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بسم اهلل الرمحن الرحيم



;jf{lwsf/ cg'jfbsdf ;'/lIft
5.
To connect Translator: 0501372254
0501372254 :للتواصل مع المترجم
cg'jfbsl;t ;Dks{ ug]{ g+= )%)!#&@@%$
k|yd k|sfzg ;fn ;g\ @)!% O{= ;+=
lgMz'Ns ljt/0fsf] nflu dfq


k':ts kfOg] 7]ufgf –M
O:nflds ufO8]G; ;]G6/ slknj:t'
gu/kflnsf
Jf=g+= ( dx'jf tf}lnxjf slknj:t' -g]kfn_

;Dks{ g+= ))(&&(*!($#&&%*
;pbL g+= 00966-0501372254
O:nflds ufO8]G; ;]G6/ /ajf cn\ l/ofh
;pbL c/aLof
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k|:tfjgf
lal:dNnflx/{xdflg/{xLd
;d:t k|sf/sf k|z+;fx¿ cNnfxs} nflu
5g\ h;n] o; ;+;f/nfO{ pTkGg u¥of], / o;df
a;f]af; ug'{sf] nflu gfgfy/Lsf k|f0fLx¿nfO{
cljis[t u¥of], / h;n] xfd|f] x[bonfO{ cfkm\gf]
;Tdfu{tkm{ nufOlbof], / cfkm\gf] >4f Pj+ k|]d /
cfb/af6 kl/k"0f{ ul/bof] . / d ujfxL lbG5' ls
To; cNnfx afx]s sf]xL ;To k"Ho 5}g, Tof]
Psn} 5, To;sf] sf]xL ;xefuL 5}g . / d
ujfxL lbG5' ls d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x]
j;Nnd cNnfxsf eQm Pj+ ;Gb]i6f / ldq x'g\ .
hxfFnfO{ cNnfxn] ;Gb]i6fx¿sf] cfudgqmssf]
cGt/fn kZrft k7fof], tfls ;d:t
dfgjhfltnfO{ jf;gf / xj; k"hfaf6 arfP/
w/tL cfsfzsf] ;|i6fl;t ;+nUg u?g\ . o;y{
d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnd ;d:t
dfgjhfltsf gfos lyP, / pxfFsf] lgdGq0f
;d:t ;[li6sf] nflu bof / dfu{b{zg lyof], /
;d:t ;+;f/sf] nflu z'e;dfrf/ x'g'sf] ;fy}

3

;d:t zf]lift / ckdflgtx¿sf] nflu :jtGqtf
klg lyof] . t;y{ cNnfxsf] cToflws zflGt /
bof cjtl/t xf];\ d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x]
j;Nnddfly, / pxfFsf 3/kl/jf/ / ;d:t
;fyLx¿dfly / tL ;a}x¿dfly h'g k|no;Dd
pxfFsf] k4ltdf lx+8\g] 5g\ .
k|:t't k':ts O:nfdsf k|l;4 ljb\ z}v ;O{b
lag cnL lag jxa cn\ sxtfgL Ho"n] Pslqt
u/]sf] b'cfsf] Pp6f ;+lIfKt ;+u|x xf] h'g dfgj
hLjgsf clwsf+z If]qdf cfjZos kg]{
b'cfx¿sf] af/]df xfdL ;a}nfO{ 1fg u/fpF5,
h;sf] cfjZostf k|To]s dg'ionfO{ /
ljz]if¿kn] d';ndfgx¿nfO{ kb}{/xG5 . o;sf]
ljifoj:t' clt dxTjk"0f{ ePsf]n] d}n] o;sf]
cg'jfb cfkm\gf] dft[ efiff g]kfnLdf ug'{sf] nflu
dgf]gLt u/]sf] 5' . o;y{ d]/f] ;d:t k|of; o;
s'/fdf s]lGb|t /xg]5 ls d o; lstfadf ePsf
;d:t s'/fx¿nfO{ g]kfnLdf p:t} cg'jfb ug{
;s"F h;/L o;sf] n]vsn] bz{fpg vf]h]sf 5g\ .
d]/f] cNnfxl;t k|fy{gf 5 ls cNnfx cfkm\gf]
bofn] dnfO{ d]/f] nIodf ;kmn kf?g\, ;fy}
kf7sju{l;t klg ;fb/ cg'/f]w ub{5' ls o;
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cg'jfbdf s'g} q'l6 e]l6Pdf lgDgsf] 7]ufgfdf
To; q'l6tkm{ xfd|f] Wofgfsif{0f u/fOlbPdf
tkfO{sf] cfef/L x'g]5' .
/ dnfO{ cfzf 5 ls d]/f] of] ;fgf] k|of;af6
hg;d'bfonfO{ nfe k'Ug]5 / cNnfx d]/f] o;
;fgf] k|of;åf/f xfd|f] ;dfhnfO{ s'dfu{af6
lgsfn]/ ;'dfu{df nufpg]5 . cNnfxl;t ljGtL
5 ls cNnfx d]/f] o; k|of;nfO{ sa"n u/L
dnfO{ / d]/f] 3/kl/jf/sf ;d:t ;b:ox¿nfO{
:ju{ k|bfg u?g\, / d]/f] :juL{o cfdf / afh]nfO{
Ifdfbfg lbO{ :ju{df pRr :yfg k|bfg u?g\ . cfdLg_
cg'jfbs
ctLs'/{xdfg d'xDdb Ob/L; vfg dSsL
slknj:t' gu/kflnsf jf8{ g+= ( dx'jf
tf}lnxjf slknj:t' -g]kfn_
email- atiqkhannp1982@yahoo.com

;Dks{ g+= ))(&&(*!($#&&%*
;pbL df]= g= ))(^^%)!#&@@%$
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k|Ssfyg
lgM;Gb]x ;d:t k|sf/sf k|z+;fx¿ cNnfxs}
nflu 5g\, xfdL To;}sf] k|z+;f ub{5f}+ / To;}l;t
;xfotf rfxG5f}+ / To;}l;t Ifdfofrgf ub{5f}+, /
xfdL cNnfxsf] z|0f rfxG5f}+ cfkm\gf hLpx¿sf]
a'/fOaf6{ / cfkm\gf s'sd{x¿af6, h;nfO{ cNnfx
kyk|bz{g ul/b]cf];\ To;nfO{ sf]xL kye|ldt ug{
;Sb}g, / h;nfO{ Tof] kye|ldt ul/b]cf];\
To;nfO{ sf]xL kyk|blz{t ug{]jfnf 5}g . / d
ujfxL lbG5' ls To; cNnfx afx]s sf]xL ;To
k"Ho 5}g, Tof] Psn} 5 To;sf] sf]xL ;xefuL
5}g, / d ujfxL lbG5' ls d'xDdb ;NnNnfxf]
cn}x] j;Nnd To;sf eSt Pj+ ;Gb]i6f x'g\,
cNnfxsf] cToflws k|zflGt / bof cjtl/t xf];\
pxfFdfly / pxfFsf ;fyLx¿dfly, / tL ;d:t
dflg;x¿dfly h'g k|no;Dd pxfFsf] cg'z/0f
ug]5
{ g\ .

6

tTkZrftM of] lstfa d}n] cfkm\gf] cfsf]{ lstfa
æclHhs? jb\b'cfp jn\ Onfh' la?{sf ldgn\
lstfla j:;'GgxÆ af6 ;+lIfKt tl/sfn] Pslqt
u/]sf] 5', h;df s]xL ljz]if y/Lx¿nfO{ dfq d}n]
o; lstfadf j0f{g u/]sf] 5' tfls o;
lstfanfO{ lnP/ ofqf ug'{ ;/n eOxfnf];\ .
/ d}n] o; lstfadf dfq b'cfsf d"n Znf]s /
pbw[tnfO{ j0f{g u/]sf] 5' ;fy} To;sf] Ps b'O{
;Gbe{ dfq j0f{g u/]sf] 5' t/ h;nfO{ To;af/]
clws 1fgsf] OR5f xf];\ Tof] pk/f]Stdf jl0f{t
lstfanfO{ cWoog u/f];\ .
/ d cNnfxl;t To;sf ;'Gb/ gfd / ljzfn
ljz]iftx¿sf] dfWodn] of] ofrgf ub{5' ls
cNnfx d]/f] o; sfo{nfO{ :jLsf/ u/f];\, /
o;nfO{ d]/f] o; hLjgsf] nflu / k/nf]lss
hLjgsf] nflu klg nfebfos agfcf];\, / tL
;d:tnfO{ o;åf/f nfe k'¥ofcf];\ h'g o;nfO{
k95g\ jf h;n] o;nfO{ k|sflzt / k|;fl/t
ug'{df s'g} k|sf/sf] ;xfotf u/]sf 5g\, lg:;Gb]x
Tof] dxfg cNnfx o;dfly ;fdYo{jfg 5, /
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cNnfxsf] k|zflGt cjtl/t xf];\ xfd|f] ;Gb]i6f
d'xDdb ;NnNnfxf] cn}x] j;Nnddfly, / pxfFsf
3/kl/jf/ / ;fyLx¿dfly, / tL ;d:t
dflg;x¿dfly h'g k|no;Dd pxfFsf] cg'z/0f
ug]5
{ g\ .
n]vsM
O:nfdsf ljåfg
z}v ;O{b lag cnL lag jxa cn\ sxtfgL
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cNnfxsf] :d/0f u'0fufg / To;l;t
b'cf k|fy{gf ug{'sf] >]i7tf
kljq s'/cfgsf] cWoog kZrft of] tYo yfxf
ePsf] 5 ls Ps]Zj/jfbsf - tf}xLbsf_ tLg y/L
5g\M
cNnfxsf] kmdf{g 5M
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
١٥٢ :ﭼ البقرة

cy{ M t;y{ ltdLn] d]/f] :d/0f -rrf{_ ug{', d
klg ltdLnfO{ ofb ug]{u5'{ / d]/f] pksf/sf]
u'0fufg ub}{ug'{ / s[t£g gx'g' . - ;"/t'n\ as/M
!%@ _
ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ
٤١ :األحزاب

cy{ M x] cf:yfjfgx¿ Û cNnfxnfO{ w]/} :d/0f
ug{] u/ . - ;"/t'n cxhfa $! _

9

ﭽ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ
٣٥ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ األحزاب

cy{ M / cNnfxnfO{ w]/} :d/0f ug]{ k'?if / :d/0f
ug]{ :qLx¿sf] lglDt cNnfxn] Ifdf / 7"nf]
k|ltkmn tof/ u/]sf] 5 . - ;"/t'n\ cxhfa #% _
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱ
٢٠٥ :ﯲ ﭼ األعراف

cy{ M / x] gaL -;=_Û cfˆgf] kfngstf{nfO{ cfˆgf]
dgdf laxfg a]n'sf ljgd|tfk"j{s, 8/ dfGb}
dl;gf] cfjfhdf :d/0f ub}{ u/ / a]jf:tf
ug]{x¿dWo]sf] gxf]pm . - ;"/t'n\ cc\/fkm @)% _
/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] kmdf{g 5M
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 َوا َّل ِذي ال َي ْذ ُك ُر َر َّب ُه؛ َم َث ُل،(( َم َث ُل ا َّل ِذي َي ْذ ُك ُر َر َّب ُه
ِ احلي وا ْلـمي
.)1())ت
ِّ َ َ ِّ َ
cy{ M cNnfxnfO{ :d/0f ug]{ dfG5] / cNnfxsf]
:d/0f gug]{ dfG5]sf] pbfx/0f hLljt / d[ts
dfG5] em}+ 5 . - a'vf/L kmtx'n\ af/Lsf] ;fy
!!÷@)*, / d'l:ndn] dfG5]sf] :yfgdf 3/sf]
zAbn] o; xbL;nfO{ j0f{g u/]sf 5g\ pgn]
j0f{g u/]sf zAb oL x'g\M æTo; 3/sf] pbfx/0f
h;df cNnfxsf] :d/0f ul/G5 / Tof] 3/ h;df
cNnfxsf] :d/0f ul/Gg hLljt / d[ts em}+ 5Æ
d'l:nd !÷%#(, xbL; g+= &&( _
/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M
) [وهــع دهــرق بــر208/11( ) البخــيري مــف ال(ــ1(

 ((مثـل البيـت الـذي يـذكر ا: ومسل بل(ـ،])6407(
))يــت

 والبيــت الــذي ال يــذكر ا فيــه مثــل احلــي وا،فيــه
.) (ق.])779( ) [بر539/1(
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أدَملِ ُك  ،و َأ ْزكَيهي ِدهْرَ م ِل ِ
يك ُك ْ ،
َ
َ
(( َأالَ ُأ َن ِّب ُئ ُك ْ بِ َخ ْ ِْي ْ َ ْ
َو َأر َف ِع َهي ِِف َدر َجيتِ ُك َ ،و َخ ٍْي َل ُك ِم ْن إ ْن َ( ِ
الذ َه ِ
يق َّ
ب
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
أن َت ْل َق ْعا َدرُ َّو ُك ْ َف ْ ِ
َوا ْل َع ِر ِقَ ،و َخ ْ ٍْي َل ُك ْ ِم ْن ْ
َْض ُبعا
أدهَي َ ُه ْ َو َي ْ ِ
يلعا َب ََلَ َ .يل
ْض ُبعا ْ
ْ
أدهَي َ ُك ْ ؟)) َ ُ
ِ
الل َت َع َيَل))(.)1
((ذك ُْر هِ
cy{ M s] d ltdLx¿nfO{ Tof] s'/f gatfpmF h'g
ltd|f] ;d:t sfo{x¿eGbf >]i7 5, / ltd|f] :jfdL
]lgs6 clt kljq 5, / ltd|f >]0fLx¿sf] b[li6n
{clt pRr 5, / ltdLx¿sf] ;'g rfFbL vr
;ug'{eGbf pQd 5, / ltdLx¿sf] nflu o
s'/faf6 klg pQd 5 ls ltdLx¿ cfkm\gf
zq'x¿l;t o'4 u/ clg ltdL pgLx¿sf / pgL
( )1الرتمـــذي ([ )459/5بـــر ( ،])3377وابـــن ميجـــ
([ )1246/2بر ( ،])3790وانظر صحي ابن ميجـ
( ،)316/2وصحي الرتمذي (( .)139/3ق).
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ltdLx¿sf ub{g l5gfn Û t ;xfafx¿n] eg]M
lsg xf]Og, To;af/] cjZo atfpg';\, t pxfF
];NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M -Tof] s'/f
xf]_ cNnfxsf] :d/0f ug'{ . - ltld{hL %÷$%(,
=xbL; g+= ##&&, / OAg] dfhf @÷!@$^, xbL; g+
#&(), / x]g'{;\M ;xLx OAg] dfhf @÷#!^, /
_ (;xLx'lQld{hL #÷!#
]/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' ePsf
5 lsM
(( َي ُق ُ
الله َت َع َيَل َأنَي ِدهْرَ َظ ِّن َد ْب ِري ِِبَ ،وأنَي َم َع ُه إ َذا
عل ِ

َذك ََر ِِن؛ َف ْ
إن َذك ََر ِِن ِِف َن ْ( ِس ِه َذك َْر ُتـ ُه ِِف َن ْ( ِِسَ ،وإِ ْن
أل َذكَر ُتـه ِِف م ٍ
َذكَر ِِن ِِف م ٍ
أل َخ ْ ٍْي ِمه ُْه ْ َ ،و ْ
إن َت َق َّر َب
ْ ُ َ
َ
َ
إِ َّيل ِش ْْب ًا َت َق َّر ْب ُت إِل ْي ِه ِذ َرا َد ًيْ ،
إيل ِذ َراد ًي
وإن َت َق َّر َب َ َّ
وإن أت ِ
َت َق َّر ْب ُت إ َل ْي ِه َبيد ًيْ ،
َيِن َي ْم ِِش أ َت ْي ُ ُه َه ْر َو َل ً ))(.)1
( )1البخـــــيري ([ )171/8بـــــر ( ،])7405ومســـــل
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cy{ M cNnfx eG5M d cfkm"af/] cfkm\gf] eStsf]
wf/0ff ;dLk 5', / d To;;Fu x'G5' ha Tof]
dnfO{ :d/0f ub{5, o;y{ olb Tof] dnfO{ cfkm\gf]
x[boleq :d/0f u5{ t d klg To;nfO{ cfkm\gf]
dgdf ofb u5'{, / olb Tof] s'g} ;efdf dnfO{
:d/0f ub{5 eg] d To;nfO{ To; ;efeGbf >]i7
;efdf ofb ub{5', / olb Tof] dl;t Ps laQf
lgs6 x'G5 eg] d To;l;t Ps xft lgs6
cfOxfN5', / olb Tof] dl;t Ps xft lgs6 x'G5
eg] d To;l;t Ps uh glhs cfOxfN5', / olb
Tof] dlt/ rNb} cfpF5 eg] d To;lt/ b'u'b{}
cfpF5' . -cyf{t To;nfO{ cfkm\gf] ;fldKotf /
bof k|bfg u5{'_ - a'vf/L *÷!&!, xbL; g+=
&$)%, / d'l:nd $÷@)^!, xbL; g+= @^&%, /
jl0f{t zAb a'vf/Lsf x'g\ _
ٍ ْ الل ْب ِن ُب
َ ال َ َيل َيي َر ُس
َّ  ْس
ً أن َر ُج
ِ عل ا
ِودن َد ْب ِر ه
ِ ِ  َف َأ ْخ،إن ََش ِائ َف اإلسال ِم َ رْ َك ُثر ْت َد ََل
ِش ٍء
ْ
َ
ْ
ْ َ ِْبِن ب
َّ
َ َّ
.) (ق. للبخيري:()] والل2675( ) [بر2061/4(
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َأت ََش َّب ُث بِ ِه؛ َ َيل ((ال َي َز ُال لِ َسي ُن َك َر ْطب ًي ِم ْن ِذك ِْر
.)1())ِ ا
cy{ M cAb'Nnfx lag a';| /lhcNnfxf] cGxf]sf]
j0f{g 5 lsM Pp6f dfG5]n] eGof]M x] cNnfxsf]
/;"n Û d O:nfdsf ljlwx¿ cToflws x'gfn]
cfkm"nfO{ cK7of/f]df k/] h:tf] dx;"; ub{5'
o;y{ dnfO{ s'g} o:tf] s'/f atfpg' xf];\
h;dfly d b[9tfn] sfo{/t /x"F, t /;"n
;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg' eof]M ltdL
cfkm\gf] hLa|f]nfO{ ;b}+j cNnfxsf] u'0fufgdf
Jo:t /fv . - ltld{hL %÷$%*, xbL; g+=##&%,
/ OAg] dfhf @÷!@$^, xbL; g+= #&(#, / x]g'{;\M
 وابـــن ميجـــ،])3375( ) [بـــر458/5( ) الرتمـــذي1(

 وانظر صـحي الرتمـذي،])3793( ) [بر1246/2(
.) (ق.)317/2(  وصحي ابن ميج،)139/3(
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;xLx'lQld{hL #÷!#(, / ;xLx OAg] dfhf @÷#!&
_
/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] egfO{ 5 lsM
ِ
ِ (( َم ْن َ َر َأ َح ْرف ًي ِم ْن ِك
، ٌ َاللـه َف َل ُه بِ ِه َح َسه
َيب
ِ ْش أم َث
ُ ُ  ال َأ،يِلَي
ف؛ َو َلكِ ْن
ٌ عل "أمل" َح ْر
ْ ِ ْ واحلَ َسهَ ُ بِ َع
.)1())ف
ٌ  َو ِمي ٌ َح ْر،ف
ٌ  َوالَ ٌم َح ْر،ف
ٌ ف َح ْر
ٌ َِأل
cy{ M h;n] cNnfxsf] lstfa -s'/cfg_ af6 Ps
cIf/ k9\5 t To;nfO{ To;sf] k|ltkmnsf] ¿kdf
bz k'0o ldN5, / Ps k'0onfO{ bzu'0ff u/]/
lbOG5, / d eGb}g ls clnkm nfd dLd Pp6}
cIf/ xf] a? clnkm -Ps_ cIf/ xf], / nfd cfsf]{_ cIf/ xf], / dLd -t];|f]_ cIf/ xf] . ltld{hL %÷!&%, xbL; g+=@(!), / x]g'{;\M
 وانظـر صـحي،])2910( ) [بر175/5( ) الرتمذي1(

)340/5(  وصـحي ااـيمف الريـ(ْي،)9/3( الرتمـذي

.) (ق.])6469( [بر
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;xLx'lQld{hL #÷(, / ;xLx'n hfd]p:;uL/
_ (^%÷#$), xbL; g+= ^$
ود ْن ُد ْق َب َ ْب ِن َد ِيم ٍر َ َ يل َخ َر َج َر ُس ُ
عل ا ﷺ
َ
ِ
الري َّ( ِ َف َ
ب ْ
أن َي ْ(رُ َو ُك َّل
قيل ((أ ُّي ُك ْ ُُي ُّ
َون َْح ُن ِِف ُّ
ين ْأو إَل ا ْل َع ِق ِيق َف َي ْأ ِِت ِمهْ ُه بِهَي َ ْ ِ
َي ْع ِم َإَل ُب ْط َح َ
َْي
يو ْي ِن ِِف َغ ْْي إ ْث ٍ َوال َ طِ ْي َع ِ َر ِح ٍ ؟)) َف ُق ْلهَي َيي
ك َْع َم َ
ِ
ِ ِ
َر ُس َ
عل اللـه ُنح ُّ
ب َذل َكَ َ .يل (( َأ َفال َي ْ(رُ و َأ َحرُ ُك ْ
َيب ِ
إ ََل ا ْل َـم ْس ِج ِر َفي ْع َل َ ْ ،أو َي ْق َر َأ آ َي ْ ِ
َْي ِم ْن ِك ِ
اللـه 
الث َخْي َله ِمن َثال ٍ
َخ ْْي َل ُه ِم ْن نَي َ ْ ِ
َثَ ،و ْأر َب ٌف
َْي ،و َث ٌ ْ ٌ ُ ْ
ٌ
ومن أدْرَ ِ
ِ
ِ
اد ِه َّن ِم َن اإلبِ ِل))(.)1
َخ ْ ٌْي َل ُه م ْن ْأر َبفٍْ ،

( )1مسل ([ )553/1بر (( .])803ق).
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cy{ M psaf lag cfld/ /lhcNnfxf] cGxf]sf]
j0f{g 5 lsM xfdL ;'km\kmf gfds :yfgdf lyP ls
;x;f /;"n xfdLx¿ ;dIf cfP, / eGg yfn]M
ltdLx¿dWo] sf] 5 h'g of] dg k/fpF5 ls Tof]
k|ltlbg ljxfg} a'txfg cyjf csLs gfds
:yfgdf uO{ ToxfFaf6 b'O{ ;zSt / 7"nf] l;p/
ePsf pmF6nfO{ lnP/ cfcf];\, / o:tf] ug'{df gt
Tof] s'g} b'i6tf u/f];\ gt ;DaGwljR5]b g} u/f];\
< t ;xfaL eG5g\ ls xfdLx¿n] eg+]M x]
cNnfxsf /;"n o;nfO{ t xfdL clt lk|o
7fGb5f}+, t /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndn] eGg'
eof]M o;f] eP ltdLx¿ dl:hbdf lsg hfFb}gf} ls
ToxfF uP/ 1fg k|fKt u/, jf cNnfxsf]
lstfaaf6 b'O{ Znf]ssf] kf7g u/, t o:tf] ug'{
ltd|f] nflu tL b'O{ pmF6eGbf nfebfos 5, / tLg
Znf]sf] kf7g tLg pmF6eGbf / rf/ Znf]ssf]
kf7g rf/ pmF6eGbf clws nfebfos 5, o:t}
hlt Znf]ssf] kf7g ul/G5 Tolt pmF6eGbf clws
nfebfos x'G5 . - d'l:nd !÷%%#, xbL; g+=
*)# _
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/ gaL ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] egfO{ 5M
َِت َد َل ْي ِه ِم َن َه
الل
ِ(( َم ْن َ َعرَ َم ْق َعر ًا َلـ ْ َي ْذ ُك ِر ه
ْ الل فِ ْي ِه كَين
َت
ِاض َط َج َف َم ْض َجع ًي َلـ ْ َي ْذ ُك ِر ه
ْ الل فِ ِيه كَين
ْ  و َم ِن،ٌتِ َرة

.)1())الل تِ َر ٌة
َِد َل ْي ِه ِم َن َه

cy{ M h'g dfG5] s'g} a}7sdf a:5 clg To;df
cNnfxsf] :d/0f ub}{g eg] o:tf] ug'{ To;sf]
nflu cNnfxsf] tkm{af6 xflgsf/s l;4 x'G5, /
h'g JolQm ;'Tg] 7fpFdf ;'Tb5 / cNnfxsf] :d/0f
ub}{g eg] To;sf] of] sfo{ cNnfxsf] tkm{af6
xflg / kZrftfk a]xf]g'{sf] sf/0f l;4 x'G5 . -ca"
bfpmb $÷@^$, xbL; g+=$*%^, === cflb, /
x]g'{;\M ;xLx'n hfd]c\ %÷#$@, xbL; g+= ^$&&_
/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] kmdf{g 5M

 وانظــر، وغــْيق،])4856( ) [بــر264/4( ) أبــع داود1(
.) (ق.])6477( ) [بر342/5( صحي اايمف
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ِ
َ ً ِ
ْ
ْ  َو َلـ،اللِ فيه
ََمْلسي لـ ْ َيذ ُك ُروا ه
ْ َين َد َل ْي ِه ْ تِ َرةٌ؛ َف
َ ْ إالَّ ك
إن َشي َء

(( َمي َج َل َس َ ْع ٌم
ُي َري ُّلعا َد ََل نَبِ ِّي ِه

ْ ْ َد َّذ َ َُب
.)1()) ْ وإن َشي َء َغ َ( َر لـ َُـه
cy{ M ha s'g} hflt ;d"xsf dflg;x¿ s'g}
;efdf a:b5g\ clg To;df gt cNnfxsf] :d/0f
/ u'0fufg u5{g\ gt /;"n ;NnNnfxf] cn}x]
j;Nnddfly cNnfxsf] bof / k|zflGt g}
k7fpF5g\ t o:tf] ug'{ pgLx¿sf] nflu clt
xflgsf/s l;4 x'G5, o;y{ olb cNnfx rfxG5
eg] pgLx¿nfO{ oftgf lbG5 / olb rfxG5 t
Ifdf k|bfg ul/lbG5 . - ltld{hL xbL; g+=##*),
/ x]g'{;\M ;xLx'lQld{hL #÷!$) _
/ /;"n ;NnNnfxf] cn}x] j;Nndsf] egfO{ 5M

 وانظــر صــحي الرتمــذي،])3380( ) الرتمــذي [بــر1(
.) (ق.)140/3(
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ٍ عن ِم ْن ََم ْ ِل
َّ إال،الل فِ ِيه
َ س َال َي ْذ ُك ُر
َ (( َمي ِم ْن َ ْع ٍم َي ُقع ُم
ِون َه
َ ِح ٍير؛ وك
.)1())ْس ًة
َ ِ ِ (َ َي ُمعا َد ْن ِم ْث ِل ِج ْي
َ ْ َين َل ُـه ْ َح
cy{ M h'g ;'s} ;d'bfosf dflg;x¿ s'g} o:tf]
;efaf6 pe\5g\ h;df pgLx¿n] cNnfxsf]
:d/0f / u'0fufg u/]gg\ t pgL o:tf] a}7saf6
p7] ;/x 5g\ h;df d[ts ub\xfsf] b'u{Gw
cfO/x]sf] xf];\, / of] a}7s pgLx¿sf] nflu
kZrftfk g} l;4 x'G5 . -ca" bfpmb $÷@^$,
xbL; g+=$*%%, / cxdb @÷#*(, / x]g'{;\M
;xLx'n hfd]c\ %÷!&^, xbL; g+= %&%)_

 وأِحــــــر،])4855( ) [بــــــر264/4( ) أبــــــع داود1(
) [بــر176/5(  وانظــر صــحي ااــيمف،)389/2(
.) (ق.])5750(
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१ – ननद्रािाट उठे पश्चातका
दआ
ु हरू
لل ا َّل ِذي َأ ْح َيينَي َب ْعرَ َمي أ َمي َتهَي وإِ َل ْي ِه
ِـح ْمرُ ه َه
َ  ((ا ْل- 1
.)1())عر
ُ اله ُُّش
१ – समस्त प्रकार्का प्रशंसाहरू त्यस

अल्लाहकै लागि छन ् जसले हामीलार्इ
मत्ृ यु पश्चात (ननद्रा पश्चात) जजववत

ियो, र् अन्ततः त्यसैनतर् फकेर्
जानु छ । ( िख
ु ार्ी फतहुल ् िार्ीको

 ومسـل،])6312( ) [بر113/11( () البخيري مف ال1(
.])2711( ) [بر2083/4(
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्साथ १ १ /१ १ ३, हदीस नं. ६३१ २, र
) मजु स्लम ४/२०५३, हदीस नं. २७१ १
الل َو ْحرَ ُق الَ َ ِ
َ ِ َ ِ َّ
َش َ
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُـم ْل ُك
(( - 2ال إل َه إال ِه
َو َل ُه احلَ ْمرُ َ ،و ُه َع َد ََل ُك ِّل ََش ٍء َ ِر ٌيرُ ،س ْب َح َ
الل،
ين َهِ
ْْبَ ،والَ َح ْع َل
اللهَ ،و ِ
للَ ،و َال إِ َل َه إِالَّ ِ
ـح ْمرُ َهِ
وا ْل َ
الله َأك َ ُ
لل ال َع ِ َِّل ال َعظِي ِ َ ،ر ِّب ْ
اغ ِ(ر ِيل))(.)1
َوال ُ َّعة إِالَّ بِي َهِ
सत्य

कोही

िाहे क

अल्लाह

–२

पूजनीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही सहभािी छै न, र् त्यसैको लागि

ैसत्ता र् प्रशंसा छ, र् त्यो सि
( )1البخيري مـف ال(ـ

([ )39/3بـر ( )1154وغـْيق،

والل( :البن ميج [بر ( ،])3878وانظر صحي ابـن

ميج (.)335/2
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कुर्ामागथ शजक्तसम्पन्न छ, अल्लाह
पववत्र छ र् समस्त प्रशंसा त्यसैको

लागि छ, र् त्यस िाहे क कोही सत्य
पूज्य छै न, र् अल्लाह महान छ र्
बिना महान र् सवोच्च

अल्लाहको

सहायता कोही कुकमइिाट नत िााँच्न
सक्छ नत सुकमइ नै िनइ सक्छ,

यसथइ हे मेर्ो प्रनतपालक मलार्इ क्षमा

प्रदान िर् । (िख
ु ार्ी फतहुल िार्ीको
साथ ३/३९, हदीस नं. १ १ ५४,

...आदद, र् शब्द र्ब्ने माजाका हुन ्
हदीस नं. ३८७८, र् हे नस
ुइ ः सहीह
र्ब्ने माजा २/३३५ )

24

ِ لل ا َّلـ ِـذي َدي َفـ
 َو َر َّد،ـيِن ِف َج َسـ ِـري
ِــح ْمرُ َه
َ  ((الـ- 3
ِ  و َأ ِذ َن ِيل،وحي
ِ َد ََل ر
.)1())بذك ِْر ِق
َ
ُ َّ
३– समस्त प्रशंसा त्यस अल्लाहको
लागि

छ

जसले

मेर्ो

शर्ीर्लार्इ

समस्त र्ोिहरूिाट मुक्त िरर्ददयो,

र् मेर्ो आत्मालार्इ मलार्इ फकाइर्ददयो

र् मलार्इ आफ्नो िुणिानको शजक्त
र् भजक्त प्रदान ियो । ( तर्मज
इ ी

५/४७३, हदीस नं. ३४०१ , र् हे नस
ुइ
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ४४ )

 وانظـر صـحي،])3401( ) [بر473/5( ) الرتمذي1(
.)144/3( الرتمذي
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 - 4ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
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ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
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ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ
٢٠٠ - ١٩٠ :ﭼ آل عمران

४– ननःसन्दे ह आकाश र् पथ्
ृ वीको

सजृ टट र् ददन एवं र्ात्रीको चक्रमा
िुविमान

माननसहरूका

लागि

ननशानीहरू छन ् । जुन माननसहरूले

उठदा िस्दा पजल्टर्हाँदा अल्लाहको
स्मर्ण

िदइ छन ् र्

आकाश

एवं

पथ्
ृ वीको सजृ टटमागथ ववचार् िछइ न ् र्

भन्दछन ् कक हे हाम्रो पालनकताइ

नतमीले यी सिैलार्इ ननरूद्देश्य सजृ टट
िर्े का होर्नौ,

नतमी पववत्र छौ,

यसथइ हामीलार्इ नकइको आिोिाट
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सुर्क्षक्षत

िरर्दे ऊ

।

हे

हाम्रो

पालनकताइ जसलार्इ नतमीले नकइमा

हाल्यौ, त्यसलार्इ नतर्स्कृत ियौ, र्

यस्ता अत्याचार्ीहरूको कोही सहायक
हुनेछैन । हे हाम्रो पालनकताइ हामीले
एउटा आह्वान िने मान्छे को आवाज

सुन्यौं जसले र्इमाननतर् आमजन्त्रत
िरर्र्ाखेको छ कक माननसहरू हो

आफ्नो पालनकताइमागथ र्इमान ल्याऊ
। अनन हामीले र्इमान ल्यायौं, हे

पालनकताइ अि त हाम्रा सम्पण
ू इ
पापहरू क्षमा िर् र् हाम्रा दि
ुइ हरू
ु ण
हामीिाट टाढा िरर्दे ऊ र् हाम्रो मत्ृ यु
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असल माननसहरूको साथ िर् । हे
हाम्रो पालनकताइ नतमीले हामीलार्इ
आफ्ना

सन्दे टटाहरू

माफइत

जुन

वचन ददएका छौ ती कुर्ाहरू प्रदान
िर्,

र्

नतर्स्कृत
सन्दे ह

प्रलयको
निन,ुइ

छै न

कक

ददन

र्

हामीलार्इ

यसमा

नतमीले

कुनै

वचन

ववपरर्त िदै नौ । तसथइ नतनका

पालनहार्ले नतनीहरूका प्राथइनालार्इ
स्वीकार्

ियो

कक

नतमीहरूमध्ये

कतइव्य िनेहरूको चाहे त्यो नर् होस ्
वा नार्ी खेर् फार्लदै न, धमइ र्
पण्
ु यकायइमा

नतमीहरू

अपसमा
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एकअकाइ
माननसहरू

जस्तै
मेर्ो

हौ,

अतः

ननजम्त

जन
ु

आफ्ना

घर्हरू परर्त्याि िर्ी िसार्इ सार्े वा
आफ्ना घर्हरूिाट ननटकार्सत िरर्ए
र् उत्पीडित िरर्ए, र् जसले मेर्ो
लागि धमइयि
ु िर्े र् शहीद भए,

ननश्चय नै म उनका पापहरू ननमल
ूइ
िरर्ददनेछु

र्

नतनीलार्इ

यस्तो

स्विइमा प्रवेश िर्ाउने छु जसमनु न

नहर्हरू िगिर्ाखेका हुन्छन ् । यो
अल्लाहको तफइिाट पुर्स्कार् हो, र्
अल्लाहकहााँ नै र्ाम्रो पुर्स्कार् छ । र्
िाउाँ घर्मा

अनास्थावानहरूको
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भािदौि

नतमीहरूलार्इ

धोकामा

नपार्ोस । यो त अत्यन्त थोर्ै सख
ु
सामग्री

हो,

यसपनछ

उनीहरूको

ठे िाना नकइमा छ, र् त्यो अत्यन्तै

नर्ाम्रो िासस्थान हो । तर् जुन
माननसहरू आफ्नो पालनहार्साँि िर्
मान्दछन ् नतनका ननजम्त स्विइहरू

छन ् जसमुननिाट सरर्ताहरू प्रवादहत
छन ्

र्

त्यसमा

नतनीहरू

सधैं

र्हनेछन ् । यो अल्लाहिाट असल

कमइ िनेहरूलार्इ पुर्स्कार् हो, र्
जेजनत अल्लाहकहााँ छ त्यो धेर्ै र्ाम्रो
छ । ननःसन्दे ह

ककतािवालामध्ये
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केही

यस्ता

अल्लाहमागथ
नतमीलार्इ

पनन
र्

प्रदान

छन ्

त्यसमागथ
िरर्एको

जनुकक
छ

जन
ु

र्

त्यसमागथ जुन नतनीहरूलार्इ प्रदान

िरर्एको छ आस्था र्ाख्दछन ् र्

अल्लाहको अिाडि नतमस्तक हुन्छन ्
र्
अल्लाहका
श्लोकहरूलार्इ
सानोनतनो मूल्यमा िेच्दै नन ्, यस्ता
माननसहरूको प्रनतफल अल्लाहकहााँ

तयार् छ, र् अल्लाह शीघ्र दहसाि

र्लनेवाला छ । हे र्इमानवालाहरू धैयइ
धार्ण िरर्र्ाख र् कदठनार्मा पनन

दृढ र्ह, र् धमइयि
ु को लागि तयार्
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ताकक

्िर

अल्लाहर्सत

र्ह,

्र

ेनतमीहरू सफल हुन्सक । (सर्ू तु अल
र्म्रान १ ९०–२०० ) (िख
ु ार्ी फतहुल

नं.

हदीस

८/२३७,

साथ

िार्ीको

४५७२, र् मुजस्लम १ /५३०, हदीस नं.
) ७६३

२– लुिा लिाउने समयको दआ
ु
(( - 5الـ َْح ْمرُ لِ َّل ِـه ا َّل ِذي ك ََس ِيِن َه َذا (ال َّث ْع َب)،
ور َز َ ِ
غْي َح ٍ
هيه ِم ْن ْ ِ
عل مهِّي وال ُ َّع ٍة.)1())...
َ
( )1أخرجـــه أهـــل الســـهن إال الهســـيئي [أبـــع داود بـــر

( )4023والل(ــ :لــه ،والرتمــذي بــر ( ،)2458وابــن

ميج بر ( ،])3285وانظر ((إرواء ال(ليل)) (.)47/7
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५– समस्त प्रकार्का प्रशंसाहरू त्यस
अल्लाहकै लागि छन ् जसले मलार्इ
यो लि
ु ा लिाउन सौभाग्य प्रदान

ियो, र् मेर्ो यसमागथ वश र् शजक्त
नभएकोमा

पनन

मलार्इ

यसिाट

अनग्र
ु दहत ियो । ( यसलार्इ नेसार्इ
िाहे क समस्त सुनन वणइन िनेहरूले

वणइन िर्े का छन ्, अिू दाऊद हदीस
नं. ४०२३, र् शब्द नयनैका हुन ्, र्
नतर्मज
इ ी हदीस नं. २४५८, र्ब्ने माजा

हदीस नं. ३२८५, र् हे नस
ुइ ः र्र्वाउल
िलील ७/४७ )
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३– नयााँ लि
ु ा लिाउने समयको
दआ
ु
(( - 6ال َّل ُهــ َّ َل َ
ــعتَهِ ِيه،
ــك
الـــح ْمرُ أن َ
ْــت ك ََس ْ
َ
أسأ ُل َك ِمن َخ ِ
ْيق َ
وخ ْ ِْي َمي ُصهِ َف َل ُه ،وأدع ُذ بِ َك ِم ْن
ْ
ْ
َ ِ
وَش مي ُصهِ َف َل ُه))(.)1
َشق َ ِّ
ِّ
६– हे अल्लाह नतम्रै लागि सम्पूणइ
प्रशंसाहरू छन ् नतमीले नै मलार्इ यो
लि
ु ा लिाउने सअ
ु वसर् प्रदान ियौ,

म नतमीर्सत यसमा नीदहत कुशलता
( )1أبـــــع داود [بـــــر ( ،])4020والرتمـــــذي [بـــــر

( ،])1767والب(عي ،وانظر ((خم رص شـَمئل الرتمـذي))

لأللبيِن (ص ( .)47ق).
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र्

जुन कुशलताको लागि यसलार्इ

ननर्मत
इ िरर्एको छ त्यसलार्इ प्रदान
िने याचना िदइ छु, र् नतम्रो शर्ण
चाहन्छु यसमा नीदहत दटु टतािाट र्
त्यो

दटु टतािाट

जसको

लागि

यसलार्इ ननर्मत
इ िरर्एको छ । ( अिू
दाऊद हदीस नं. ४०२०, र् नतर्मज
इ ी

हदीस नं. १ ७६७, र् ििवी, र् हे नस
ुइ ः

शमार्लजु त्तर्मज
इ ी र्लल अल्िानी पे.
४७ )

४– नयााँ लि
ु ा लिाउने
माननसको लागि दआ
ु

37

ف ا َت َع َيَل))(.)1
ُ (( - 7ت ْب ِلـي َو ُُي ِْل ُ
नतमी यस लि
्ु ालार्इ लिाएर

–७

पुर्ानो िर् र् अल्लाह यस जस्ता

( अरू लुिा नतमीलार्इ प्रदान िरून ् ।
्अिू दाऊद ४/४१ हदीस नं. ४०२०, र
हे नस
) ुइ ः सहीह अिू दाऊद २/७६०
(( - 8ا ْلبس ج ِرير ًاِ ،
ود ْش َح ِـمير ًاَ ،و ُم ْت
َ ْ َ

َش ِهير ًا))(.)2

( )1أخرجــه أبــع داود ([ )41/4حتــت ر ـ ( ،])4020وانظــر
((صحي أِب داود)) ()760/2

( )2ابــن ميجــه ([ )1178/2بــر ( ،])3558والب(ــعي
( ،)41/12وانظر ((صحي ابن ميجه)) (.)275/2
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८– नयााँ लुिा लिाऊ, र् सन्तुटट र्
सम्पन्न जीवन व्यतीत िर्, र् शहीद
भएर् मर् । ( र्ब्ने माजा २/१ १ ७८,

हदीस नं. ३५५८, र् ििवी १ २/४१ , र्
हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा २/२७५ )

५ लुिा फुकाल्ने समय मान्छे
के भनोस ्
.)1())الل
ِ ((بِ ْس ِ َه- 9

 وانظــر، وغــْيق،])606( ) [بــر505/2( ) الرتمــذي1(
) [بـر203/3(  وصحي ااـيمف،)50( اإلرواء بر

.])3610(
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९– अल्लाहको नामिाट । (नतर्मज
इ ी
२/५०५, हदीस नं. ६०६, र् हे नस
ुइ ः
्र्र्वाउल िलील हदीस नं. ५०, र
सहीहुल जामेअ ३/२०३, हदीस नं.
)३६१ ०

६– शौच जाने समयको दआ
ु
الـخب ِ
ِ
ِ
ث
[(( - 10بِ ْس ِ اللـه] ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ُدع ُذ بِ َك م َن ُ ْ
والـخب ِيئ ِ
ث))(.)1
ََ
( )1أخرجــه البخــيري ([ )45/1بــر ( ،])142ومســل

([ )283/1بر ( ،])375وزييدة ((بس ا ِف أوله))،
أخرجهـــي ســـعير بـــن مهريـــعر ،انظـــر فـــ البـــيري
(.)244/1
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१ ०– अल्लाहको नामिाट, हे अल्लाह
म नतम्रो शर्ण चाहन्छु शैतान र्
शैतान्नीिाट । ( िख
ु ार्ी १ /४५, हदीस
नं. १ ४२, र् मजु स्लम १ /२८३, हदीस
नं. ३७५, आर्म्भमा बिजस्मल्लाको
अर्भववृ िको साथ, जसलार्इ सर्इद
बिन मन्सूर्ले वणइन िर्े का छन,
हे नस
ुइ ः फतहुल िार्ी १ /२४४ )

७– शौचिाट ननस्कने समयको
दआ
ु

41

ُ - 11
.)1())((غ ْ( َران ََك
१ १ – हे

अल्लाह म नतम्रो क्षमा

चाहन्छु । (यसलार्इ सुननलार्इ वणइन
िनेहरूले वणइन िर्े का छन, नतर्मज
इ ी
हदीस नं. ७, र् अिू दाऊद हदीस नं.
३०, र् र्ब्ने माजा हदीस नं. ३००,
तर् नेसार्इले यसलार्इ र्ात ददनका
कायइहरू

(अमलल
ु

यौमे

वल्लैला)

अन्तिइत वणइन िर्े का छन ् हदीस नं.
 وأبع داود،)7( ) أخرجه أصحيب السهن [الرتمذي بر1(
 إال الهســـيئي،])300(  وابـــن ميجـــ بـــر،)30( بـــر
 وانظـر رـري،]79( أخرجه ِف ((دمل اليعم والليل )) [بر
.)386/2( زاد ا عيد
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७९,

र्

हे नस
ुइ ः

जादल
ु ् मआदको

टीकादटप्पणी २\३८६)

८– वजूभन्दा अनघको दआ
ु
ِ ِ  ((بِس- 12
.)1())اللـه
ْ
१ २–

अल्लाहको

नामिाट

अर्म्भ

िदइ छु । ( अिू दाऊद हदीस नं.
१ ०१ , र् र्ब्ने माजा हदीस नं. ३९९,
र् अहमद २\४१ ८, र् हे नस
ुइ ः र्र्वाउल
िलील १ \१ २२ )
،])399(  وابــن ميج ـ [بــر،])101( )أبــع داود [بــر1(
.)122/1(  وانظــر إرواء ال(ليــل،])418/2([ وأِحــر
.)(ق
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९– वजू पश्चातका दआ
ु हरू
ِ َ الل َو ْحرَ ُق ال
َّ َ ْ
ْ - 13
،َش ْي َك َل ُه
((أش َهرُ أن ال إل َه إال ِه
َّ ُوأش َهر
ْ
.)1( ))...ور ُسع ُل ُه
َ أن ُُم َ َّمر ًا َد ْبرُ ُق
१ ३– म िवाही ददन्छु कक अल्लाह
िाहे क कोही सत्य पज्
ू य छै न, त्यो
एकलै छ त्यसको कोही साझीदार्
छै न,

र्

म

िवाही

ददन्छु

कक

मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम
अल्लाहका भक्त र् सन्दे टटा हुन ् । (
मुजस्लम १ \२०९, हदीस नं. २३४ )

.])234( ) [بر209/1( ) مسل1(
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واج َع ْلهِي ِم َن
َ اج َع ْلهِي ِم َن ال ََّّع
ْ ،ابْي
ْ َّ  ((ال َّل ُه- 14
.)1())ين
َ ا ْل ُـم َ َط ِّه ِر
१ ४– हे अल्लाह मलार्इ प्रयाजश्चत
िनेहरूमध्येको िनार्दे ऊ, र् मलार्इ
अत्यागधक

पववत्र

र्हनेहरूमध्येको

िनार्दे ऊ । ( नतर्मज
इ ी १ \७८, हदीस
नं. ५५, र् हे नस
इ ी
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज
१ \१ ८ )

 وانظـــر صـــحي،])55( ) [بـــر78/1( ) الرتمـــذي1(
.)18/1( الرتمذي
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 َأ ْش َهرُ َأ ْن ال إِ َل َه،((س ْب َحين ََك ال َّل ُه َّ َوبِ َح ْم ِر َك
ُ - 15
ِ
.)1())عب إ َل ْي َك
َ إالَّ َأن
ُ  َأ ْس َ ْ(( ُر َك و َأ ُت،ْت
१ ५– नतमी पववत्र छौ हे अल्लाह र्
नतम्रै लागि प्रशंसा छ, म िवाही
ददन्छु कक नतमी िाहे क कोही सत्य
पूज्य छै न, म नतमीर्सत क्षमाको
याचना

िदइ छु

र्

नतमीर्सत

नै

प्रयाजश्चत िदइ छु । ( नेसार्इ ददन
र्ात्रीका कायइहरू अन्तिइत पे. १ ७३

) [بـــر173 ) الهســـيئي ِف دمـــل اليـــعم والليلـــ (ص1(
.)94/3() و135/1(  وانظر إرواء ال(ليل،])81(
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हदीस नं. ८१ , र् हे नस
ुइ ः र्र्वाउल
िलील १ \१ ३५, र् ३\९४ )

१ ०– घर्िाट िादहर् ननस्कने
समयको दआ
ु
 َوالَ َح ْع َل َوال، الل
ِ ت ََع َّك ْل ُت َد ََل َه،الل
ِ ((بِ ْس ِ َه- 16
.)1())هالل
ُِ َّع َة إالَّ ب َه
१ ६–

अल्लाहको

नामिाट,

मैले

अल्लाहमगथ भर्ोसा िर्ें , र् अल्लाहको

 والرتمــــذي،])5094( ) [بــــر325/4( ) أبــــع داود1(
 وانظــر صــحي الرتمــذي،])3427( ) [بــر490/5(
.)151/3(
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िुर्ार्इिाट

कोही

नत

िाहे क

शजक्त

िचाउन सक्छ नत भलार्इ िर्ाउन सक्छ
। ( अिू दाऊद ४\३२५, हदीस नं. ५०९२,
र् नतर्मज
्इ ी ५\४९०, हदीस नं. ३४२७, र
हे नस
) इ ी ३\१ ५१
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज

أدع ُذ بِ َك ْ
أن َأ ِض َّلْ ،أو ُأ َض َّلْ ،أو
(( - 17ال َّل ُه َّ ِّإِن ُ
ِ
ُي َه َل
َأ ِز َّلْ ،أو ُأ َز َّلْ ،أو َأ ْظل َ ْ ،أو ُأ ْظ َل َ ْ ،أو ْ
أج َه َلْ ،أو ُ ْ
َد َ ََّل))(.)1

( )1أهل السهن [أبع داود بـر ( ،)5094والرتمـذي بـر

( ،)3427والهســــيئي ( ،)268/8وابــــن ميجــــ بــــر

( ،])3884وانظر صـحي الرتمـذي ( ،)152/3وصـحي
ابن ميج (( .)336/2ق).
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१ ७– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण चाहन्छु
यस कुर्ािाट कक म पथभ्रटट भर्हालाँ ू वा
मलार्इ पथभ्रटट िरर्योस ्, वा म भ्रर्मत
भर्जाउाँ वा मलार्इ भ्रर्मत िरर्योस ्, वा
कसैमागथ अत्याचार् िरूाँ वा ममागथ
अत्याचार् िरर्योस ्, वा म कसैमागथ
मूखत
इ ा िरूाँ वा ममागथ मूखत
इ ा िरर्योस ्
। (अिू दाऊद हदीस नं. ५०९४, र्
नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३४२७, र् नेसार्इ
८\२६८, र् र्ब्ने माजा हदीस नं. ३८८४,
र्

हे नस
ुइ ः

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

३\१ ५२, र् सहीह र्ब्ने माजा २\३३६ )
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१ १ – घर्मा प्रवेश िने समयको
दआ
ु
ِ
ود ََل
ـجهَي ،وبِ ْس ِ َهِ
الل َخ َر ْجهَيَ ،
(( - 18بِ ْس ِ اللـه َو َل ْ
ِ
أه ِل ِه))(.)1
َهِ
الل َر ِّبهي ت ََع َّك ْلهَـيُ ،ث َّ ل ُي َس ِّل ْ َد ََل ْ
१ ८– अल्लाहको नामिाट हामी घर्मा
ैत्यस

अल्लाहको

्र

िर्ें ,

प्रवेश

( )1أخرجه أبع داود ([ )325/4بر ( ،])5096وحسـن
إسهيدق العالمـ ابـن بـيز ِف ((حت(ـ اخخيـير)) (ص ،)28

وِف ((الريحي

))

((إذا دخل الرجـل بي ـه فـذكر ا دهـر

دخعله ودهـر طعيمـه ،ـيل الشـيطين ال مبيـت لكـ وال
دشيء)) مسل بر (( .)2018ق).
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नामिाट घर्िाट ननस्कें, र् अफ्नो
प्रनतपालक अल्लाहमागथ नै भर्ोसा
िर्ें , अनन मान्छे अफ्नो परर्वार्लार्इ
सलाम िर्ोस ् । ( अिू दाऊद ४\३२५,
हदीस नं. ५०९६, र् यसको सनदलार्इ
अल्लामा

र्ब्ने

िाजले

तुहफतुल

अखखयार् नामक ककतािको पे. नं.
२८ मा ववश्वासनीय भनेका छन ्, र्
सही मुजस्लमको हदीस नं. २०१ ८ मा
वखणइत छ ककः जि मान्छे अफ्नो
घर्मा
िदाइखेरर्

प्रवेश
र्

िछइ

अनन

भोजन

प्रवेश
िदाइखेरर्
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अल्लाहको नाम भन्दछ त शैतान
अफ्नो साथी संिातीहरूर्सत भन्छः
यता नतमीहरूको लागि नत र्ात्री
ेव्यतीत िने ठाउाँ छ नत भोजन िन
) व्यवस्था ।

१ २– मजस्जद जाने समयको
दआ
ु
اج َع ْل ِِف َ ْلبِي ُنعر ًاَ ،و ِِف لِ َس ِيِن ُنعر ًا،
(( - 19ال َّل ُه َّ ْ
رصي ُنعر ًاِ ،
َو ِِف َس ْم ِعي ُنعر ًاَ ،و ِِف َب َ ِ
وم ْن َف ْع ِي ُنعر ًا،
َو ِم ْن َ ْحت ِي ُنعر ًاَ ،و َد ْن َي ِميهِي ُنعر ًاَ ،و َد ْن ِش ََم ِيل ُنعر ًا،
ِ
ِ
ِ
ِ
واج َع ْل ِف َن ْ( ِِس
َوم ْن أ َميمي ُنعر ًاَ ،وم ْن َخ ْل(ي ُنعر ًاْ ،
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ُنعر ًاِ ْ ،
واج َع ْل ِيل ُنعر ًا،
وأدظ ْ ِيل ُنعر ًاَ ،و َد ِّظ ْ ِيل ُنعر ًاْ ،
واجع ْلهِي ُنعر ًا ،ال َّله ْ ِ ِ
واج َع ْل ِِف َد َريبِي
أدطهي ُنعر ًاْ ،
َ ْ َ
ُ َّ
ـح ِمي ُنعر ًاَ ،و ِِف َد ِمي ُنعر ًاِ ،
وِف َش ْع ِري
ُنعر ًاَ ،و ِِف َل ْ
ُنعر ًاِ ،
وِف َب َ ِ
ْشي ُنعر ًا))(.)1
१ ९– हे अल्लाह मेर्ो हृदयमा प्रकाश
उत्पन्न िरर्दे ऊ, र् मेर्ो जजब्रोमा
र् मेर्ो

प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,

्कानमा प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ, र
मेर्ो अाँखालार्इ प्रकाशवान िनार्दे ऊ,
( )1مجيـــف هـــذق ا ريـــيل ِف البخـــيري ( )116/11بـــر
( ،)6316ومســـــــل ( )530 ،529 ،526/1بـــــــر
(.)763
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र् मेर्ो मागथ प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,
र् मेर्ो तल प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,
र् मेर्ो दायााँ प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,
र् मेर्ो िायााँ प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,
र्

मेर्ो

अिाडि

िरर्दे ऊ,

र्

मेर्ो

प्रकाश
पछाडि

उत्पन्न
प्रकाश

उत्पन्न िरर्दे ऊ, र् मेर्ो जीउर्भत्र
प्रकाश

हार्लदे ऊ,

प्रकाशलार्इ
िनार्दे ऊ,

र्

र्

मेर्ो

लागि

अत्यन्त

ववशाल

मेर्ो

प्रकाश

लागि

िनार्दे ऊ, र् मलार्इ प्रकाश िनार्दे ऊ,
र् हे अल्लाह मलार्इ प्रकाश प्रदान
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िर्,

र्

मेर्ो

नसाहरूमा

प्रकाश

उत्पन्न िरर्दे ऊ, र् मेर्ो मासुमा
प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ,

र् मेर्ो

र्क्तमा प्रकाश उत्पन्न िरर्दे ऊ, र्
मेर्ो कपाललार्इ प्रकाशवान िनार्दे ऊ,
र् मेर्ो चमइमा पनन प्रकाशको उत्पात
िर् । ( िुखार्ी १ १ \१ १ ६, हदीस नं.
६३१ ६, र् मजु स्लम १ \५२६, ५२९, ५३०
हदीस नं. ७६३ )

१ ३– मजस्जदमा प्रवेश िने
समयको दआ
ु
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ِ
((أدع ُذ هِ ِ
وس ْل َطينِ ِه
ُ - 20
بالل ال َعظي ِ َ ،وبِ َع ْج ِهه الك َِري ِ ُ ،
َ
ِ
ال َق ِري ِ ِ ،من َّ ِ
اللـه،
الر ِجي ِ ))((( .)1بس
َ
الش ْيطين َّ
()2
(([والسالم َد ََل رس ِ
عل ا ](،)))3
َو َّ
َ ُ
الريال ُة)) ُ َّ َ .

ِح ِ َك))(.)4
اب َر ْ َ
((اللَّ ُهمَّا ْف َ ْ ِيل أ ْب َع َ

( )1أبع داود [بـر ( ،])466وانظـر صـحي ااـيمف بـر
(.)4591

( )2رواق ابن السهي بر ( ،)88وحسهه اخلبيِن( .ق).
( )3أبــع داود ([ )126/1بــر ( ،])465وانظــر صــحي
اايمف ([ )528/1بر (.])514
( )4مسل ([ )494/1بر ( ،])713وِف سهن ابن ميجـ ،
بر  771من حريث فيطمـ رضي اهلل انهي ا ((اللهـ اغ(ـر يل
ذنــعِب ،واف ـ يل أبــعاب رِح ــك)) ،وصــححه اخلبــيِن
لشعاهرق ،انظر صحي ابن ميج (.)129 – 128/1
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२०– म महान अल्लाहको र् त्यसको
िरर्मामय

अनुहार्को

र्

त्यसको

सदैंव र्हीर्हे न सम्राटत्वको शर्ण
चाहन्छु अर्भशप्त शैतानिाट । (१ )
अल्लाहको नामिाट र् अल्लाहको
प्रशाजन्त (२) र् दया अवतरर्त होस ्
अल्लाहको

र्सूलमागथ

।

(३) हे

अल्लाह मेर्ो लागि आफ्नो कृपाको
ढोका खोर्लदे ऊ । (४) ( (१ ) अिू
दाऊद हदीस नं. ४६६, र् हे नस
ुइ ः
सहीहुल जामेअ हदीस नं. ४५९१ ।

(२) र्ब्नस्
ु सन्
ु नी हदीस नं. ८८, र्
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यसलार्इ

अल्लामा

अल्िानीले

ववश्वासनीय भन्नु भएको छ । (३)
अिू दाऊद १ \१ २६, हदीस नं. ४६५, र्
हे नस
ुइ ः सहीहुल ् जामेअ १ \५२८ हदीस
नं. ५१ ४ । (४) मुजस्लम १ \४९४,

हदीस नं. २१ ३, सुनने र्ब्ने माजा
७७१ फानतमाले वणइन िर्े को हदीस
जसमा

छः

हे

अल्लाह

मेर्ो

पापहरूलार्इ क्षमा िर् र् मेर्ो लागि
अफ्नो कृपाको ढोका खोर्लदे ऊ । र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सही
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भनेका छन ् हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा
) १ \१ २८,१ २९

े१ ४– मजस्जदिाट िादहर् ननस्कन
िेलाको दआ
ु
ِ
الريال ُة َوالسالم َد ََل رس ِ
عل
(( - 21بِ ْسـ ِ ال َّلـه َو َّ
َ ُ
َّ ُ
اد ِري ْمهِي
َهِ
الل ،ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ْس َأ ُل َك ِم ْن َف ْض ِل َك ،ال َّل ُه َّ ْ
ِ
ِم َن َّ
الر ِجي ))(.)1
الش ْي َطين َّ

( )1انظـــر رـــري روايـــيت احلـــريث الســـيبق ر ـــ (،)20
وزييدة ((اللهـ ادريـمهي مـن الشـيطين الـرجي )) البـن

ميجـــ [بـــر ( ،])773وانظـــر صـــحي ابـــن ميجـــ
(.)129/1

59

२१ –

अल्लाहको

नामिाट

र्

अल्लाहको दया र् प्रशाजन्त अवतरर्त
होस ्

अल्लाहका

र्सल
ू मागथ,

हे

अल्लाह म नतम्रो अनक
ु म्पा पाउने
याचना िदइ छु, र् हे अल्लाह मलार्इ
नतर्स्कृत शैतानिाट िचाउनु । ( २०
नक्िर्को

हदीसका

सन्दभइ

सामग्रीलार्इ हे नस
ुइ ्, र् हदीसको यो
शब्दः ((हे अल्लाह मलार्इ नतर्स्कृत
शैतानिाट िचाउन)ु ) को अर्भववृ ि
र्ब्ने माजाको हदीस नं. ७७३ मा छ,
हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा १ \१ २९)
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१ ५– अजानका दआ
ु हरू
ِ عل الـم َؤ ِّذ ُن إالَّ ِِف ((حي َد ََل الري
ِ ُ  ي ُق- 22
الة
َّ
َ
َّ َ
ُ ُ عل م ْث َل َمي َي ُق
َّعل ((الَ َح ْع َل َوال ُ َّع َة إال
ُ َو َح َّي َد ََل ال َ(الَحِ )) َف َي ُق
َه
.)1())ِبالل
२२–

मान्छे

मुवजज्जन
भननर्ाखेको

त्यही
(अजान
छ

है या

भनोस ्
ददने

जन
ु

मान्छे )

अलस्सलात

(नमाजको लागि अऊ) र् है या अलल
फलाह (सफलतानतर् अऊ) िाहे कमा,
 ومســــــل،])611( ) [بــــــر152/1( ) البخــــــيري1(
.) (ق.])383( ) [بر288/1(
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् भनोस

जवाफमा

यसको

यसथइ

""लाहौला वला कूवता र्ल्ला बिल्लाह
्अथतइ भलार्इको प्रेर्णा ददनेवाला र
अल्लाहको

र्ोक्नेवाला

िर्ु ार्इिाट

शजक्त िाहे क कोही छै न । ( िख
ु ार्ी
१ \१ ५२, हदीस नं. ६१ १ , र् मुजस्लम
)१ \२८८, हदीस नं. ३८३
ُ
أشــهرُ ْ
أن ال إلــ َه إال ِ
- 23
يقــعل ((وأنَــي َ
الله
وحــرَ ُق ال َ ِ
ـك لـ ُهَّ ،
َش ْيـ َ
ور ُســع ُل ُه،
ْ
وأن ُُم َّمــر ًا دبــرُ ُق َ
وبيإلســال ِم
وبم َح َمـ ٍـر َر ُســعالً،
ـيت با َهِ
َر ِضـ ُ
ْ
االل َر ًّبــيُ ،

ـــــعل َذلِ َ ِ
ِديهـــــ ًي))(َ (( )1ي ُق َ
ـــــه ِر
ـــــب ت ََش ُّ
ـــــك َدق َ
( )1مسل ([ )290/1بر (( .])386ق).
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.)1())ا ـُ َؤ ِّذ ِن
२३– र् भनोसः र् म िवाही ददन्छु
कक अल्लाह िाहे क कोही सत्य पूज्य
छै न, त्यो एकलै छ त्यसको कोही
साझीदार् छै न, र् ननःसन्दे ह मुहम्मद
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम त्यसका
भक्त

र्

सन्दे टटा

हुन ्,

म

अल्लाहलार्इ अफ्नो प्रनतपालक मानेर्
र् मुहम्मदलार्इ अफ्नो लागि सन्दे टटा
मानेर् र् र्स्लामलार्इ अफ्नो धमइ
.) (ق.])422( ) [بر220/1( ) ابن خزيم1(
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मानेर् प्रसन्न छु । (१ ) र् यसलार्इ
मुवजज्जनले तशह्हुद पढे पश्चात
पढोस ् । (२) ( (१ )मुजस्लम १ \२९०,
हदीस नं. ३८६, (२) र्ब्ने खज
ु ैमा १ \२२०,
हदीस नं. ४२२ )

ِ  ((يريـ ِّـَل َدـ َـَل الهَّبِــي ﷺ بعــرَ َفر- 24
اغـ ِـه
َ ُ
َ َْ
ِ
.)1())إجي َب ِ ا ُ َؤ ِّذ ِن
َ م ْن
२४– र् मव
ु जज्जनको अजानको जवाफ
ददए पश्चात दरूद सलाम पढोस ् । (
मुजस्लम १ \२८८, हदीस नं. ३८४ )
.) (ق.])384( ) [بر288/1( ) مسل1(
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َ - 25ي ُق ُ
عل ((ال َّل ُه َّ َر َّب َه ِذ ِق الرَّ ْد َع ِة ال َّي َّم ِ ،
ِ ِ ِ ِ
الع ِس ْي َل َ وال َ( ِض ْي َل َ ،
ـح َّمر ًا َ
والريالة ال َقيئ َم  ،آت ُم َ
َّ
ف
ـح ُمعد ًا ا َّل ِذي َودَرْ َت ُه[ ،إن ََّك ال ُر ِْل ُ
وا ْب َع ْث ُه َم َقيم ًي َم ْ
الـميع ِ
ِ
يد])) (.)1
َْ

( )1البخـــــيري ([ )152/1بـــــر ( ،])614ومـــــي بـــــْي
ا عقعف ْي للبيهقـي ( ،)410/1وحسـن إسـهيدق العالمـ
دبرالعزيز بن بيز ‘ ِف حت( اخخيير (ص .)38
و يل الشيخ اخلبيِن ‘ دن هذق الزييدة ال ـي للبيهقـي
رِحه ا

((هي شيذة؛ خهني مل ترد ِف مجيف طـرق احلـريث

دـــن دـــَل بـــن ديـــييف ،اللهـــ إال ِف روايـــ الكشـــميهي
لريحي البخيري خالف ًي ل(ْيق ،فهي شـيذة أيضـ ًي خيل( هـي
لرواييت اآلخرين للريحي  ))..انظر اإلرواء (.)261/1
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२५– र् भनोसः हे सदैंव कायम र्हने
नमाज र् यस परर्पूणइ अहवानको
प्रनतपालक

अल्लाह,

सल्लल्लाहो

अलैहे

मुहम्मद
वसल्लमलार्इ

स्विइको उच्च श्रेणी र् श्रेटठता प्रदान
िर्, र् उहााँलार्इ त्यो अनुकम्पा प्रदान
िर् जसको वचन िर्े का छौ ( र्
नतमी अफ्नो वचन ववरूि िदै नौ) ।
( िुखार्ी १ \१ ५२, हदीस नं. ६१ ४, र्
जुन दव
ु ै ब्रेककट िीच छ त्यसलार्इ
िैहकीले
िर्े का

१ \४१ ०
छन ् र्

अन्तिइत
यसको

वणइन

सनदलार्इ
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अल्लामा

र्ब्ने

िाजले

तुहफतुल ्

अखखयार्को पे. ३८ मा सही भनेका
छन ् । तर् अल्लामा अल्िानीले
यसलार्इ शाज भनेका छन ् । )
शाजः त्यस हदीसलार्इ भननन्छ जसमा
एउटा सत्यननटठ वणइनकताइ सत्यननटठ
वणइनकताइहरूको समूह बिरूि शब्दद्वार्ा
हदीस वणइन िर्ोस ् । (अनुवादक)

ِ ـْي اخَ َذ
ان واإل َ ي َمــ ِ ؛
َ ْ  (( َيــرْ ُدع لِهَ ْ( ِسـ ِـه َبـ- 26
ٍ إن الرُّ َديء ِحيه
َّ َف
.)1())َئذ ال ُي َر ُّد
ْ َ

،])521(  وأبــع داود [بــر،])212( ) الرتمــذي [بــر1(
.)262/1(  وانظر إرواء ال(ليل،])119/3([ وأِحر
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२६– र् मान्छे अजान र् र्कामत िीच
अफ्नो लागि दआ
ु िर्ोस ् ककनकक यी
दव
अस्वीकृत
ु ै िीच िरर्एको दआ
ु
िरर्दै न । ( नतर्मज
इ ी हदीस नं. २१ २,
अिू दाऊद ५२१ , र् मुस्नद अहमद
३/१ १ ९, र् हे नस
ुइ ः र्र्वाउल िलील
१ /२६२ )

१ ६– नमाजका अर्जम्भक
दआ
ु हरू
ِ  ((ال َّله ب- 27
يي ك ََـَم َبيدَرْ َت
َ ْ يدرْ َب ْيهِي و َب
َ ْي َخ َطي َي
َ َّ ُ
ِ ِ
ِ ِ ْ ْي الـم
ِ والـم ْ( ِر
،يي
َ  ال َّل ُه َّ َن ِّقهي م ْن َخ َطي َي،ب
َ ْشق
َ َ ْ َب
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ِ ك ََـَم ُيهَ َّقى ال َّث ْع ُب اخ ْب َي ُض ِم َن الرَّ ن
 ال َّل ُه َّ ا ْغ ِس ْلهِي،َس
ِ
ِ
ِ  بيل َّث ْل،يي
.)1())والْب ِد
َ م ْن َخ َطي َي
َ َ والـمـيء
َ
२७– हे अल्लाह म र् मेर्ा पापहरू
िीच यनत दर्ू ी िनार्दे ऊ जनत दर्ू ी
पव
ू इ र् पजश्चम िीच िर्े का छौ, र् हे
अल्लाह

मलार्इ

पापहरूिाट

स्वच्छ

िरर्दे ऊ

जसर्ी

उस्तै
सेतो

कपिालार्इ फोहोर्िाट स्वच्छ िरर्न्छ,
र् हे अल्लाह मलार्इ मेर्ा पापहरूिाट
पानी दहउाँ र् अर्सनािाट पखार्लदे ऊ
 ومســــــل،])744( ) [بــــــر181/1( ) البخــــــيري1(
.])598( ) [بر419/1(
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। ( िख
ु ार्ी १ /१ ८१ , हदीस नं. ७४४,
) र् मुजस्लम १ /४१ ९, हदीस नं. ५९८
ِ
اس ُم َك،
((س ْب َحين ََك ال َّل ُه َّ َوبِ َح ْمر َك ،و َت َب َير َك ْ
ُ - 28
و َت َع َيَل َجرُّ َك ،والَ إ َل َه َغ ْ ُْي َك))(.)1
ै२८– हे अल्लाह नतमी पववत्र छौ नतम्र
लागि समस्त प्रशंसाहरू छन ्, नतम्रो
नतमी

्र

छ,

कल्याणकार्ी

नाम

( )1أخرجه أصحيب السهن اخربع [أبـع داود بـر (775
و ,)776والرتمـــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــــر ()242
(( و ،)432والهســـيئي ( ،)133/2وابـــن ميجـــ بـــر
( 804و ،])806وانظـــر صـــحي الرتمـــذي (،)77/1
وصحي ابن ميج (( .)135/1ق).
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प्रनतभावान महामहीम छौ, र् नतमी
िाहे क कोही पज
ू नीय छै न । (
यसलार्इ सुनन वणइन िनेहरूले वणइन
िर्े का छन ्, अिू दाऊद हदीस नं.
७७५ र् ७७६, नतर्मज
इ ी हदीस नं. २४२
र् ४३२, नेसार्इ २/१ ३३, र्ब्ने माजा
हदीस नं. ८०४, र् ८०६, र् हे नस
ुइ ः
सहीहुजत्तर्मज
इ ी १ /७७, र् सहीह र्ब्ने
माजा १ /१ ३५ )

ِ  ((وجه ُت وج ِهي لِ َّل ِذي َف َطر السمـع- 29
ات
َ َ َّ َ
ْ َّ َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ إن َص
ِ ْ الـم
َّ ،كْي
،الِت
َ ْش
ُ واخر َض َحهي( ًي و َمي أنَي م َن
ْ
ِ
 ال،َمْي
ِِ َ وَم َ ِيِت
َ لل َر ِّب ال َعيلـ
َ ،يي
َ  َو َُم ْ َي،َو ُن ُسكي
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ِ
ِ
ِ
َ ِ
مْي.
الـم ْس ِل َ
َش ْي َك َل ُه ،وبِ َذل َك ُأم ْر ُت ،و َأنَي م َن ُ
ْت َر ِِّب ،و َأنَي
ْت ،أن َ
ْت ا ْل َـم ِل ُك ال إ َل َه إالَّ أن َ
ال َّل ُه َّ أن َ
رت ْف ُت بِ َذنْبِي َف ْ
يغ ِ(ر ِيل
َد ْبرُ َكَ ،ظ َل ْم ُت َن ْ( ِِسْ ،
واد َ َ
عِب ج ِ
ـميع ًي إ َّن ُه ال َي ْ( ِ( ُر ُّ
ْتَ ،و ْاه ِر ِِن
عب إالَّ أن َ
الذ ُن َ
ُذ ُن ِ َ
ِ
خح َس ِن ْ
ْت،
خح َسهِ َهي إالَّ أن َ
اخخال َِق الَ َ َْيري ْ
ْ
ف َدهِّي َس ِّي َئ َهي ال َي ْ ِ
ْ ِ
ْت،
رص ُ
واْص ْ
ف َدهِّي َس ِّي َئ َهي إالَّ أن َ
وس ْعرَ ْي َك ،وا ْل َ
والْش َل ْي َس
َل َّب ْي َك َ
ـخ ْ ُْي ُك ُّل ُه بِ َيرَ ْي َكُّ َّ ،
أس َ ْ( ِ( ُر َك
إل ْي َك ،أنَي بِ َك وإ َل ْي َكَ ،ت َب َيرك َ
ْت و َت َعي َل ْي َتْ ،
وأ ُت ْع ُب إ َل ْي َك))(.)1

( )1أخرجه مسل ([ )534/1بر (.])771
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२९– म एकाग्र भएर् आफ्नो अनुहार्
त्यस अल्लाहनतर् िर्ें जसले धर्ती
अकाशलार्इ सजृ टट िर्े को छ र् म
िहुदेववादीहरू

मध्येको

होर्न,

ननःसन्दे ह मेर्ो नमाज र् िर्ल एवं
मेर्ो

मत्ृ यु

जीन

सिै

समस्त

संसार्को प्रनतपालक अल्लाहको लागि
छ जसको कोही साझीदार् छै न र्
मलार्इ यसै आस्थाको अदे श िरर्एको
छ । हे अल्लाह नतमी नै त्यो सम्राट
हौ जस िाहे क कोही सत्य पज्
ू य
छै न ्, नतमी नै मेर्ो पालनहार् हौ र्
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म नतम्रो भक्त हूाँ, मैले अफूमागथ
अत्याचार्

िर्ें

तर्

मैले

अफ्नो

पापहरूलार्इ स्वीकार् पनन िर्ें यसथइ
मेर्ा समस्त पापहरूलार्इ क्षमा िर्
ककनकक नतमी िाहे क कोही पनन
पापहरूलार्इ क्षमा िनेवाला छै न, र्
मलार्इ

सर्ाहनीय

नैनतकतानतर्

मािइदर्शत
इ िर् ककनकक नतमी िाहे क
कोही

पनन

िनेवाला

यसनतर्
छै न,

अनैनतकतालार्इ

मािइदर्शत
इ
र्

मिाट

हटार्दे ऊ

ककनकक

यसलार्इ नतमी िाहे क कोही हटनउन
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सक्दै न, हे अल्लाह म हाजजर् छु
(उपजस्थत छु) र् समस्त भलार्इ नतम्रै
हातमा छ, र् िुर्ार्इ नतम्रोतफइिाट
होर्न, म नतमीिाटै छु र् नतमीनतर्
नै प्रवत्ृ त छु, नतमी कल्याणकार्ी र्
सवोच्च

छौ,

म

नतमीर्सत

नै

क्षमायाचना र् प्रयाजश्चत िदइ छु । (
मजु स्लम १ /५३४, हदीस नं. ७७१ )
ِ َ  ((ال َّله رب ِجْب- 30
،وإْساف ْي َل
َ ْ َّ َ َّ ُ
َ ْ ، وميكَيئ ْي َل،ائيل
ِ َفيطِر السمع
ِ
ِ ْ
ِ يمل ال َ( ْي
َّ ب
،والش َهي َد ِة
ات
َ َ َّ َ
َ  َد،واخرض
ِ ِ ِ َ ْت َ ْحت ُك ب
َ (ُ ُي َِل
 ْاه ِر ِِن،عن
ْ َ يمـي كَي ُنعا فِ ِيه
َ أن
َ ْي د َبيد َك ف
َْ ُ
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ِ ِ ِ َ اخ ُ ِل
ْ لِ َـمـي
 إن ََّك َ ْت ِري َم ْن،حل ِّق بإ ْذنِ َك
َ ف فيه م َن ا
ٍ ت ََشيء َإَل ِْص
.)1()) ٍ اط ُم ْس َِقي
ُ
َ
३०–

हे

जजब्रील

र्स्राफीलको
धर्ती

र्मकार्इल

प्रनतपालक

अकाशको

र्

अल्लाह,

स्रटटा,

दृश्य

अदृश्यको ज्ञाता, नतमी त्यस कुर्ािार्े
ननणइय

िने

छौ

उनीहरू

वववाद

जसको

िार्े मा

िरर्र्ाखेका

गथए,

जसको िार्े मा वववाद िरर्यो त्यसमा
अफ्नो तफइिाट मलार्इ सत्य कुर्ानतर्
.) (ق.])770( ) [بر534/1( ) أخرجه مسل1(
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जसलार्इ
मािइदर्शत
इ

नतमी

िर्,

्सत्मािइनतर

मािइदर्शत
इ
चाहन्छौ

िरर्ददन्छौ । ( मुजस्लम १ /५३४,
) हदीस नं. ७७०
ْْب
ْْب كَبْي ًاِ ،
ْْب كَبْي ًاِ ،
 (( - 31هِ
الله أك َ ُ
الله أك َ ُ
الل أك َ ُ
لل كَثِْي ًا،
والـح ْمرُ َهِ
لل كَثْي ًا،
والـح ْمرُ َهِ
كَبْي ًا،
َ
َ
لل بكْر ًة ِ
لل كَثِْي ًاَ ،و ُس ْب َح َ
وأصي ً
ال
الـح ْمرُ َهِ
َو َ
ين ا َهِ ُ َ
ين ِمن َن ْ( ِ
أدع ُذ بي ِ هِ ِ
الشي َط ِ
خ ِه َو َن ْ(ثِ ِه،
( َثالث ًي) ُ
ْ
لل م َن َّ ْ
َ
وَه ِز ِق))(.)1
َْ

( )1أخرج أبع داود بر ([ )203/1بـر ( ،])764وابـن
ميجـــه ([ )265/1بــــر ( ،])807وأِحــــر (،)85/4
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३१ – अल्लाह सिैभन्दा ववशाल र्
महानतम

छ,

अल्लाह

सिैभन्दा

ववशाल र् महानतम छ, अल्लाह
सिैभन्दा ववशाल र् महानतम छ, र्
अल्लाहको लागि अत्यागधक प्रशंसा
छ, र् अल्लाहको लागि अत्यागधक
प्रशंसा

छ,

र्

अल्लाहको

लागि

अत्यागधक प्रशंसा छ, र् अल्लाहको
पववत्रता
अल्लाहको

छ

ववहान
पववत्रता

िेलुका,
छ

र्

ववहान

 وفيــه ريـ،وأخرجــه مســل دــن ابــن دمــر ^ بهحــعق
.) (ق.])601( ) [بر420/1(
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िेलुका, र् अल्लाहको पववत्रता छ
ववहान िेलुका, (यस दआ
ु लार्इ तीन
चोटी पदढयोस ्) म अल्लाहको शर्ण
चाहन्छु

अर्भशप्त

शैतानिाट

र्

त्यसको कौतुहलता र् कटट एवं
उकसाहटिाट । ( अिू दाऊद १ /२०३,
हदीस नं. ७६४, र्ब्ने माजा १ /२६५,
हदीस नं. ८०७, अहमद ४/८५, र्
र्माम

मुजस्लमले

यसलार्इ

र्ब्ने

उमर्को माध्यमले यस्तै हदीस वणइन
िर्े का

छन ् जसमा

एउटा

कथा

वखणइत छ १ /४२०, हदीस नं. ६०१ )
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(( - 32ال َّل ُهــ َّ َل َ
ــعر
ــك
الـــح ْمرُ ( )1أن َ
َ
ْــت ُن ُ
ض وم ـ ِ
السمـــع ِ
ـيهن ،و َلـ َ
ات
ــح ْمرُ
ـك الـ َ
ـن فـ َّ
واخر ِ َ ْ
َّ َ َ
ْ
ْت َ ي السـمع ِ
واخر ِ
[و َل َ
ـك
ـن
ات
فـيهنَ ،
َّ
ض و َم ْ
أن َ ِّ ُ َّ َ َ
ْ
ـــت رب الســــمع ِ
واخر ِ
ـــن
ات
ض و َمـ ْ
ــــح ْمرُ أ ْنـ َ َ ُّ َّ َ َ
الـ َ
ْ
ــك الســـمع ِ
ِ
ـــح ْمرُ َلـ َ
[و َلـ َ
ات
ــك ُم ْلـ ُ َّ َ َ
ــك الـ َ
فـــيهن]َ ،
ض وم ـ ِ
ـت َم ِلـ ُ
[و َلـ َ
ـك
حل ْمــرُ أ ْنـ َ
ـن فــيهن] َ
واخر ِ َ ْ
ـك ا َ
ْ
السمع ِ
واخر ِ
ْـت احلَ ُّـق،
ات
[و َل َك احلَ ْمـرُ ] [أن َ
ض] َ
َّ َ َ
ْ
ــق ،و َ ْع ُل َ
ــق،
ــيَ ،ك احلَ ُّ
ــك احلَ ُّ
َو َو ْدــرُ َك احلَ ُّ
ــق ،ولِ َق ُ
ـير َح وـق ،والهَّبِ ُّيـ َ
ـعن َحـ وـقَ ،و ُُم َ َّمــرٌ
وااَهَّـ ُ َحـ وـق ،والهَّـ ُ

يد ُ َح وق] [ال َّل ُهـ َّ َل َ
أسـ َل ْم ُت،
والس َ
ـك ْ
ﷺ َح وقَّ ،
ـتَ ،وبِ َ
ْـت ،وإ َل ْي َ
ـت ،وبِ َ
ـك
ـك أ َن ْب ُ
ـك َآ َمه ُ
ود َل ْي َك ت ََع َّك ْل ُ
َ
يص ْم ُت ،وإل ْي َك َحيك َْم ُتْ .
فيغ ِ( ْر ِيل َمي َرَّ ْم ُت ،و َمي
َخ َ
َّ
الــم َقرِّ ُم،
ْـت] [أن َ
أد َله ُ
أْس ْر ُت ،و َمـي ْ
ْـت ُ
أخ ْر ُت ،و َمي ْ َ
( )1كين الهبي ﷺ يقعله إذا يم من الليل ي هجر.

80

ِ َ ْـت
َّإِلـي َال إِ َلـ َه إال
َ ْت] [أن
َ الـم َؤ ِّخ ُر ال إ َل َه إالَّ أن
َ وأن
ُ ْت
.)1( ))]ْت
َ أن
३२– हे अल्लाह नतम्रै लागि समस्त
प्रकार्का प्रशंसाहरू छन ् । (यसलार्इ
र्सल
ू

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लम

तहज्जद
ु को नमाज पढनु अनघ भन्थे)

नतमी धर्ती र् आकाश र् जे जनत
त्यसमा छन ् सिैको प्रकाश हौ, र्
नतम्रै लागि प्रशंसा छ नतमी नै
)116/11() و3/3( ) البخــــــــيري مــــــــف ال(ــــــــ1(
 ومســل،])1120( ) [بــر465 ،423 ،371/13(و
.])769( ) [بر532/1( خم رص ًا بهحعق
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आकाश धर्ती र् जे जनत थोक
त्यसमा छन ् सिैको व्यवस्थापक हौ,
र् नतम्रै लागि प्रशंसा छ नतमी
आकाश धर्ती र् जे जनत थोक
त्यसमा छन ् सिैको प्रनतपालक हौ, र्
नतम्रै लागि प्रशंसा छ, नतमी नै सत्य
र् सााँचो छौ, र् नतम्रो वचन सत्य छ,
र् नतम्रो वाणी सत्य छ, र् नतम्रो
साक्षात्कार् सत्य छ, र् स्विइ सत्य
छ, र् नकइ सत्य छ, र् सन्दे टटाहरू
सत्य छन ्, र् मह
ु म्मद सत्य छन ्, र्
प्रलय

सत्य

छ,

हे

अल्लाह

म
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नतमीलार्इ

नतमस्तक

भएाँ,

र्

नतमीमागथ भर्ोसा िर्ें , र् नतमीमागथ
ववश्वास िर्ें , र् नतमीनतर् प्रवत्ृ त
भएाँ, र् नतम्रो साहायताले नै शत्रर्ु सत
संघर्इ िर्ें , र् नतमीलार्इ नै अफ्नो
न्यायकताइ मानें, यसथइ मेर्ा ती
समस्त पापहरूलार्इ क्षमा िरर्दे ऊ
जसलार्इ मैले अनघ वा पनछ िर्ें र्
जसलार्इ

जाहे र्

तरर्काले

िर्ें ,

िर्े र्
नतमी

वा
नै

िोप्य
अिाडि

िनेवाला र् पछाडि िनेवाला हौ,
नतमी िाहे क कोही सत्य पज्
ू य छै न,
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नतमी नै मेर्ो पज
ू नीय हौ नतमी
िाहे क मेर्ो कोही वास्तववक पूज्य
छै न । ( िुखार्ी फतुहल िार्ीको साथ
३/३, १ १ /१ १ ६, १ ३/३७१ ,४२३, ४६५, र्
यसलार्इ मुजस्लमले संक्षेपमा वणइन
िर्े का छन ् १ /५३२ )

१ ७– रुकूअका दआ
ु हरू
ٍ الث مر
ِ
َ ((س ْب َح
.)1(ات
َّ َ َ ين َر ِِّب ال َعظي ِ )) َث
ُ - 33
 والرتمــذي،)871( ) أخرجــه أهــل الســهن [أبــع داود بــر1(
 وابــن ميجــ بــر،)190/1(  والهســيئي،)262( بــر

 وانظــــر ((صــــحي،)394 ،382/5(  وأِحــــر،])888(
.)83/1( ))الرتمذي
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३३– मेर्ो महान प्रनतपालक पववत्र छ
। तीन पटक । ( यसलार्इ सुनन
वणइन िनेहरूले वणइन िर्े का छन ्,
अिू

दाऊद

हदीस

नं.

८७१ ,

र्

नतर्मज
इ ी हदीस नं. २६२, र्ब्ने माजा
हदीस
अहमद

नं.

८८८,

५/३८२,

नेसार्इ
३९४,

र्

१ /१ ९०,
हे नस
ुइ ः

सहीहुजत्तर्मज
इ ी १ /८३ )
ِ
َّ ((س ْب َحين ََك ال َّل ُه َّ َر َّبهَي َوبِ َح ْمر َك ال َّل ُهـ
ُ - 34
ْ
.)1())اغ ِ( ْر لـِي
)350/1(  ومسل،])794( ) [بر99/1( ) البخيري1(
.])484( [بر
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३४– हे अल्लाह हाम्रो प्रनतपालक
नतमी पववत्र छौ अफ्नो प्रशंसाको
साथ, हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर् । (िख
ु ार्ी १ /९९, हदीस नं. ७९४,
मुजस्लम १ /३५०, हदीस नं. ४८४ )
ِ الئ َك
ِ  رب الـم،ُرُّ وس
ُّ َ
ٌ
َ

،عح
- 35
ٌ ((س ُّب
ُ
ِ الر
.)1())وح
ُّ َو

 وأبــــــع داود،])487( ) [بــــــر353/1( ) مســــــل1(
.])872( ) [بر230/1(

86

स्विइदत
ू हरूको

्र

अत्मा

–३५

्प्रनतपालक नतमी अनत पववत्र र
पुनीत छौ । ( मुजस्लम १ /३५३,
हदीस नं. ४८७, र् अिू दाऊद १ /२३०,
) हदीस नं. ८७२
(( - 36ال َّل ُه َّ َل َك َر َك ْع ُتَ ،وبِ َك آ َمه ُْت ،و َل َك
أس َل ْم ُتَ ،خ َش َف َل َك َس ْم ِعيَ ،و َب َ ِ
رصيَ ،و ُخمِّي،
ْ
ِ
اس َ َق َّلت ِبه َرَ مي])) (.)1
َو َد ْظمي ،و َد َريبِيَ ،
[و َمي ْ
( )1مســل ([ )534/1بــر ( ،])771واخربعــ إال ابــن
ميجه [أبع داود بـر ( ،)760والرتمـذي بـر (،)266

والهســيئي ( ])130/2وأمــي ل(ظــ ((ومــي اســ قلت بــه
ــرمي)) فلـ يروهــي مســل وال اخربعـ  ،وهــي دهــر ابــن
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३६– हे अल्लाह मैले नतमीलार्इ रुकूअ
िर्ें , र् नतमीमागथ ववश्वास िर्ें , र्
नतमीलार्इ

नतमस्तक

भएाँ,

र्

नतमीलार्इ ववनीत भए मेर्ा कान र्
दृजटट, मेर्ो मजस्तटक र् हड्िीहरू, र्
मेर्ो समस्त नसा र् मासुहरू र्
जसलार्इ मेर्ो पार्लाहरूले िोकेका
छन ् । ( मजु स्लम १ /५३४, हदीस नं.
७७१ , र् र्ब्ने माजा िाहे क चार्ौंले
वणइन िर्े का छन ्, अिू दाऊद हदीस
)1901(  انظـر صـحي ابـن حبـين بـر،حبين بل(ظهي
.)607(  بر, وصحي ابن خزيم
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नं. ७६०, र् नतर्मज
इ ी हदीस नं. २६६,
र्

नेसार्इ

२/१ ३०,

तर्

उहााँले

ननम्नका शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का
छनः

))رمي

शब्दद्वार्

((ومي اس قلت به

नत

मजु स्लमले

र्

यस
वणइन

िर्े का छन ् नत चार्ौंले नै िरू र्ब्ने
दहब्िानले वणइन िर्े का छन हे नस
ुइ ः
सहीह र्ब्ने दहब्िान हदीस नं. १ ९०१ ,
र् सहीह र्ब्ने खज
ै ा हदीस नं. ६०७
ु म
)
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ِ  والـم َل ُك،وت
ِ ين ِذي ااْب
َ ((س ْب َح
،عت
- 37
َ
ََُ
ُ
ِ والك ِْبي
ِ
.)1()) ِ  وال َع َظ َم،يء
َ ْ
३७– पववत्र छ ववशाल शजक्तवाला, र्
ववशाल सम्राटत्ववाला,

र् ववशाल

महानता र् प्रनतटठा मयाइदावाला । (
अिू दाऊद १ /२३०, हदीस नं. ८३७, र्
नेसार्इ २/१ ९१ , र् अहमद ६/२४, र्
यसको सनद ववश्वासनीय छ )

 والهســـــــيئي،])873( ) [بـــــــر230/1( ) أبـــــــع داود1(
.) وإسهيدق حسن24/6(  وأِحر،])191/2([
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१ ८– रुकूअिाट उठे पश्चातका
दआ
ु हरू
.)1())((س ِم َف ا ُ َِ ْن َِحِرَ ُق
َ - 38
३८– अल्लाहले त्यसको प्रशंसा सुन्यो
जसले त्यसको प्रशंसा ियो । (
िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ २/२८२,
हदीस नं. ७९५ )

ِ ِحر ًا كَثْي ًا َطيب ًي مبيرك ًي
.)2())فيه
ْ َ ، ُ((ر َّبهي َو َل َك احلَ ْمر
َ ُ ِّ
َ - 39

])795( ) [بر282/2( )) () البخيري مف ((ال1(
])799( ) [بر284/2( )) () البخيري مف ((ال2(

91

३९– हे हाम्रो प्रनतपालक नतम्रै लागि
समस्त

प्रकार्का

अत्यागधक

प्रशंसाहरू

छन ्,

पववत्रतायक्
ु त

कल्याणकार्ी प्रशंसाहरू । ( िख
ु ार्ी
फतहुल िार्ीको साथ २/२८४, हदीस
नं. ७९९ )

ِ ((م ْلء السمعات
ِ - 40
ِ
،اخرض و َمي َب ْيه َُهَم
ومل َء
َ َ َّ َ
ِ  أه َل ال َّث، ُوم ْلء مي ِشئت ِمن ََش ٍء بعر
ِ
،والـم ْج ِر
هيء
ْ َْ
ْ َ ْ
َ
الله َّ ال َمينِ َف ل ِ َـَم
ُ ، ٌ و ُك ُّلهي َل َك َد ْبر، ُأح ُّق مي َ َيل ال َع ْبر
َ
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ِ ِ
ِّار
َ أد َط
ْ
َ  وال َيهْ َ( ُف َذا ا، وال ُم ْعطي ل َـَم َمهَ ْع َت،يت
ِ
.)1()) ُّار
َ مه َْك ا
४०– (हे मेर्ो प्रनतपालक नतम्रो लागि
त्यनत प्रशंसा छ जसले) आकाश र्
धर्ती परू र्योस ् र् जे जनत ती दव
ु ै
िीच छ त्यो पनन पूरर्योस ्, र् यस
िाहे क नतमी जनत चाह त्यनत प्रशंसा,
हे प्रशंसा र् प्रनतटठाको पात्र
त्यसको

साँगचकै

योग्य

छौ

नतमी
जन
ु

भक्तले भन्यो, र् हामी सिै नतम्रै
])477( ) [بر346/1( ) مسل1(
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भक्त हौं, हे अल्लाह नतमी जन
ु
कुर्ािाट कसैलार्इ वंगचत िरर्ददन्छौ
त्यसलार्इ

कोही

त्यो

कुर्ो

ददन

सक्दै न, र् जसलार्इ नतमी कुनै कुर्ा
प्रदान िनइ चाहन्छौ त्यसलार्इ कोही
र्ोक्न सक्दै न, र् नतमी समक्ष कुनै
महानको महानता कुनै लाभ पुयाइउन
सक्दै न । ( मजु स्लम १ /३४६, हदीस
नं. ४७७ )

१ ९– ढोिका दआ
ु हरू
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ٍ الث مر
َ ((س ْب َح
.)1( )ات
ْ ِب
َ ِّ ين َر
َّ َ َ اخد ََل)) ( َث
ُ - 41
४१ – मेर्ो प्रनतपालक पववत्र र् महान
छ । तीन चोदट । ( यसलार्इ सुनन
वणइनकताइहरूले वणइन िर्े का छन ्,
अिू

दाऊद

हदीस

नं.

८७१ ,

र्

नतर्मज
इ ी हदीस नं. २६२, र् र्ब्ने
माजा हदीस नं. ८८८, र् नेसार्इ

 والرتمـذي،)871( ) أخرجه أهل السهن [أبع داود بـر1(
 وابــن ميج ـ بــر،)190/1(  والهســيئي،)262( بــر

 وانظـــر صـــحي،)394 ،382/5(  وأِحـــر،])888(
.)83/1( الرتمذي
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१ /१ ९०, र् अहमद ५/३८२,३९४, र्
हे नस
इ ी १ /८३ )
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज
ِ
َّ  ال َّل ُهـ،((س ْب َحين ََك ال َّل ُه َّ َر َّبهَـي َوبِ َح ْمـر َك
ُ - 42
ْ
.)1())اغ ِ( ْر ِيل
४२– हे हाम्रो प्रनतपालक अल्लाह
नतमी पववत्र छौ अफ्नो प्रशंसाको
साथ, हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर् । ( िुखार्ी मुजस्लम, यसको
सन्दभइ दआ
नं. ३४ अन्तिइत वणइन
ु
भर्सकेको छ )
.)34(  وتقرم ررُيه بر، ) البخيري ومسل1(
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عح،
- 43
((س ُّب ٌ
ُ

الئ َك ِ
ُ رُّ وس ،رب ا َ ِ
َ ُّ
ٌ

والر ِ
وح))(.)1
ُّ
फरर्श्ताहरूको

्र

आत्मा

–४३

प्रनतपालक अनत प्रनतजटठत र् पववत्र
छ । ( मजु स्लम १ /५३३, र् यसको
)सन्दभइ (३५) नं. मा िुजिसकेको छ
(( - 44ال َّل ُه َّ َل َك َس َجرْ ُتَ ،وبِ َك آ َمه ُْتَ ،و َل َك
أس َل ْم ُتَ ،س َجرَ َو ْج ِهي ل ِ َّل ِذي َخ َل َق ُهَ ،و َص َّع َر ُقَ ،و َش َّق
ْ
أح َس ُن َ
قْي))(.)2
رص ُقَ ،ت َب َير َك َِ
الـخيلِ َ
الله ْ
َس ْم َع ُه و َب َ َ
( )1مسل ( ،)533/1وتقرم بر (.)35

( )2مسل ([ )534/1بر ( ])771وغْيق.
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४४– हे अल्लाह मैले नतमीलार्इ ढोि
िर्ें , र् नतमीमागथ ववश्वास िर्ें , र्
नतमीलार्इ

नतमस्तक

भएाँ,

मेर्ो

अनह
ु ार्ले त्यसलार्इ ढोि ियो जसले
त्यसलार्इ सजृ टट ियो र् आकार् ददयो,
र् त्यसमा श्रवण (कान) र् दृजटट
(आाँखा)

िनायो,

कल्याणकार्ी

यसथइ

अल्लाह

त्यो

सवोत्कृटट

सजृ टट िनेवाला छ । ( मुजस्लम
१ /५३४, हदीस नं. ७७१ )
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ِ  والـم َل ُك،وت
ِ ين ِذي الـجْب
َ ((س ْب َح
،عت
َ
َُ َ
ُ - 45
ِ والك ِْبي
ِ
.)1()) ِ  وال َع َظ َم،يء
َ ْ
४५– पववत्र छ सवइशजक्त सम्पन्न
महान
सवोच्च

सम्राटत्ववाला
अल्लाह

।

महान
(अिू

र्

दाऊद

१ /२३०, हदीस नं. ८७३, अहमद
६/२४, नेसार्इ २/१ ९१ , र् यसलार्इ
अल्लामा

अल्िानीले

सहीह

र्ब्ने

दाऊदमा सही भनेका छन ् १ /१ ६६ )
 وأِحـــــــر،])873( ) [بـــــــر230/1( ) أبـــــــع داود1(
 وصـححه اخلبـيِن،])191/2([ والهسيئي،])24/6([
.)166/1( ِف صحي أِب داود
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(( - 46ال َّل ُه َّ ْ
اغ ِ( ْر ِيل َذنْبِي ُك َّل ُهِ ،د َّ ُه َو ِجل ُهَ ،و َّأو َل ُه
ِ
ِ
ِ
ْس ُق))(.)1
وآخ َر ُق ،و َدالَن َي َ ُه َو َّ
४६– हे अल्लाह मेर्ा साना ठूला
अदृश्य

दृश्य

पनछल्ला

अनघल्ला

समस्त दोर् पापलार्इ क्षामा िरर्दे ऊ
। ( मुजस्लम १ /३५०, हदीस नं. ४८३
)
(( - 47ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ُد ْع ُذ بِ ِر َض َ
يك ِم ْن َس َخطِ َك،
َوبِ ُم َعي َفيتِ َك ِم ْن ُد ُقع َب ِ َك ،و َأ ُدع ُذ بِ َك ِمه َْك ،ال

( )1مسل ([ )350/1بر (.])483
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ْت ك َََم أ ْثهَ ْي َت َد ََل
َ  أن،ُأ ْح ِِص َثهَي ًء َد َل ْي َك
.)1())َن ْ( ِس َك
४७–

हे

अल्लाह

म

नतम्रो

प्रसन्नताद्वार्ा नतम्रो क्रोधिाट शर्ण
चाहन्छु, र् नतम्रो दयाद्वार्ा नतम्रो
प्रकोपिाट शर्ण चाहन्छ, र् नतमीिाट
नतम्रै शर्ण चाहन्छु, म नतम्रो प्रशंसा
परर्पण
ू इ तरर्काले िनइ सक्दै न िरू
नतमी त उस्तै प्रशंर्सत छौ जसर्ी
नतमीले अफ्नो लागि वणइन िर्े का
.])486( ) [بر352/1( ) مسل1(
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छौ । ( मुजस्लम १ /३५२, हदीस नं.
४८६ )

२०– दव
ु ै ढोि िीचको िैठकका
दआ
ु हरू
ْ اغ ِ( ْر ِيل َر ِّب
ْ ((ر ِّب
.)1())اغ ِ( ْر ِيل
َ - 48
४८– हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर् हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर् । ( र्ब्ने

माजा१ /१ ४८ )

 وانظر صحي ابن،])874( ) [بر231/1( ) أبع داود1(
.)148/1( ميجه
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ِْ
ِحهِيَ ،و ْاه ِر ِِن،
وار َ ْ
اغ( ْر ِيلْ ،
(( - 49ال َّل ُه َّ
ِ
ِِ
َو ْ ِ
وار َف ْعهِي))(.)1
اج ُْبِنَ ،و َديفهيَ ،و ْار ُز ْ هيْ ،
४९– हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर्, र् ममागथ दया िर्, र् मलार्इ
मािइदर्शत
इ िर्, र् मलार्इ ननस्पह
ृ ता
प्रदान िर्, र् मलार्इ स्वस्थता प्रदान
्िर्, र् मलार्इ जीववका प्रदान िर्, र
मलार्इ उच्च िर् । ( नेसार्इ िाहे क
( )1أخرجــه أصــحيب الســهن إال الهســيئي [أبــع داود بــر

( ،)850والرتمـــذي بـــر ( ،)284وابـــن ميجـــ بـــر

( ،])898وانظر صحي الرتمـذي ( ،)90/1وصـحي ابـن
ميج (.)148/1
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समस्त

सुननका

वणइनकताइहरूले

वणइन िर्े का छन ्, अिू दाऊद हदीस
नं. ८५०, र्ब्ने माजा हदीस नं. ८९८,
नतर्मज
इ ी हदीस नं. २८४, र् हे नस
ुइ ः
सहीहुजत्तर्मज
इ ी १ /९०, र् सहीह र्ब्ने
माजा १ /१ ४८ )

२१ – पाठनको ढोिका दआ
ु हरू
 َو َش َّق َس ْم َع ُه،((س َجرَ َو ْج ِه َي ل َّل ِذي َخ َل َق ُه
َ - 50
ِِ
ِ ِ ِ ب،وبرصق
ِِ
))ي ﭼ
َُ  ﭽ َف َت َب َار َك،ح ْعله َو ُ َّعته
َ اّلله َأ ْح َس ُن ا ْلـخَ الق
َ ُ َ َ َ
.)

1

(

،)30/6(  وأِحـر،])580( ) [بر474/2( ) الرتمذي1(

104

५०– मेर्ो अनुहार्ले त्यसलार्इ ढोि
ियो जसले त्यसलार्इ सजृ टट ियो र्
आकार् ददयो, र् त्यसमा अफ्नो
अपार् शजक्त र् सवइिण
ु सम्पन्नताले
कान र् आाँखा िनायो, ((यसथइ त्यो
कल्याणकार्ी

अल्लाह

सवोत्कृटट

सजृ टटकताइ हो ।)) (नतर्मज
इ ी २/४७४
हदीस नं. ५८०, अहमद ६/३०, र्
हाककमले यसलार्इ सही भनेका छन ्,
र्

यस

कुर्ामा

जहिीले

उनको

 والزيـيدة،)220/1( واحليك وصححه ووافقه الـذهبي
.] من سعرة ا ؤمهْي14  [واآلي ر.له
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्समथइन पनन िर्े का छन ् १ /२२०, र
अर्भववृ ि नयनैको हो, र् हदीसमा
वखणइत श्लोक सूर्तुल मूर्मनूनिाट हो
)
ِ
أجر ًاَ ،و َض ْف َدهِّي
ب ِيل ِ ََبي دهْرَ َك ْ
(( - 51ال َّل ُه َّ ا ْك ُ ْ
ِ ََبي ِو ْز َر ًا ،و ْاج َع ْل َهي ِيل ِده ِْر َك ُذ ْخر ًا ،و َت َق َّب َل َهي ِمهِّي ك َََم
َت َق َّب ْل ََهي ِم ْن َد ْب ِر َك َد ُاو َد))(.)1
ू५१ – हे अल्लाह यसको सट्टामा आफ
्ननकट र्ाम्रो प्रनतफल लेखखर्ाख, र
( )1الرتمــــــذي ([ )473/2بــــــر ( ،])579واحلــــــيك
وصححه ووافقه الذهبي (.)219/1
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यसको माध्यमले मेर्ो दोर् पापलार्इ
नटट िरर्दे ऊ, र् यसलार्इ मेर्ो लागि
आफूर्सत

सफलताको

माध्यम

िनाएर् र्ाख, र् यसलार्इ मिाट उस्तै
स्वीकार् िर् जसर्ी अफ्नो भक्त
दाऊदर्सत स्वीकार्े का गथयौ । (
नतर्मज
इ ी २/४७३, हदीस नं. ५७९, र्
हाककमले यसलार्इ सही भनेका छन ्,
र्

यस

कुर्ामा

जहिीले

उनको

समथइन पनन िर्े का छन ् १ /२१ ९ )

२३– तशह्हुदको दआ
ु
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بيت،
لل،
يت ه َِ
لعات ،وال ِّط ِّي ُ
والري ُ
(( - 52ال َّح َّي ُ
َّ
الم
ورِح ُ َهِ
الس ُ
الل و َبركي ُت ُهَّ ،
َّبي َ
السال ُم َدل ْي َك ُّأَيي اله ُّ
َّ
ود ََل ِدب ِ
يحلْيْ ،أش َهرُ ْ
أن ال إل َه إال
يد َهِ
الري َ
َد َل ْيهَي َ
الل َّ
َ
وأش َهرُ َّ
ا ْ ،
ور ُسع ُله))(.)1
أن ُُممر ًا َد ْبرُ ُق َ
्५२– मौखखक र् शार्ीरर्क भजक्त र
उपासनाहरू मात्र अल्लाहकै लागि
तपार्इमागथ

निी

ेह

्र

छन ्,

ंअल्लाहको प्रशाजन्त र् दया एव
्र

होस ्,

अवतरर्त

कल्याण

( )1البخيري مف ((ال( )) ([ )311/2بر ( ]،)831ومسـل
([ )301/1بر (.])402
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अल्लाहको दया प्रशाजन्त अवतरर्त
होस ् हामीमागथ र् अल्लाहका समस्त
संयमी सदाचार्ी भक्तहरूमागथ । म
िवाही ददन्छु कक अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पूज्य छै न, र् म िवाही
ददन्छु

कक

मुहम्मद

सल्लल्लाहो

अलैहे वसल्लम त्यसको भक्त एवं
सन्दे शवाहक

हुन ्

।

(

िख
ु ार्ी

फतहुल्िार्ीको साथ २/३१ १ , हदीस नं.

८३१ , र् मुजस्लम १ /३०१ , हदीस नं.
४०२ )
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२३– तशह्हुद पश्चात निी

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममागथ
पठाउने प्रशान्तीय दआ
)(दरूद
ु
((الله َص ِّل َدَل مـحم ٍر َ ِ
ـحم ٍر،
- 53
ودَل آل ُم َّ
ُ َّ
ُ َّ
ِ
يت َد ََل إبر ِ
ود ََل ِ
إبراه ْي َ  ،إن ََّك
آل
ك ََمـي َص َّل َ
اه ْي َ َ
َْ
ٍ
ير ْك َد ََل ُُمم ٍر َ ِ
الله َّ َب ِ
كَم
َِحيرٌ ََميرٌ ُ ،
ودَل آل ُُم َّمرَ ،
َّ
ِ
ود ََل ِ
ْت َد ََل
آل إ ْبراهي َ  ،إنَّك َِحِ ْيرٌ
َب َيرك َ
إبراه ْي َ َ
َ َِم ْيرٌ ))(.)1
५३– हे अल्लाह मह
ेु म्मद (सल्लल्लाह
अलैहे वसल्लम) मागथ र् उहााँका
( )1البخيري مف ((ال( )) ([ )408/6بر (.])3370
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घर्परर्वार्मागथ

दया

र्

प्रशाजन्त

अवतरर्त िर् जसर्ी कक र्ब्राहीम र्
उनका घर्परर्वार्मागथ दया अवतरर्त
िर्े का गथयौ, ननःसन्दे ह नतमी अनत
प्रशंसनीय र् प्रनतजटठत छौ, र् हे
अल्लाह

मुहम्मद

घर्परर्वार्मागथ

र्
त्यस्तै

मुहम्मदका
कल्याण

अवतरर्त िर् जसर्ी र्ब्राहीम र्
उनका

घर्परर्वार्मागथ

अवतरर्त

िर्े का गथयौ, ननःसन्दे ह नतमी अनत
प्रशंसनीय र् प्रनतजस्ठत छौ । (
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िुखार्ी फतहुल्िार्ीको साथ ६/४०८,
)हदीस नं. ३३७०

ِ
أزواج ِه و ُذ ِّري ِه،
(( - 54الله َّ َص ِّل َد ََل ُُم َّم ٍر و َد ََل
دَل ِ
آل إ ْبراهي َ  ،و َب ِ
كَم َص َّل ْي َت َ
ير ْك َدَل ُُم َّم ٍرَ ،و َد ََل
َ
ِ
ِ ِ
آل إبر ِ
ْت َد ََل ِ
اه ْي َ  ،إن ََّك
كَم َبيرك َ
َْ
ْأز َواجه و ُذ ِّر َّي ـِهَ ،
َِحيرٌ ََميرٌ ))(.)1
े५४– हे अल्लाह मुहम्मद (सल्लल्लाह
अलैहे वसल्लम) मागथ र् उहााँकी
्स्वास्नीहरू र् सन्तानहरूमागथ दया र
( )1البخــيري مــف ((ال( ـ )) ([ )407/6بــر (،])3369
ومسل ([ )306/1بر ( ،])407والل( :له.
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प्रशाजन्त अवतरर्त िर् जसर्ी कक
र्ब्राहीमका

परर्वार्मागथ

दया

अवतरर्त िर्े का गथयौ, ननःसन्दे ह
नतमी अनत प्रशंसनीय र् प्रनतजटठत
छौ,

र्

हे

अल्लाह

मुहम्मदकी

मुहम्मद

स्वास्नीहरू

संतानहरूमागथ

त्यस्तै

अवतरर्त

जसर्ी

िर्

र्
र्

कल्याण
र्ब्राहीमका

परर्वार्मागथ अवतरर्त िर्े का गथयौ,
ननःसन्दे ह नतमी अनत प्रशंसनीय र्
पववत्र छौ । ( िख
ु ार्ी फतहुल्िार्ीको
साथ

६/४०७,

हदीस

नं.

३३६९,
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मुजस्लम १ /३०६, हदीस नं. ४०७ र्
शब्द नयनैका हुन ् )
२४– सलाम फेनभ
ुइ न्दा अनघ अजन्तम
तशह्हुद पश्चात पदढने दआ
ु हरू
ِ ،اب ال َق ِْب
ِ
وم ْن
ْ ِ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن أ ُدع ُذ بِ َك م ْن َد َذ- 55
ِ  و ِمن فِ ْهَ ِ ا ْلـمحيي والـمم، َّاب جهه
 َو ِم ْن،ـيت
َ َ
ْ َ َ َ َ ِ َد َذ
َ َ
ِ ََش فِ ْهَ ِ الـمسي ِ الرَّ َّج
.)1())يل
َ
ِّ
५५– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु

गचहानको

यातनािाट,

 ومســــل،]1377  بــــر،)102/2( ) البخــــيري1(
.  سل:()] والل588( ) [بر412/1(

र्
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्नकइको यातनािाट, र् जीववन र
्मसीहुद

्र

उत्पातिाट,

मत्ृ युको

( दज्जालको भीर्ण उत्पातिाट ।
िख
ु ार्ी २/१ ०२, हदीस नं. १ ३७७,
्मुजस्लम १ /४१ २, हदीस नं. ५८८ र
) ् शब्द मुजस्लमका हुन
(( - 56ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ُدع ُذ بِ َك ِم ْن َد َذ ِ
اب ال َق ْ ِْب،
وأدع ُذ بِ َك ِم ْن فِ ْهَ ِ الـمسي ِ الرَّ َّج ِ
يل ،و َأ ُدـع ُذ بِ َ
ـك
ُ
َ
ِمن فِ ْهَ ِ الـمحيي والـمم ِ
أدـع ُذ بِ َ
ـك
ــيت ،ال َّل ُهـ َّ ِّإِن ُ
َ َْ
ْ
َ َ
ِ
الـمأ َث ِ
والـم ْ( َر ِم))(.)1
َ
م َن َ

( )1البخيري ([ )102/2بـر ( ،])832ومسـل والل(ـ:
له[ )412/1( ،بر (.])589
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५६– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु
मसीहुद्

गचहानको

यातनािाट,

दज्जालको

र्

भीर्ण

उत्पातिाट, र् जीववन र् मत्ृ यक
ु ो
उत्पातिाट, हे अल्लाह म नतम्रो
शर्ण

चाहन्छु

पाप

र्

ऋणको

भार्ीिाट । (िुखार्ी २/१ ०२, हदीस नं.
८३२, मजु स्लम १ /४१ २, हदीस नं.
५८९ र् शब्द मुजस्लमका हुन ् )
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 َو َال، ((ال َّل ُه َّ ِّإِن َظ َل ْم ُت َن ْ( ِِس ُظ ْل ًَم كَثْي ًا- 57
ُّ َي ْ( ِ( ُر
، في ْغ ِ( ْر ِيل َم ْ( ِ( َر ًة ِم ْن ِده ِْر َك،ْت
َ عب إالَّ أن
َ الذ ُن
.)1()) ُ الر ِحي
َ ِحهِي إنَّك أن
ْ َ وار
َّ عر
ُ (ُ (َ ْت ال
ْ
५७–

हे

अल्लाह

मैले

आफूमागथ

अत्यागधक अत्याचार् िर्ें , र् नतमी
िाहे क कोही पनन पापहरूलार्इ क्षमा
िनेवाला छै न, यसथइ मलार्इ आफ्नो
कृपाले क्षमा प्रदान िर् र् ममागथ
दया िर् ननस्सन्दे ह नतमी अत्यन्त
कृपालु र् दयावान छौ । (िख
ु ार्ी
 ومســـــل،])7387( ) [بـــــر168/8( ) البخـــــيري1(
.])2705( ) [بر2078/4(
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८/१ ६८, हदीस नं. ७३८७, मुजस्लम
४/२०७८, हदीस नं. २७०५ )
َّ  و َمي،اغ ِ( ْر ِيل َمي َ رَّ ْم ُت
ْ َّ  ((ال َّل ُه- 58
 و َمي،أخ ْر ُت
َ  و َمي أن،أْس ْف ُت
ْ ْت
ُ أد َل
َ ْ  و َمي، و َمي أ ْد َله ُْت،أْس ْر ُت
َْ
َّالـم َؤ ِّخ ُر ال إ َل َه إال
َ  وأن،الـم َقرِّ ُم
َ  أن،بِ ِه ِمهِّي
ُ ْت
ُ ْت
.)1())ْت
َ أن
५८– हे अल्लाह मेर्ा ती समस्त
पापहरूलार्इ क्षमा िरर्दे ऊ जुन मैले
पदहला िर्ें , वा जन
ु मैले पनछ िर्ें ,
वा जुन मैल पर्ोक्षमा िर्ें , वा जुन
.])771( ) [بر534/1( ) مسل1(
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जाहे र्मा िर्ें , वा जुन मैले पाप
िनुम
इ ा
जसलार्इ

सीमा
नतमी

उल्लंघन

िर्ें ,

मभन्दा

र्

अगधक

जान्दछौ । नतमी नै अनघ िनेवाला
हौ र् पनछ िनेवाला पनन, नतमी
िाहे क

कोही

पज
ू नीय

छै न

।

(मजु स्लम /५३४, हदीस नं. ७७१ )
ِ  ((ال َّلهـ- 59
ُ ،أدهِّــي َدـ َـَل ِذ ْكـ ِـر َك
،وشـك ِْر َك
َّ ُ
.)1())وح ْس ِن ِد َبي َدتِ َك
ُ

والهســــــيئي،])1522( ) [بــــــر86/2( ) أبــــــع داود1(
 وصـــــححه اخلبـــــيِن ِف صـــــحي أِب داود،)53/3(
.)284/1(

119

५९–

हे

अल्लाह

आफ्नो

स्मर्ण

िनुम
इ ा, र् आफ्नो कृतज्ञता प्रकट
िनुम
इ ा, र् र्ाम्रो तरर्काले आफ्नो
पज
ू ा िनम
ुइ ा मेर्ो सहायता िर् ।
(अिू दाऊद २/८६, हदीस नं. १ ५२२,
नेसार्इ ३/५३, र् यसलार्इ अल्लामा
अल्िानीले सहीह अबि दाऊदमा सही
भनेका छन ् १ /२८४ )
 و َأ ُدع ُذ بِ َك،أدع ُذ بِ َك ِم َن ال ُب ْخ ِل
ُ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن- 60
ْ وأدع ُذ بِ َك ِم ْن
،أن ُأ َر َّد إَل ْأر َذ ِل ال ُع ْم ِر
ُ ،ِم َن ااُ ْب ِن
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ِ  َوأ ُدع ُذ بِ َك ِم ْن َد َذ،وأد ْع ُذ بِ َك ِم ْن فِ ْهَ ِ الرُّ ْن َيي
اب
ُ
.)1())ال َق ْ ِْب
६०– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु कन्जस
ू ीिाट, र् नतम्रो शर्ण
चाहन्छु कायर्तािाट, र् नतम्रो शर्ण
चाहन्छु यस कुर्ािाट कक मलार्इ
जजणइ वि
ृ ावस्थानतर् फकाइर्योस ्, र्
नतम्रो

शर्ण

चाहन्छु

संसार्को

उत्पातिाट र् गचहानको यातनािाट ।

.])2822( ) [بر35/6( () البخيري مف ال1(
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( िुखार्ी फतहुलिार्ीको साथ ६/३५,
हदीस नं. २८२२ )

َ ِوأدـع ُذ ب
ـك
ُ ، َ اهَّـ
َ أسأ ُل َك ا
ْ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن- 61
.)1())ِم َن اله َِّير
६१ – हे अल्लाह म नतमीर्सत स्विइको
याचना िदइ छु, र् नकइिाट नतम्रो
शर्ण चाहन्छु । ( अिू दाऊद हदीस
नं. ७९२, र्ब्ने माजा, हे नस
ुइ ः सहीह
र्ब्ने माजा २/३२८ )
 وانظـر صـحي، وابـن ميجـه،])792( ) أبع داود [بـر1(
.)328/2( ابن ميج
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ِ ِ
ب َو ُ رْ َرتِ َك َد ََل ا َ ْل ِق؛
(( - 62ال َّل ُه َّ بع ْلم َك ال َ( ْي َ
ِ
حل َيي َة َخ ْْي ًا ِيل ،وت ََع َّفهِي إ َذا َد ِل ْم َت
ْ
أح ِيهي َمي َدل ْم َت ا َ
أسأ ُل َك َخ ْش َي ََك ِِف ال َ( ْي ِ
ب
َ
الع َفي َة َخ ْْي ًا يل ،ال َّل ُه َّ ِّإِن ْ
َّ ِ
ِ
الر َضي وال َ( َض ِ
ب،
وأسأ ُل َك كَل َم َ احلَ ِّق ِِف ِّ
والش َهي َدةْ ،
ِ
وأسأ ُل َك ن َِعي ًَم ال
وأسأ ُل َك ال َق ْريرَ ِِف ال(هَى وال َ( ْق ِرْ ،
ْ
ِ
وأسأ ُل َك ُ َّر َة َد ْ ٍ
الر َضي
وأس َأ ُل َك ِّ
ْي ال َتهْ َقط ُفْ ،
َيهْ َ(رُ ْ ،
ِ
ش بعرَ الـمع ِ
ت،
َْ
وأسأ ُل َك َب ْر َد ال َع ْي ِ َ ْ
َب ْعرَ ال َق َضيءْ ،
وأسأ ُل َك َل َّذ َة الهَّ َظ ِر َإَل َو ْج ِه َكَ ،وال َّش ْع َق َإَل ل ِ َق ِيئ َك،
ْ
ِِف َغ ِْي ََضاء م ِْض ٍة ،والَ فِ ْهَ ٍ م ِض َّل ٍ  ،ال َّله َزيهَّي بِ ِزيهَ ِ
ُ َّ ِّ ْ
ُ
ْ َّ َ ُ َّ
ِ
ِ
ين))(.)1
واج َع ْلهَي ُهرَ ا ًة ُم ْه َر َ
اإل ْي ََمنْ ،
( )1الهســـيئي ( ،)55 ،54/4وأِحـــر ( ،)364/4وصـــححه
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६२– हे अल्लाह आफ्नो पर्ोक्षको
ज्ञान र् समस्त सजृ टटमागथ शजक्त
सम्पन्नताको
तिसम्म

माध्यमले

जीववत

र्ाख

मलार्इ
जिसम्म

जीवन नतम्रो ज्ञानानुसार् मेर्ो लागि
लाभदायक होस ्, र् मलार्इ मत्ृ यु
प्रदान िरर्दे ऊ जि नतम्रो ज्ञानानस
ु ार्
मत्ृ यु मेर्ो लागि लाभदायक होस ्, हे
अल्लाह

दृश्य अदृश्यमा नतमीर्सत

त्रर्सत र्हने सौभाग्य प्रदान िनक
ुइ ो
याचना

िदइ छु,

र्

क्रोध

एवं

.)281/1( اخلبيِن ِف صحي الهسيئي
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प्रसन्नतामा पनन सत्य कुर्ा भन्नुको
अवसर् प्रदान िने याचना िदइ छु, र्
ननधइनता
अवस्थामा

र्

सम्पन्नता

दव
ु ै

मध्यमािीतामा

दृढ

र्मख्नुको याचना िदइ छु, र् नतमीर्सत
यस्तो अनुकम्पाको याचना िदइ छु
जुन कदहले पनन समाप्त नहोस ्, र्
आाँखाको यस्तो शीतलताको याचना
िदइ छु जन
ु कदहले पनन ववखजण्ित
नहोस ्, र् भाग्यमा ननधाइरर्त कुर्ा
घदटत भए पश्चात त्यसमा संतोर्
िने शजक्तको याचना िदइ छु, र् मत्ृ यु
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पश्चातको

जीवनमा

सन्तुजटटको

याचना

नतमीर्सत
आनन्द

नतम्रो
र्

शाजन्त
िदइ छु,

र्

अनुहार्लार्इ

हे ने

नतम्रो

साक्षात्कार्को

चाहनाको ववन्ती िदइ छु, जन
ु बिना
कुनै

कटट

र्

अप्ठयार्ो

एवं

पथभ्रटटतािाट प्राप्त भर्हालोस ्, हे
अल्लाह हामीलार्इ अस्थाको श्रि
ं ृ ार्िाट
(धमइपर्ायणतािाट)
िरर्दे ऊ,

र्

ससजज्जत

हामीलार्इ

सवइथा

मािइदर्शत
इ
र् मािइदशइन िनेवाला
िनार्दे ऊ

।

(

नेसार्इ

४/५४,५५,
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अहमद ४/३६४, र् यसलार्इ अल्लामा
अल्िानीले सहीहुन ् नेसार्इमा सही
) भनेका छन ् १ /२८१

ِ
أس َأ ُل َك َيي ِ
اخحرُ
العاحرُ َ
ألله بأن ََّك َ
(( - 63ال َّل ُه َّ ِّإِن ْ
الري َمرُ  ،ا َّل ِذي َلـ ْ َي ِلرْ َو َلـ ْ ُيع َلرْ  ،و َلـ ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُ(ع ًا
َّ
أن َت ْ( ِ( َر ِيل ُذ ُن ِ
َأ َحرٌ ْ ،
عر
عِب ،إن ََّك أن َ
ْت ال َ( ُ( ُ
الر ِحي ُ ))(.)1
َّ

( )1أخرجــه الهســيئي بل(ظــه ( ،)52/3وأِحــر (،)238/4
وصححه اخلبيِن ف(ي ((صـحي الهسـيئي)) (.)280/1

(ق).
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६३– हे अल्लाह म नतमीर्सत याचना
िदइ छु ककनकक नतमी नै त्यो एक
एकलो र्
कसैिाट

ननस्पह
ृ
जन्मेको

हौ जुन नत
छ

नत

कोही

त्यसिाट जन्मेको छ, नत त्यसको
कोही समकक्षी नै छ, यसथइ मेर्ा
समस्त पापहरूलार्इ क्षमा िरर्दे ऊ
ननःसन्दे ह नतमी अत्यन्त क्षमाशील र्
दयावान छौ । ( नेसार्इले आफ्नो
शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का छन ् ३/५२,
अहमद ४/२३८, र् यसलार्इ अल्लामा
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सही

सहीहुन्नेसार्इमा

ेअल्िानील

) भनेका छन ् १ /२८०

بأن َل َك احلَ ْـمرَ َ ،ال إ َل َه إالَّ
أسأ ُل َك َّ
(( - 64ال َّل ُه َّ ِّإِن ْ
ْتَ ،و ْحرَ َك ال َ ِ
الـمه ُ
َّينَ ،يي َب ِر ْي َف
أن َ
َش ْي َك َل َكَ ،
ِ
ِ
واخر ِ
حي
ـيوات
الس َم
ضَ ،يي َذا ااَالل واإلك َْرا ِمَ ،يي ُ
ْ
َّ
وأدع ُذ بِ َك ِم َن
اهَّ َ ،
ُ
أسأ ُل َك ا َ
َيي َ ُّيع ُمِّ ،إِن ْ
اله َِّير))(.)1

( )1رواق أهــل الســهن [أبــع داود بــر ( ،)1495والهســيئي
( ،)52/3وابــن ميجـ بــر ( ،)3858الرتمــذي ،بــر
( ،])3544وانظر ((صحي ابن ميجه)) (.)329/2
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६४– हे अल्लाह म नतमीर्सत याचना
िदइ छु ककनकक नतम्रै लागि समस्त
प्रशंसाहरू छन ् नतमी िाहे क कोही
सत्य पज्
ू य छै न नतमी एकलै छौ
नतम्रो कोही सहभािी छै न, नतमी
अनत

उपकार्ी छौ,

हे

धर्ती

र्

आकाशहरूको ननमाइता हे प्रताप र्
प्रनतटठा
अववनाशी

एवं

मदहमावाला,

सिैको

संर्क्षक

हे
म

नतमीर्सत स्विइको याचना िदइ छु र्
नकइिाट नतम्रो शर्ण चाहन्छु । (
यसलार्इ सन
ु नलार्इ वणइन िनेहरूले
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वणइन िर्े का छन ्, अिू दाऊद हदीस
नं. १ ४९५, नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३५४४,
्र्ब्ने माजा ३८५८, नेसार्इ ३/५२, र
हे नस
) ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा २/३२९
ْت ا ُ
أسأ ُل َك َبأ ِِّن ْأش َهرُ أن ََّك أن َ
(( - 65ال َّل ُه َّ ِّإِن ْ
ِ
ِ
ال إ َل َه إالَّ أن َ
اخحرُ َّ
ْتَ ،
الري َمرُ  ،ا َّلذي َلـ ْ َيلرْ َو َلـ ْ
أحرٌ ))(.)1
ُي ْع َلرْ  ،و َلـ ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُ(ع ًا َ

( )1أبـــــع داود ([ )62/2بـــــر ( ،])1493والرتمـــــذي

([ )515/5بــر ( ،])3475وابــن ميج ـ ()1267/2

[بر ( ،]3857وأِحر ( ،)360/5وانظر ((صحي ابن
ميج )) ( ،)329/2و((صحي الرتمذي)) (.)163/3
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६५– हे अल्लाह म नतमीर्सत ववन्ती
िदइ छु

ककनकक

म

यो

िवाही

ददनेवाला हूाँ कक नतमी नै अल्लाह हौ

नतमी िाहे क कोही सत्य पज
ू नीय
छै न नतमी त्यो एकलो ननस्पह
ृ हौ
जुन नत कसैिाट जन्मेको छ नत
कोही त्यसिाट जन्मेको छ नत
त्यसको केही समकक्षी नै छ । (
अिू दाऊद २/६२, हदीस नं. १ ४९३
नतर्मज
इ ी ५/५१ ५, हदीस नं. ३४७५,
र्ब्ने

माजा

२/१ २६७,

हदीस

नं.

३८५७, अहमद ५/३६०, र् हे नस
ुइ ः
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सहीह

र्ब्ने

माजा

२/३२९,

र्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ६३ )

२५– नमाजमा सलाम फेर्े
पश्चातका दआ
ु हरू
َ الس
،ال ُم
ِ((أس َ ْ( ِ( ُر ه
َ الل – َثالث ًي – ال َّل ُه َّ أن
َّ ْت
ْ - 66
ِ ْت َيي َذا اا
َ الس
الل
َو ِمه َْك
َ  َت َب َيرك،ال ُم
َ
َّ
.)1())واإلك َْرا ِم
६६–

तीन

चोदट

अस्तजग्फरुल्लाह

भननयोस ्, अनन भननयोस ्, हे अल्लाह
.])591( ) [بر414/1( ) مسل1(
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ैनतमी सवइथा प्रशाजन्त हौ, र् नतमी न
प्रशाजन्त प्रदान िनेवाला हौ, नतमी
्अनत कल्याणकार्ी हौ हे महान र
प्रनतजटठत अल्लाह । ( मजु स्लम
) १ /४१ ४, हदीस नं. ५९१
الله َو ْحرَ ُق ال ََش َ
يك َلـ ُهَ ،لـ ُه
(( - 67ال إ َل َه إالَّ ِ
وهـ َـع َدـ َـَل ُكـ ِّـل ََش ٍء َ ـ ِـر ٌير،
ــح ْمرُ ُ ،
ــم ْل ُك و َلـ ُه الـ َ
الـ ُ
ـت،
أد َط ْي َت ،وال ُم ْعطِ َي لِ َــَم َمهَ ْع َ
ال َّل ُه َّ الَ َمينِ َف لِ َـَم ْ
والَ َيهْ َ( ُف َذا ااَرِّ ِمه َْك ااَرُّ ))(.)1

( )1البخــــــيري ([ )255/1بــــــر ( ،])844ومســــــل
([ )414/1بر (.])593
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६७–

अल्लाह

िाहे क

कोही

सत्य

पूजनीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामा शजक्त सम्पन्न छ, हे
अल्लाह जसलार्इ नतमी प्रदान िनइ
चाहन्छौ

त्यसलार्इ

कोही

र्ोक्न

सक्दै न, र् जसलार्इ नतमी वंगचत िनइ
चाहन्छौ उसलार्इ कोही प्रदान िनइ
सक्दै न, र् नतमी समीप कसैको मान
सम्मान

र्

धन

सम्पजत्त

लाभ

पय
ु ाइउने छै न । (िख
ु ार्ी १ /२५५, हदीस
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नं. ८४४, मुजस्लम १ /४१ ४, हदीस नं.
)५९३
الل َو ْحرَ ُق ال َ ِ
َّ
َ َ
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه
(( - 68ال إل َه إال ِه
ٍ
رير ،الَ
الـم ْل ُكَ ،و َل ُه احلَ ْمرُ ُ ،
وه َع َد ََل ُك ِّل ََشء َ ٌ
ُ
اللَ ،وال َن ْع ُبرُ إالَّ
َح ْع َل َوالَ ُ َّع َة إالَّ َهِ َ َ َّ
بالل ،ال إل َه إال ِه
إ َّيي ُقَ ،ل ُه الهِّ ْع َم ُ و َل ُه ال َ( ْض ُل و َل ُه ال َّثهَي ُء احلَ َس ُن ،الَ إ َل َه

ْي َل ُه الرِّ ْي َن و َل ْع ك َِر َق الكَيفِ ُر َ
ون))(.)1
إالَّ ِ
الله ُخم ِل ِري َ
सत्य

कोही

िाहे क

अल्लाह

–६८

पज
ू नीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
( )1مسل ([ )415/1بر (.])594
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सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामा शजक्त सम्पन्न छ ।
िुर्ार्इिाट र्ोक्नेवाला र् भलार्इनतर्
उत्सादहत िनेवाला अल्लाह िाहे क
कुनै शजक्त छै न, अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पूज्य छै न, र् हामी मात्र
त्यसैको उपासना िदइ छौं, त्यसैको
लागि समस्त अनक
ु म्पा र् श्रेटठता र्
समस्त र्ाम्रा प्रशंसाहरू छन ्, त्यस
िाहे क कोही सत्य पूज्य छै न हामी
उसैनतर् दतगचत्त भर्इ मात्र उसैको
उपासना

िदइ छौ

चाहे

यो

कुर्ा
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नाजस्तकहरूलार्इ अनत अवप्रय ककन
नलािोस ् । (मुजस्लम १ /४१ ५, हदीस
)नं. ५९४
الل ،واحلمرُ ِ
((س ْب َح َ
ْْب ( َثالث ًي
للـه ،و ِ
ين َهِ
الله أك َ ُ
َْ
ُ - 69
و َثالثِ
ْي) الَ إ َل َه إالَّ اللِ َو ْحرَ ُق ال َ ِ
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه
َ
ه
وه َع َد ََل ُك ِّل ََش ٍء َ ِر ٌير))(.)1
حل ْمرُ ُ ،
الـم ْل ُك و َل ُه ا َ
ُ

६९– सुिहानल्लाह अथाइत अल्लाह
पववत्र छ, वल्हम्दर्ु लल्लाह, अथाइत
ैसमस्त प्रकार्का प्रशंसाहरू अल्लाहक
( )1مسل ([ )418/1بر ((( ،])597من ـيل ذلـك دبـر
كل صالة غ(رت خطيييق ،وإن كينت مثل زبر البحر)).
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लागि छन ्, वल्लाहु अक्िर् अथाइत

अल्लाह महान छ, ( प्रत्येकलार्इ ३३
चोदट

भननयोस ्),

अल्लाह

िाहे क

कोही सत्य पज
ू नीय छै न त्यो एकलै
छ त्यसको कोही साझीदार् छै न,
त्यसैको लागि सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू
छन ्, र् त्यो प्रत्येक कुर्ामा शजक्त
सम्पन्न छ । ( मजु स्लम १ /४१ ८,
हदीस नं. ५९७, जन
ु माननसले उक्त
दआ
ु हरूलार्इ प्रत्येक नमाज पश्चात
पढोस ् त त्यसका समस्त पापहरू
क्षमा िरर्न्छ चाहे ती समन्
ु द्रको
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(।

् नहोउन

ककन

्िर्ोिर

फींज

) मुजस्लम १ /४१ ८
 - 70ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭼ

اإلخالص٤ - ١ :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الفلق٥ – ١ :

140

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الناس:

 ٦ – ١بعرَ ُك ِّل ص ٍ
الة()1
َ
َْ
७०– शुरू अल्लाहको नामिाट जो
अत्यन्त दयालु र् अनत कृपालु छ ।
हे निी तपार्इ भननददनस
ु ् कक त्यो
( )1أبـــــع داود ([ )86/2بـــــر ( ،])1523والهســـــيئي
( ،)68/3وانظـــر صـــحي الرتمـــذي ()8/2؛ والســـعر
الثالث يقيل ِلي ا ععذات ،وانظر فـ
(ق).

البـيري (.)62/9
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अल्लाह एक छ । अल्लाह ननस्पह
ृ
ननर्पेक्ष
जन्मेको

छ
छ

।

नत

नत

ऊ

कसैिाट

कोही

उसिाट

जन्मेको छ । र् त्यसको नत कोही
समकक्षी नै छ । ( सूर्तुल ् र्ख्लास ्
१ – ४)
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
तपार्इ भननददनुस ् कक म प्रातःको
स्वामीको
समस्त

शर्ण
िुर्ार्इिाट

मााँग्दछु
जसलार्इ

।

ती
उसले

सजृ टट िर्े को छ । र् अाँध्यार्ो र्ात्रीको
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अाँध्यार्ोिाट

जि

ढााँककहाल्छ

।

मानेहरूको

यस

त्यो
र्

अाँध्यार्ोले

िााँठोमा
नर्ाम्रो

फाँू क

कायइिाट

(जादि
ू ाट) । र् र्इटयाइ िनेहरूको र्इटयाइ
िने दटु टतािाट । (सूर्तुल ् फलक १ –
५)
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
तपार्इ भननददनुस ् कक म समस्त
माननसहरूको

प्रनतपालकको

शर्ण

चाहन्छु । माननसहरूको स्वामीको ।
माननसहरूको पर्म ् पज्
ू यको (शर्ण)।
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शंका र् उक्साहट हाल्ने र् शंका
हालेर् पनछ हदटजानेको दटु कमइिाट ।
जुन सिै माननसहरूको छातीर्भत्र
शंका र् उक्साहट हाल्दछ । अि त्यो
चाहे

माननसहरूमध्येिाट होस ् वा

दानवहरूमध्येिाट

होस ्

।

(

सुर्तुन्नास १ –६) र् यसलार्इ प्रत्येक
नमाज पश्चात पदढयोस ् । ( अिू
दाऊद २/८६, हदीस नं. १ ५२३, नेसार्इ
३/६८, र् हे नस
इ ी २/८,
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज

र् तीनवटै सर्ू तहरूलार्इ मअ
ु व्वजात
भननन्छ, हे नस
ुइ ः फतहुलिार्ी ९/६२)
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 - 71ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ِ
ب ُك ِّل
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ( البقرةَ )٢٥٥ :دق َ
ص ٍ
الة(.)1
َ

((( )1من رأهي دبر كل صالة مل يمهعـه مـن دخـعل ااهـ إال
أن يمعت)) .الهسيئي ِف دمل اليعم والليل بر (،)100
وابن السهي بر ( ،)121وصححه اخلبـيِن ِف صـحي
ااـــــيمف ([ )339/5بـــــر ( ،])6464و((سلســـــل
اخحيديث الريحيح )) ( ،)697/2بر (.)972
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७१ – अल्लाह नै वास्तवमा सत्य
पूजनीय हो, त्यस िाहे क कोही सत्य
पूज्य

छै न

त्यो

सदैंव

जीववत

र्हनेवाला र् सिैलार्इ थाम्नेवाला छ,
त्यसलार्इ नत अल्छी लाग्छ नत
ननद्रा,

जे

जनत

आकाशहरूमा

र्

धर्तीहरूमा छन ् सिै उसैको हुन ्, को
छ

जन
ु

त्यसको

अनम
ु नत

िना

त्यसर्सत

कसैको

र्सफारर्श

िनइ

सकोस ्, जे जनत उनीहरूको अिाडि
छ र् जे जनत उनीहरूभन्दा अनघ
भर्सकेको छ सिै उसलार्इ थाहा छ,
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र् उनीहरू त्यसको ज्ञानको केही
अंशको पनन घेर्ािन्दी िनइ सक्दै नन ्
तर् जनत त्यो चाहोस ्, र् त्यसको
र्सहं ासन आकाशहरू र् धर्तीलार्इ
घेर्ेको छ, र् अल्लाह उनको र्क्षा
िनुि
इ ाट नत थाक्दछ नत ददक्क नै
मान्छ, त्यो (अल्लाह) त सवोच्च र्
महान छ । (सर्ू तल
ु ् िकर्ः २५५) र्
यसलार्इ

प्रत्येक

नमाज

पश्चात

पदढयोस ् । ( जसले यसलार्इ प्रत्येक
नमाज पश्चात पढछ त्यसलार्इ मत्ृ यु
िाहे क

कुनै

कुर्ा

पनन

स्विइमा
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जानुिाट

र्ोक्न

सक्दै न

।

यस

हदीसलार्इ र्माम नेसार्इले अमलुल ्
यौमे

वल्लैला

नामक

अध्याय

अन्तिइत वणइन िनुइ भएको छ हदीस
नं. १ ००, र् र्ब्नुस्सुन्नीले हदीस नं.
१ २१

मा,

र्

यसलार्इ

अल्लामा

अल्िानीले सहीहुल ् जामेअ ५/३३९ मा
र्

र्सलर्सलतुल ्

अहादीसस्
ु सहीहा

२/६९७ हदीस नं. ९७२ मा सही
भनेका छन ् )
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َ الله َو ْحرَ ُق ال ََش
 َل ُه ا ُ ْل ُك،يك َل ُه
ِ َّ ((ال إل َه إال- 72
ٍ
رير
ُ  ُُييي و ُي، ُو َل ُه احلَ ْمر
ُ ،ميت
ٌ وه َع َد ََل ُك ِّل ََشء

ِ
ٍ (د ْْش مر
ِ (ْ َ صالة ا
.)1( ))) ِ والري ْب
َات َب ْعر
ُّ رب
َّ َ َ
७२–

अल्लाह

िाहे क

कोही

सत्य

पज
ू नीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो नै
मत्ृ यु र् जीवनदाता हो, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामा शजक्त सम्पन्न छ ।
(नतर्मज
इ ी ५/५१ ५, हदीस नं. ३४७४,
 وأِحـــر،])3474( ) [بـــر515/5( ) رواق الرتمـــذي1(
.)300/1( )) وانظر ررُيه ِف ((زاد ا عيد،)227/4(
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अहमद ४/२२७, र् हे नस
ुइ ः यसको
सन्दभइ जादल
ु ् मआदको १ /३०० मा)
ِ ،أسأ ُل َك ِدل ًَم نَيفِع ًي
َ  ((ال َّله ُّ ِّإِن- 73
،ور ْز ًي َط ِّيب ًي
ِ ال م َ َقبالً (بعر السال ِم ِمن ص
.)1()))الة ال َ( ْج ِر
َ ْ
َّ ُ ً و َد َم
َّ
७३–

हे

अल्लाह

म

नतमीर्सत

लाभदायक ज्ञान, र् पववत्र जीववका,
र् स्वीकृत कमइको याचना िदइ छु । (
यसलार्इ फि नमाजको सलाम फेर्े
पश्चात पदढयोस ् ) ( र्ब्ने माजा
 انظـر ((صـحي ابـن، وغـْيق،])925( ) ابن ميج [بر1(
)111/10( )) و((َممف الزوائر،)152/1( )) ميج
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हदीस नं. ९२५, ...आदद, हे नस
ुइ ः
्र

१ /१ ५२,

माजा

ेर्ब्न

सहीह

) मजमउज्जवार्द १ ०/१ १ १

२६– र्स्तेखार्ाको नमाजको दआ
ु
َ (( - 74يل جيبِر بن ِ
دبر ا
َ ُ ُ

كين َر ُ
َ
سعل ا

االس ِ َخ َير َة ِف اخ ُم ِ
عر َة
الس َ
عر ُك ِّل َهي ك َََم ُي َع ِّل ُمهي ُّ
ُي َع ِّل ُمهي ْ
ِمن ال ُقر ِ
آنَ ،ي ُق ُ
أحرُ ُك ْ بيخ ْم ِر َف ْل َ ْْيك َْف
عل ((إذا َه َّ َ
َ ْ
َر ْك َع ِ
الله َّ ِّإِن
َْي ِم ْن َغ ْْي ال َ(ر ْي َض ِ ُ ،ث َّ لِ َي ُق ْل
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
وأسأ ُل َك
وأس َ ْقر ُر َك ب ُقرْ َرت َكْ ،
َخْي َك بع ْلم َكْ ،
ْ
أس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ْن فضل َك ال َعظي  ،فإن ََّك َت ْقر ُر وال أ ْ ر ُر ،و َت ْع َل ُ
ال ُم ال ُ( ِ
الله َّ ْ
ْت َد َّ
وال أ ْد َل ُ  ،وأن َ
يعبُ ،
إن ُكه َْت َت ْع َل ُ
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أن َ
يج َه – َخ ٌْي يل ِف ِديهي
هذا
سمي َح َ
اخمر – و ُي ِّ
َ

يج ِ
له ِ
وم َعيَش و َدي ِ َب ِ أمري – أو َيل َد ِ
وآج ِل ِه –
ْ
َ
ير ْك يل ِ
في ْ رُ ْر ُق يل و َي ِّْس ُق يل ،ث َّ َب ِ
فيهْ ،
وإن ُكه َْت َت ْع َل ُ
ْ
َّ
ودي ِ َب ِ أمري
َش يل ِف ِديهِي و َم َعيَش َ
أن هذا اخ ْم َر َ و
يج ِل ِه ِ
– ْأو َيل َد ِ
يْص ْف ُه َدهِّيَ ،و ْ ِ
وآج ِل ِه – َف ْ ِ
اْص ْفهِي
الـخ ْ َْي َح ْي ُث ك َ
َدهْ ُه ،وا ْ رُ ْر ِ َيل َ
َينُ ،ث َّ ْأر ِضهِي بِ ِه))
(.)1
्७४– हजर्त जाबिर् बिन अब्दल
ु लाह
रर्जअल्लाहो अन्हुमाको वणइन छ कक

र्सल
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम
ू
( )1البخيري ([ )162/7بر (.])1162
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हामीलार्इ

समस्त

कुर्ाहरूमा

र्स्तेखार्ा (अल्लाहर्सत भलार्इनतर्
प्रवत्ृ त िने याचना ) उस्तै र्सकाउाँ थे
जसर्ी हामीलार्इ कुर्आनको सर्ू त
र्सकाउाँ थे, उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले

भन्नु

भयोः"

नतमीहरूमध्ये जि कोही पनन कुनै
कायइ िने र्च्छा िर्ोस ् त अननवायइ
नमाज िाहे क दर्
ु इ र्कअत नमाज
पढोस ्, अनन भनोसः हे अल्लाह म
नतम्रो ज्ञानको माध्यमले नतमीर्सत
भलार्इको याचना िदइ छु, र् नतम्रो
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शजक्तद्वार्ा शजक्त चाहन्छु, र् नतम्रो
अपार्

अनुग्रहको

ककनकक

नतमी

शुभर्च्छुक
त्यसमागथ

सम्पन्न छौ र् म

छु,

शजक्त

त्यसमागथ

शजक्तवान छै न, र् नतमी त्यसिार्े
ज्ञानी छौ तर् म ज्ञानी छै न, र् नतमी
त पर्ोक्षका पनन पर्म ् ज्ञानी छौ, हे
अल्लाह यदद नतमीलार्इ यो थाहा छ
कक

यो

कायइ

(यहााँ

त्यस

आवश्यकताको नाम लेओस ्) मेर्ो
लागि र् मेर्ो धमइ र् संसारर्क र्
पर्लौककक

जीवनको

लागि
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लाभदायक छ, (वा शीघ्रतम

र्

टाढाको भन्नु भयो, अथाइत संसारर्क र्
पर्लौककक जीवन) त यसलार्इ मेर्ो

लागि ननधाइरर्त िरर्दे ऊ र् यसलार्इ
मेर्ो लागि सर्ल र् सजजलो िरर्दे ऊ
अनन यसमा मेर्ो लागि कल्याण
हार्लदे ऊ, र् यदद नतमीलार्इ थाहा छ
कक यो कुर्ा मेर्ो लागि र् मेर्ो धमइ
र् संसारर्क र् पर्लौककक जीवनको
लागि हाननकार्क छ, (वा शीघ्रतम

र्

टाढाको भन्नु भयो, अथाइत संसारर्क र्
पर्लौककक जीवन) हाननकार्क छ भने

यसलार्इ

मिाट

टाढा

िरर्दे ऊ

र्
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मलार्इ यसिाट टाढा िरर्दे ऊ र् मेर्ो
लागि भलार्इ ननधाइरर्त िरर्दे ऊ त्यो
जता पनन होस ् अनन मलार्इ त्यसिाट
र्ाजी िरर्दे ऊ " । ( िख
ु ार्ी ७/१ ६२,
हदीस नं. १ १ ६२ )
र् जसले पनन स्रटटार्सत र्स्तेखार्ा
ियो र् आस्थावान सजृ टटहरूर्सत
पर्ामशइ ियो त्यो कदहले पनन पछुतो
र् ननर्ाश हुाँदैन िरू त्यो आफ्नो
कायइमा दृढ भर्हाल्छ, जस्तो कक
अल्लाहको भनार्इ छः
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ِ ﭽ َو َش
اللﭼ
ِيو ْر ُه ْ ِِف ْاخَ ْم ِر َفإِ َذا َد َز ْم َت َف ََعك َّْل َد ََل َه
अथइः र् उनीहरूर्सत पर्ामशइ िदै िर्
अनन जि कुनै कुर्ा िने दृढ ननश्यच
िरर्हाल्छौ भने अल्लाहमागथ भर्ोसा
िर् । (सर्ू तु अले र्म्रान १ ५९)

२७– बिहान िेलुकाका दआ
ु हरू
समस्त प्रकार्का प्रशंसाहरू एकलो
अल्लाहकै लागि छन ्, र् अल्लाहको
दया

प्रशाजन्त

अवतरर्त

होस ्

उहााँमागथ जहााँ पश्चात कुनै सन्दे टटा
अउनेवाला छै न । ( हजर्त अनसिाट
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वखणइत छ जसलार्इ उहााँ सल्लल्लाहो
अलैहे वसल्लमको माध्यमले वणइन
िदइ छन ् ककः "मलार्इ यस्तो समूह
िीच

िस्नु

हजर्त

र्स्मार्इलका

संतानहरू मध्येिाट चार् दासहरूलार्इ
स्वतन्त्र

िनुभ
इ न्दा

अगधक

वप्रय

लाग्दछ जुन फि नमाजदे खख सूयइ
उदय नहुन्जेल अल्लाहको स्मर्णमा

व्यस्त र्हन्छन ्, र् मलार्इ यस्तो
समूहसाँि िस्नु चार् दासलार्इ मक्
ु त
िनि
ुइ ाट अगधक वप्रय लाग्छ जन
ु अस्र
नमाजदे खख

सय
ू इ

अस्त

नहुन्जेल
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अल्लाहको स्मर्णमा व्यस्त र्हुन ्" ।

(अिू दाऊद हदीस नं. ३६६७, र्
यसलार्इ

र्माम

अल्िानीले

ववश्वासनीय भनेका छन ्, सहीह अिू
दाऊद २/६९८ )
 ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ- 75
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
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ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ البقرة٢٥٥ :

()1
ु७५– म अल्लाहको शर्ण चाहन्छ
ैअर्भशप्त शैतानिाट । अल्लाह न
वास्तवमा सत्य पज
ू नीय हो, त्यस
िाहे क कोही सत्य पूज्य छै न त्यो
सदैंव जीववत र्हनेवाला र् सिैलार्इ
थाम्नेवाला छ, त्यसलार्इ नत अल्छी
( )1أخرجــــه احلــــيك ( ،)562/1وصــــححه اخلبــــيِن ِف
((صـــحي الرتغيـــب والرتهيـــب)) ([ )273/1بـــر

( ،])655ودزاق إَل الهسـيئي [ِف ((دمـل اليـعم والليلـ

))

بــر ( ،])960والطــْباِن [ِف ((الكبــْي)) بــر (،])541
و يل إسهيد الطْباِن جير.
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लाग्छ

नत

ननद्रा,

जे

जनत

आकाशहरूमा र् धर्तीहरूमा छन ् सिै
उसैको हुन ्, को छ जुन त्यसको
अनम
ु नत

िना

त्यसर्सत

कसैको

र्सफारर्श िनइ सकोस ्, जे जनत
उनीहरूको अिाडि छ र् जे जनत
उनीहरूभन्दा अनघ भर्सकेको छ सिै
उसलार्इ थाहा छ, र् उनीहरू त्यसको
ज्ञानको केही अंशको पनन घेर्ािन्दी
िनइ सक्दै नन ् तर् जनत त्यो चाहोस ्,
र् त्यसको र्सहं ासन आकाशहरू र्
धर्तीलार्इ घेर्ेको छ, र् अल्लाह
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उनको र्क्षा िनि
ुइ ाट नत थाक्दछ
नत ददक्क नै मान्छ, त्यो (अल्लाह)
त सवोच्च र् महान छ । (सूर्तुल ्
िकर्ः २५५)( जसले यसलार्इ बिहान
पढयो त्यसलार्इ सााँझ नहुजन्जेल
शैतानहरूिाट सुर्क्षक्षत िरर्न्छ, र्
जसले
त्यसलार्इ

सााँझको

समय

बिहान

पढयो
नहुन्जेल

शैतानहरूिाट सुर्क्षक्षत िरर्न्छ, यस

हदीसलार्इ हाककमले १ /५६२ मा वणइन
िर्े का छन ्, हदीस नं. ६५५,
यसलार्इ

अल्लामा

र्

अल्िानीले
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सहीहुत्तर्िीि

वत्तर्हीिमा

सही

भनेका छन ् १ /२७३, हदीस नं. ९६० र्
यसलार्इ

नेसार्इ

र्

तिर्ानीको

माध्यमले सशक्त भनेका छन ् र्
भनेका छन ् कक तिर्ानीले हदीस नं.
५४१ मा वणइन िर्े को सनद अनत
उत्तम छ)
 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ- 76
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
٤ - ١ :اإلخالص

ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭼ

163

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الفلق٥ – ١ :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الناس:

 ٦ – ١ثالث مرات))(.)1

( )1أخرجــــــه أبــــــع داود ([ )322/4بــــــر (،])5082
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७६– शुरू अल्लाहको नामिाट जो
अत्यन्त दयालु र् अनत कृपालु छ ।
हे निी तपार्इ भननददनुस ् कक त्यो
अल्लाह एक छ । अल्लाह ननर्पेक्ष
छ । नत ऊ कसैिाट जन्मेको छ
नत कोही उसिाट जन्मेको छ । र्
त्यसको नत कोही समकक्षी नै छ ।
( सर्ू तुल ् र्ख्लास ् १ – ४ )
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
 وانظــــــر،])3575( ) [بــــــر567/5( والرتمــــــذي
.)182/3( ))((صحي الرتمذي
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तपार्इ भननददनुस ् कक म प्रातःको
स्वामीको
समस्त

शर्ण

मााँग्दछु

िुर्ार्इिाट

।

जसलार्इ

ती
उसले

सजृ टट िर्े को छ । र् अाँध्यार्ो र्ात्रीको
अाँध्यार्ोिाट

जि

ढााँककहाल्छ

।

मानेहरूको

यस

त्यो
र्

अाँध्यार्ोले

िााँठोमा
नर्ाम्रो

फाँू क

कायइिाट

(जादि
ू ाट) । र् र्इटयाइ िनेहरूको र्इटयाइ
िने दटु टतािाट । (सूर्तुल ् फलक १ –
५)
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
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तपार्इ भननददनुस ् कक म समस्त
माननसहरूको

प्रनतपालकको

शर्ण

चाहन्छु । माननसहरूको स्वामीको ।
माननसहरूको पर्म ् पज्
ू यको (शर्ण)।
शंका र् उक्साहट हाल्ने र् शंका
हालेर् पनछ हदटजानेको दटु कमइिाट ।
जुन सिै माननसहरूको छातीर्भत्र
शंका र् उक्साहट हाल्दछ । अि त्यो
चाहे

माननसहरूमध्येिाट होस ् वा

दानवहरूमध्येिाट

होस ्

।

सर्ु तुन्नास

जन
ु

व्यजक्त

१ –६)

(

यसलार्इ सााँझ बिहान तीन चोदट
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पढोस ् त त्यसको लागि यो समस्त
( कुर्ाहरूिाट प्रयाप्त भर्हाल्छ ।
अिू दाऊद ४/३२२, हदीस नं. ५०८२,
नतर्मज
्इ ी ५/५६७, हदीस नं. ३५७५, र
हे नस
) इ ी ३/१ ८२
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज
ِ
الـح ْمرُ لِ َّل ِـه،
الـم ْل ُك للـهَ ،و َ
((أص َب ْحهَي َو ْ
ْ - 77
أص َب َ ُ
الل َو ْحرَ ُق ال َ ِ
َّ
الـم ْل ُك ،و َل ُه
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه ُ
ال إل َه إال ِه
ٍ ِ
أسأ ُل َك َخ ْ َْي َمي
الـح ْمرُ ُ ،
َ
وه َع َد ََل ُك ِّل ََشء َر ٌيرَ ،ر ِّب ْ
ِ
َش َمي ِِف
ِف َه َذا ال َي ْع ِم َو َخ ْ َْي َمي َب ْعرَ ُق ،و َأ ُدع ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
أدع ُذ بِ َك ِم َن الك ََس ِل،
َش َمي َب ْعرَ ُقَ ،ر ِّب ُ
َه َذا ال َي ْع ِم َو َ ِّ
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ِ وس
ِ عء
ٍ اب ِِف اله َِّير و َد َذ
ٍ  َر ِّب أ ُدع ُذ بِ َك ِم ْن َد َذ،الك َ ِْب
اب
ُ
.)1())ِِف ال َق ْ ِْب
७७–

हामीले

बिहान

ियौं

र्

अल्लाहको सम्राटत्व ननर्न्तर् र्ह्यो,
(१ ) र् समस्त प्रशंसा अल्लाहकै
लागि छ, अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पूजनीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामा शजक्त सम्पन्न छ, हे
.) (ق.])2723( ) [بر2088/4( ) مسل1(
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अल्लाह म नतमीर्सत यस ददनमा
भएको भलार्इ मााँग्दछु र् जुन यस
ददन पनछ अउाँ छ त्यसलार्इ पनन, र्
म नतम्रो शर्ण चाहन्छु यस ददनमा
भएका दटु टताहरूिाट र् जन
यस
ु
पश्चात अउने छ, (२) र् हे मेर्ो
प्रनतपालक म नतम्रो शर्ण चाहन्छु
सस्
ु तीिाट, र् जजणइ वि
ृ ावस्थािाट, र्
हे मेर्ो पालनहार् म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु नकइको यातना र् गचहानको
यातनािाट ।
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(१ ) र् जि सााँझको समय होस त
भनोस ् हामीले सााँझ ियौं र् सााँझ
पनन अल्लाहको सत्ता ननर्ं तर् छ ।
(२) र् यदद सााँझको समय होस ् त
भनोस ् हे अल्लाह म नतमीर्सत यस
र्ात्रीमा भएको भलार्इ मााँग्दछु र् जन
ु
यस र्ात्री पनछ अउाँ छ त्यसलार्इ पनन,
र् म नतम्रो शर्ण चाहन्छु यस
र्ात्रीमा भएका दटु टताहरूिाट र् जुन
यस पश्चात अउने छ । ( मुजस्लम
४/२०८८ हदीस नं. २७२३ )
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 َوبِ َك، وبِ َك أ ْم َس ْيهَي،أص َب ْحهَي
ْ  ((ال َّل ُه َّ بِ َك- 78
.)1())عر
ُ  َوبِ َك ن َُم،ن َْح َيي
ُ  وإ َل ْي َك اله ُُّش،عت
७८–

हे

हामीले

अल्लाह
बिहान

नतम्रै
ियौं,

नामर्सत
र्

नतम्रै

नामर्सत सााँझ ियौं, र् नतम्रै नामको
जाप िदै जीवन व्यतीत िरर्र्हे का
छौं,

र्

नतम्रै

नाम

जवपर्हे को

अवस्थामा मनेछौं । (र् यदद सााँझको
समय होस त भनोसः हे अल्लाह
नतम्रै नामर्सत हामीले सााँझ ियौं, र्
 وانظر ((صحي،])3391( ) [بر466/5( ) الرتمذي1(
.) (ق.)142/3( ))الرتمذي

172

नतम्रै नामर्सत बिहान ियौं, र् नतम्रै
नामको जाप िदै जीवन व्यतीत
िरर्र्हे का

छौं,

र्

जवपर्हे को

अवस्थामा

नतम्रै

नाम

मनेछौं,

र्

नतमीनतर् नै फककइ जानछ
इ ी
ु ) (नतर्मज
५/४६६, हदीस नं. ३३९१ , र् हे नस
ुइ ः
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ४२ )
 َخ َل ْق َهِي وأنَي،ْت
َ ْت َر ِِّب ال إ َل َه إالَّ َأن
َ  ((ال َّل ُه َّ أن- 79
ِ
ِ
أد ْع ُذ
ُ ،اس َ َط ْع ُت
ْ  و َأ نَي َد ََل َد ْهر َك َو َو ْدر َك َمي،َد ْبرُ َك
ِ
، أ ُب ْع ُء َل َك بِهِ ْع َم ِ َك َد َ ََّل،َش َمي َصهَ ْع ُت
ِّ َ بِ َك م ْن

173

َّعب إال
ُّ يغ ِ(ر ِيل َفإنَّه ال َي ْ( ِ( ُر
ْ وأ ُب ْع ُء بِ َذنْبِي َف
َ الذ ُن
.)1())ْت
َ َأن
७९– हे अल्लाह नतमी मेर्ो प्रनतपालक
हौ नतमी िाहे क कोही सत्य पज्
ू य
छै न, नतमीले मलार्इ सजृ टट ियौ म
नतम्रो भक्त हूाँ, र् म नतमीर्सत
िर्े को प्रनतज्ञा र् अठोट िमोजजम

सकेसम्म कायइर्त छु, म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु ती समस्त दटु टतािाट जन
ु
मैले िर्ें , र् ममागथ जन
नतम्रो
ु
.) (ق.])6306( ) [بر150/7( ) أخرجه البخيري1(
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अनुकम्पा छ त्यसलार्इ स्वीकादइ छु, र्
मैले िर्े को समस्त पापहरूको र्कर्ार्
(स्वीकार्) िदइ छु, यसथइ मलार्इ क्षमा
प्रदान िर्, ककनकक नतमी िाहे क
कोही पनन पापहरूलार्इ क्षमा िनुम
इ ा
सूक्ष्म छै न । ( जसले यसलार्इ
सााँझको समय भन्छ अनन त्यसै र्ात्री
त्यसको मत्ृ यु भर्हाल्छ भने त्यो
स्विइमा जान्छ । िख
ु ार्ी ७/१ ५०,
हदीस नं. ६३०६ )
َ ِح َل
َ َ ُ و ُأ ْش ِهر،أص َب ْح ُت ُأ ْش ِهرُ َك
ْ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن- 80
ِ  وم،َدر ِش َك
ُ ْت ا
َ  أن ََّك أن،ومج ْي َف َخ ْل ِق َك
َ ،الئ َك ِ َك
َ
ْ
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ْت َو ْحرَ َك ال َ ِ
َش ْي َك َل َكَّ ،
وأن ُُم َ َّمر ًا
ال إ َل َه إالَّ أن َ
َدبرُ َك ورسع ُل َك)) (أربف مر ٍ
ات) (.)1
ْ
ْ َ َ َ َّ
َ ُ
यस्तो

बिहान

ंे्िर

ेमैल

–८०

अवस्थामा कक म नतमीलार्इ िवाह
ेिनाएाँ र् नतम्रो र्सहं ासनलार्इ िोक्न
समस्त

्र

स्विइदत
ू हरूलार्इ

( )1أخرجــــــه أبــــــع داود ([ )317/4بــــــر (،])5069
والبخيري ِف اخدب ا (رد بـر ( ،)1201والهسـيئي ِف
دمل اليعم والليل بـر ( ،)9وابـن السـهي بـر (،)70
وحسن سَمح الشيخ ابـن بـيز ‘ إسـهيد الهسـيئي وأِب
َّ
داود ِف حت( اخخيير (ص .)23
و ر ضع(ه الشيخ اخلبيِن رِحـه ا  ،انظـر ((الكلـ
بر ()25

الطيـب))
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स्विइदत
ू हरू र् समस्त सजृ टटहरूलार्इ
िवाह िनाएाँ कक नतमी नै त्यो
अल्लाह हौ जस िाहे क कोही सत्य
र्इश छै न नतमी एकलै छौ नतम्रो कोही
साझीदार् छै न, र् यो कक ननःसन्दे ह
मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम
नतम्रो सेवक र् सन्दे शवाहक हुन ् । त
जसले पनन यसलार्इ बिहान अथवा

सााँझ भन्छ त्यसलार्इ अल्लाह नकइको
अिोिाट सुर्क्षक्षत िरर्ददन्छ । (अिू
दाऊद ४/३१ ७, हदीस नं. ५०६९, र्
िख
ु ार्ीले यसलार्इ अदिल
ु ् मफ
ु र्दको
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हदीस नं. १ २०१ मा वणइन िर्े का
छन ्,

र्

नेसार्इले

अमलुल

यौमे

वल्लैला अध्यायमा हदीस नं. ९
अन्तिइत

वणइन

िर्े का

छन ्,

र्

र्ब्नुस्सुन्नी हदीस नं. ७० मा, र्
शैख अब्दल
ु अजीज बिन िाजले अिू
दाऊद

र्

नेसार्इले

वणइन

िर्े को

सनदलार्इ तुहफतल
ु ् अखखयार्को पे.
२३ मा ववश्वासनीय भनेका छन ् ।
तर्

यस

अल्िानीले

हदीसलार्इ
अल

अल्लामा

कलेमत्
ु तैनयिको

हदीस नं. २५ मा जर्इफ भनेका छन ्)
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ِ ِ ٍ
أح ٍر
أص َب َ ِِب م ْن ن ْع َم ْ ،أو بِ َ
(( - 81ال َّل ُه َّ َمي ْ
ِمن َخ ِ
ْـك َو ْحـرَ َك ال َ ِ
ـكَ ،ف َل َ
ـك َل َ
َش ْي َ
لق َكَ ،ف ِمه َ
ـك
ْ
الـح ْمرُ و َل َك ُّ
الشك ُْر))(.)1
َ
८१ – हे अल्लाह जुन अनक
ु म्पामा
नतम्रो

(#) वा

ंे्िर

बिहान

ेमैल

ैसजृ टटमध्ये जस कसैले पनन कुन
( )1أخرجــــــه أبــــــع داود ([ )318/4بــــــر (،])5073

والهســــيئي ِف ((دمــــل اليــــعم والليلــــ )) بــــر (،)7
(( وابن السـهي بـر ( ،)41وابـن حبـين ((مـعارد)) ر ـ
( ،)2361وحسن ابـن بـيز إسـهيدق ِف ((حت(ـ اخخيـير))،
(ص .)24
و ر ضع(ه الشيخ اخلبيِن رِحه ا  ،انظر الكلـ الطيـب

بر (.)26
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अनुकम्पामा बिहान ियो त यो
अनुकम्पा नतम्रै तफइिाट हो नतमी
एकलै छौ नतम्रो कोही साझीदार् छै न,
यसथइ समस्त प्रशंसाहरू र् समस्त
कृतज्ञताहरू नतम्रै लागि छन ् ।
(#) र् जि साँझको समय होस ् त
भनेस ् हे अल्लाह जुन अनुकम्पामा
मैले सााँझ िर्ें

वा नतम्रो सजृ टटमध्ये

जस कसैले पनन कुनै अनक
ु म्पामा
सााँझ ियो त यो अनक
ु म्पा नतम्रै
तफइिाट हो नतमी एकलै छौ नतम्रो
कोही साझीदार् छै न, यसथइ समस्त
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प्रशंसाहरू

र्

नतम्रै लागि

समस्त

कृतज्ञताहरू

छन ् ।) (त जसले

यसलार्इ बिहानको समय पढयो त
त्यसले त्यस ददनको अभार् प्रकट
ियो, र् जसले यसलार्इ सााँझको
समय पढयो त्यसले त्यस र्ात्रीको
कृतज्ञता प्रकट ियो । अिू दाऊद
४/३१ ८, हदीस नं. ५०७३, र् नेसार्इले
अमलुल यौमे वल्लैला अध्यायमा
हदीस नं. ७ अन्तिइत वणइन िर्े का
छन ्, र् र्ब्नस्
ु सन्
ु नी हदीस नं. ४१ , र्
र्ब्न ् दहब्िान मवारर्दमा हदीस नं.
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२३६१ , र् शैख अब्दल
ु अजीज बिन
िाजले यसको सनदलार्इ तुहफतुल ्
अखखयार्को पे. २४ मा ववश्वासनीय
भनेका छन ् । तर् यस हदीसलार्इ
अल्लामा

अल्िानीले

अल

कलेमतुत्तैनयिको हदीस नं. २६ मा
जर्इफ भनेका छन ्)
 ال َّل ُه َّ َديفِهِي ِِف، ((ال َّل ُه َّ َديفِهِي ِِف َبرَ ِِن- 82
ِ َ  ال َّل ُه َّ َديفِهِي ِِف َب،َس ْم ِعي
،ْت
َ  َال إ َل َه إالَّ أن،رصي
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ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ُدع ُذ بِ َك ِم َن ال ُك ْ( ِر َوال َ( ْق ِر ،و َأ ُدع ُذ بِ َك ِم ْن
الث مرا ٍ
َد َذ ِ
ت) (.)1
اب ال َق ْ ِْب ،ال إ َل َه إالَّ أن َ
ْت)) ( َث َ َ َّ
८२– हे अल्लाह मलार्इ शार्ीरर्क
स्वस्थता प्रदान िर्, हे अल्लाह मेर्ो
कानलार्इ स्वस्थ पारर्दे ऊ, हे अल्लाह
मेर्ो नेत्रलार्इ स्वस्थ पारर्दे ऊ, नतमी
( )1أبــــــع داود ([ )324/4بــــــر ( ،])5090وأِحــــــر
( ،)42/5والهسيئي ِف دمل اليـعم والليلـ بـر (،)22

وابــن الســهي بــر ( ،)69والبخــيري ِف اخدب ا (ــرد،
وحســن العالم ـ ابــن بــيز إســهيدق ِف حت( ـ اخخيــير (ص
َّ

.)26

و ـــر ضـــع(ه الشـــيخ اخلبـــيِن ‘ ،انظـــر ((ضـــعيف
اايمف)) بر (.)1210
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िाहे क कोही सत्य र्इश छै न, हे
अल्लाह म नतम्रो शर्ण चाहन्छु
नाजस्तकतािाट, र् ननधइनतािाट, र्
नतम्रो

शर्ण

चाहन्छु

गचहानको

यातनािाट नतमी िाहे क कोही सत्य
पूज्य छै न । (तीन चोदट पदढयोस ्)
(अिू दाऊद ४/३२४, हदीस नं. ५०९०,
र् नेसार्इले अमलल
यौमे वल्लैला
ु
अध्यायमा हदीस नं. २२ अन्तिइत
वणइन िर्े का छन ्, र् र्ब्नुस्सुन्नी
हदीस नं. ६९, र् र्माम िख
ु ार्ीले
अदिल
ु मफ
ु र्दमा वणइन िर्े का छन ्,
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र् शैख अब्दल
ेु अजीज बिन िाजल
् तुहफतुल

सनदलार्इ

यसको

अखखयार्को पे. २६ मा ववश्वासनीय
भनेका छन ् । तर् यस हदीसलार्इ
अल्लामा अल्िानीले जर्इफ भनेका
छन ् हे नस
ुइ ् जर्इफुल जामेअ हदीस नं.
)१ २१ ०
الله الَ إ َل َه إالَّ ُه َع َد َل ْي ِه ت ََع َّك ْل ُتَ ،و ُه َع
((ح ْسبِ َي ِ
َ - 83
يف العظِي ِ )) (سبف مر ٍ
ات) (.)1
َر ُّب ال َع ْر ِ َ
َ ْ َ َ َّ

( )1أخرجــه ابــن الســهي بــر ( )71مرفعدــ ًي ،وأبــع داود
مع عف ـ ًي ([ )321/4بــر ( ،])5081وصــح إســهيدق
شــعيب ودبــرالقيدر اخرنــي،وط ،وانظــر ((زاد ا

عــيد))
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८३– मेर्ो लागि अल्लाह नै प्रयाप्त
छ त्यस िाहे क कोही सत्य पूजनीय
छै न मैले त्यसैमागथ भर्े सा िर्ें , त्यो
नै ववशाल मदहमावान र्सहं ासनको
पालनहार् हो । (जसले पनन यसलार्इ
सााँझको समय वा बिहानको समय
सात पटक भन्छ त अल्लाह त्यसका
समस्त

संसारर्क

र्

पर्लोककक

कुर्ाहरूको लागि प्रयाप्त हुन्छ ।

यसलार्इ र्ब्नस्
ु सन
ु ीले मर्फूअन ् हदीस
.) (ق.)376/2(
 انظــر ((ضــعيف أِب،‘ و ــر ضــع(ه الشــيخ اخلبــيِن
.) (م.))داود
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नं. ७१ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्,
र् अिू दाऊदले यसलार्इ मौकूफन
वणइन िर्े का छन ् ४/३२१ , र् यसको
सनदलार्इ शुऐि र् अब्दल
काददर्
ु
अर्नाऊतले सही भनेका छन ्, हे नस
ुइ ः
जादल
ु मआद २/३७६, तर् अल्लामा
अल्िानीले यसलार्इ जर्इफ भनेका
छन ् हे नस
ुइ ः जर्इफ र्ब्ने अबि दाऊद )
أسأ ُل َك ال َع ْ( َع وال َعيفي َ ِف الرُّ ْن َيي
- 84
ُ
ْ ((الله َّ ِّإِن
ِ ِ
أسأ ُل َك ال َع ْ( َع وال َعيفي َ ِف ِد ْيهي
ُ ،واآلخ َرة
ْ الله َّ ِّإِن
ِ ، الله اس ُرت َدعراِت، ومييل، وأه َِل،ود ْنييي
وآم ْن
ْ
َ ُ
َ ْ ْ ْ َّ ُ
َ
ِ ،بْي يرَ ي
ِ
،وم ْن َخ ْل ِ(ي
َّ َ ِ ْ اح َ( ْظهي م ْن
ْ َّ الله
ُ ،َر ْو َديِت
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ِ ،ودن ِشَميل
وأدع ُذ
ُ ،وم ْن َف ْع ِي
َ
َ ْ َ ،ود ْن َيميهي
ْ بِ َع َظ َم َك
.)1())أن ُأ ْغ َيل ِم ْن َ ْحت ي
८४– हे अल्लाह म नतमीर्सत लोक
पर्लोकमा
याचना

क्षमा
िदइ छु,

र्
हे

कुशलताको
अल्लाह

म

नतमीर्सत अफ्नो धमइ र् संसार् एवं
अफ्नो

घर्परर्वार्

र्

धन

सजम्पजत्तको सर्ु क्षा र् कुशलताको
याचना
अदृश्यका

िदइ छु,

हे

अल्लाह

कुर्ाहरूमागथ

मेर्ा

आवर्ण

 وابــــن ميجــــ [بــــر،])5074( ) أبــــع داود [بــــر1(
.)332/2( ))  وانظر ((صحي ابن ميج،])3871(
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हार्लदे ऊ,

र्

सन्तुजटटमा

मेर्ो
परर्णत

व्याकुलतालार्इ
िरर्दे ऊ,

हे

अल्लाह मलार्इ सर्ु क्षा प्रदान िर् मेर्ो
अिाडििाट, मेर्ो पछाडििाट, मेर्ो
दायाँनतर्िाट, मेर्ो िायााँनतर्िाट, र्
मेर्ोमागथिाट, र् हे अल्लाह म नतम्रो
सवाइच्चताको
मलार्इ

मेर्ो

शर्ण

चाहन्छु

तलनतर्िाट

कक
हानन

पुयाइर्योस ् । ( अिू दाऊद हदीस नं.
५०७४, र् र्ब्ने माजा हदीस नं.
३८७१ , र् हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा
२/३३२ )
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والشهيد ِةَ ،فيطِر السمع ِ
(( - 85ال َّل ُه َّ َد ِيمل ال َ( ْي ِ
ات
َ َّ َ
ب َّ َ َ
َ
واخر ِ
أن ال إ َل َه إالَّ
ضَ ،ر َّب ُك ِّل ََش ٍء و َم ِل ْي َك ُهْ ،أش َهرُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
ين
أن َ
ْتُ ،
َش َّ ْ
َش َن ْ(ِسَ ،وم ْن َ ِّ
أدع ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
ِ
ِ
َش ِك ِهْ ،
أج َّر ُق َإَل
وأن أ ْ َ ِرت َ
ف َد ََل َن ْ(ِس ُسعء ًاْ ،أو ُ
َو ْ
ُم ْس ِل ٍ ))(.)1
्८५– हे दृश्य अदृश्यको ज्ञाता धर्ती र
आकाशहरूको स्रटटा अल्लाह, समस्त
कुर्ाहरूको स्रटटा र् प्रनतपालक, म
िवाही ददन्छु कक नतमी िाहे क कोही
( )1الرتمــذي [بــر ( ،])3392وأبــع داود [بــر (،])5067
وانظر صحي الرتمذي (.)142/3
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सत्य पज्
ू य छै न, म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु आफ्नो जीउको दटु टतािाट र्
शैतानको

दटु टता

र्

त्यसको

साझीदार्ीिाट, र् यस कुर्ािाट कक म
अफूमागथ कुनै दर्ु ाचार् िरूाँ वा कुनै
मुसलमानसम्म त्यसलार्इ पुयाइऊाँ । (
नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३३९२, अिू दाऊद
हदीस

नं.

५०६७,

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ४३ )
ِ ِ ((بِس ِ ه- 86
اس ِم ِه ََش ٌء
ْ ْض َم َف
َ ْ
ُّ ُ الل ا َّلذي ال َي
ِ
ِ
ِ اخر
)) ُ يف ال َع ِل ـ ْي
ُ السـ َـَمء
ُ الســم
َّ وهـ َـع
َّ ض َو َال ِِف
ْ ِف
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ٍ الث مر
.)1( )ات
َّ َ َ ( َث
८६–
जसको

त्यस

अल्लाहको

नामको

साथ

नामिाट
धर्ती

र्

अकाशमा भएको कुनै कुर्ा पनन
हानन पय
ु ाइउन सक्दै न र् त्यो अल्लाह
अत्यन्त सुन्नेवाला र् सवइज्ञानी छ ।
(जसले यसलार्इ बिहान वा सााँझ
،])5089 ،5088( ) [بر323/4( ) أخرجه أبع داود1(
 وابـــن ميجـــه،])3388( ) [بـــر465/5( والرتمـــذي
 وانظر صـحي ابـن،)72/1(  وأِحر،])3869( [بر
 وحسن إسهيدق العالم ابن بيز ِف حت(ـ،)332/2( ميج
.)39 اخخيير (ص

192

हुाँदाखेरर् सात सात पटक पढछ त
त्यसलार्इ

कुनै

पनन

कुर्ा

हानन

पुयाइउन सक्दै न । अिू दाऊद ४/३२३,
हदीस नं. ५०८८, ५०८९, नतर्मज
इ ी
५/४६५, हदीस नं. ३३८८, र्ब्ने माजा
हदीस नं. ३८६९, अहमद १ /७२, र्
हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने माजा २/३३२, र्
यसको

सनदलार्इ

अल्लामा

र्ब्ने

िाजले तुहफतुल अखखयार्को पे. ३९
मा ववश्वासनीय भनेका छन ् )
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وبيإلسال ِم ِد ْيه ًي ،وبِ ُم َح َّم ٍر
لل َر ًّبي،
((ر ِض ْي ُت بي َهِ
ْ
َ - 87
الث مر ٍ
ات) (.)1
نَب ًّيي)) ( َث َ َ َّ
अफ्नो

अल्लाहलार्इ

म

–८७

प्रनतपालक स्वीकार्े र्, र् र्स्लामलार्इ
अफ्नो धमइ मानेर्, र् मह
ु म्मदलार्इ
्अफ्नो लागि निी मानर्े र्ाजी र
( )1أِحــر ( ،)337/4والهســيئي ِف ((دمــل اليــعم والليلـ

))

بــــر ( ،)4وابــــن الســــهي بــــر ( ،)68وأبــــع داود
([ ،)318/4بــــر ( ،])5072والرتمــــذي ()465/5
[بــر ( ،])3389وحســهه ابــن بــيز ِف ((حت(ـ

اخخيــير))

(.)39
و ــر ضــع(ه الشــيخ اخلبــيِن رِحــه ا  ،انظــر ((الكلــ
الطيب)) بر (.)24

194

प्रसन्न भएाँ । (जसले पनन यसलार्इ
तीन पटक बिहान र् तीन पटक
िेलुकीको

समय

भन्यो

त

अल्लाहमागथ यो अवश्यक भर्हाल्छ
कक त्यो त्यसलार्इ प्रलयको ददन
प्रसन्न िरर्दे ओस ् । अहमद ४/३३७,
नेसार्इ अध्याय अमलुल यौमे वल्लैला
हदीस नं. ४, र् र्ब्नस्
ु सन्
ु नी हदीस
नं. ६८, अिू दाऊद ४/३१ ८, हदीस नं.
५०७२, नतर्मज
इ ी ५/४६५, हदीस नं.
३३८९, र् यसको सनदलार्इ अल्लामा
र्ब्ने िाजले तुहफतल
ु अखखयार्को पे.
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३९ मा ववश्वासनीय भनेका छन ्, तर्
अल्लामा अल्िानीले यसलार्इ जर्इफ
भनेका

छन ्

हे नस
ुइ ्

अल

कलेमतुत्तैनयि हदीस नं. २४ )
ِ
ِ
ِ ،يث
ْ أصل
ْ ُ (َ أس
ْ  (( َيي َح ُّي َيي َ ُّيع ُم بِ َر ْح َـم َك- 88
ِ  والَ ت،ِيل َش ْأ ِِن ُك َّله
ٍ ْ َك ْلهِي َإَل َن ْ( ِِس َط ْر َف َ َد
.)1())ْي
َ ُ
८८–

हे

अववनाशी

व्यवस्थापन

र्

अल्लाह

नतम्रो

म

हे

संर्क्षण
दया

सिैको
िनेवाला
कृपाको

 وانظـر،)545/1( ) احليك وصـححه ووافقـه الـذهبي1(

.])654( ) [بر273/1( صحي الرتغيب والرتهيب
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माध्यमले सहायताको याचना िदइ छु
मेर्ा समस्त समस्याहरूको समाधान
िरर्दे ऊ र् एक क्षणको लागि पनन
मलार्इ मेर्ो अफ्नै जीउको अधीन
निनुइ । ( यसलार्इ हाककमले वणइन
िर्े का छन ् र् सही पनन भनेका छन ्
र् यस कुर्ामा जहिीले पनन उनको
समथइन िर्े का छन ् १ /५४५, हे नस
ुइ ्
सहीहुत्तर्िीि

वत्तर्हीि

१ /२७३,

हदीस नं. ६५४)
لل َر ِّب
ِالــــم ْل ُك َه
- 89
َ وأصـــ َب
ْ ((أصـــ َب ْحهَي
ْ
ُ
،أسأ ُل َك َخ ْ َْي َه َـذا ال َي ْـع ِم َف َْحـ ُه
َ ْ َِ ال َعي
ْ  ال َّل ُه َّ ِّإِن،ْي
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وأدـع ُذ بِ َ ِ
ـن
عر ُق ،و َب َر َك َ ُهُ ،
ـك م ْ
وهـرَ ا ُقْ ُ ،
َرص ُقَ ،و ُن َ
ون ْ َ
ِ ِ
َش َمي َب ْعرَ ُق))(.)1
َش َمي ف ْيه َو َ ِّ
َ ِّ
८९– हामीले बिहान िर्ें र् अल्लाह
पालनहार्को
े(१ ) ह

संसार्को

समस्त

्ननर्ं तर

सम्राटत्व

र्ह्यो,

अल्लाह म नतमीर्सत यस ददनमा
ववजय,

भलार्इ,

समस्त

भएका

وحسـن إسـهيدق
( )1أبع داود ([ )322/4بـر (،])5084
َّ
شــعيب ودبــرالقيدر اخرنــي،وط ِف حتقيــق ((زاد ا

عــيد))

(.)273/2
و ر ضع(ه الشيخ اخلبيِن رِحه ا  ،انظـر ((ضـعيف أِب
داود)).
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सहायता,

प्रकाश,

कल्याण

र्

सुमािइको याचना िदइ छु, र् नतम्रो
शर्णा

चाहन्छु

त्यसमा

भएका

अशव
ु ििाट र् ती समस्त अशव
ु ििाट
जुन त्यस पनछ घदटत हुनेछन ् ।(२)
( (१ ) र् जि सााँझको समय होस त

भनोस ् हामीले सााँझ िर्ें र् अल्लाह
समस्त

संसार्को

पालनहार्को

सम्राटत्व ननर्ं तर् र्ह्यो ।
(२) र् जि सााँझको समय होस त
भनेसः हे अल्लाह म नतमीर्सत यस
र्ात्रीमा

भएका

समस्त

भलार्इ,
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ववजय, सहायता, प्रकाश, कल्याण र्
सुमािइको याचना िदइ छु, र् नतम्रो
शर्णा

चाहन्छु

त्यसमा

भएका

अशव
ु ििाट र् ती समस्त अशव
ु ििाट
जुन त्यस पनछ घदटत हुनेछन ् । अिू

दाऊद ४/३२२, हदीस नं. ५०८४, र्
यसको सनदलार्इ शुऐि र् अब्दल
ु
काददर्
मआदको

अल

अर्नाऊतले

जादल
ु

टीकादटप्पणीमा

ववश्वासनीय भनेका छन ् २/२७३, तर्
अल्लामा अल्िानीले यस हदीसलार्इ
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जर्इफ भनेका छन ् हे नस
ुइ ् जर्इफ अबि
) दाऊद
ود ََل ك َِلم ِ
ِ ِ
- 90
اإلسال ِمَ ،
ْ
َ
((أص َب ْحهَي َد ََل ف ْط َرة ْ
ود ََل ِدي ِن نَبيهَي ُُمَم ٍر ﷺ ،و َد ََل ِم َّل ِ
ِ
ْ
اإلخ
الصَّ ِّ ْ َ ،
أبِيهَي إ ْب َراهي َ َ ،حهي( ًي ُم ْس ِل ًَم و َمي ك َ
َين ِم َن
الـم ْ ِ
ْي))(.)1
ْش ِك َ
ُ
९०– हामी बिहान िर्ें प्रकृनतक धमइ
मन्त्र

ननटठा

्र

र्स्लाममागथ,

( )1أِحــر ( 406/3و ،)407وابــن الســهي ِف دمــل اليــعم

والليل ـ بــر ( ،)34وانظــر صــحي ااــيمف ()209/4
[بر (.])4674
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(लार्लाहा

र्ल्लल्लाह

र्

मुहम्मदर्ु इ सूलुल्लाह) मागथ, र् हाम्रा
निी

मुहम्मद

वसल्लमको

सल्लल्लाहो

धमइमागथ,

र्

अलैहे
अफ्नो

पूवज
इ र्ब्राहीमको पिनतमगथ, जुन कक
मात्र अल्लानतर् दतगचत्त र् त्यसलार्इ
नतमस्तक

गथए

िहुदेववादीहरूमध्येका

र्

उनी

गथएनन ्

।

(अहमद ३/४०६,४०७, र् र्ब्नस्
ु सन्
ु नीले
अमलुल

यौमे

वल्लैला

अन्तिइत

वणइन िर्े का छन ् हदीस नं. ३४, र्

202

हे नस
ुइ ् सहीहुल ् जामेअ ४/२०९, हदीस
नं. ४६७४ )

ِ ))الل وبِحم ِر ِق
َ ((س ْب َح
.)1( )(م َئ َ َم َّر ٍة
ْ َ َ ِين َه
ُ - 91
९१ – म अल्लाहको प्रशंसा वणइन िदै
त्यसको

पववत्रताको

पनन

िखान

िदइ छु । ( जसले पनन बिहनको
समय वा सााँझको समय १ ०० पटक
यसलार्इ भन्छ त प्रलयको ददन
त्यसभन्दा श्रेटठ पुण्य कोही अरू
र्लएर् अउने छै न मात्र त्यस मान्छे
.) (ق.])2723( ) [بر2071/4( ) مسل1(
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िाहे क जन
् ु त्यसै जस्तो भनेको होस
वा त्यसभन्दा अरू िदढ पनन भनेको
होस ् । मुजस्लम ४/२०७१ , हदीस नं.
)२७२३
الل َو ْحرَ ُق ال َ ِ
َ َّ
َش ْي َك َلـ ُهَ ،لـ ُه
(( - 92ال إل َه إال ِه
ٍ
ـرير)).
حل ْمرُ َ ،و ُه َـع َد َـَل ُك ِّـل ََشء َ ٌ
الـم ْل ُك ،و َل ُه ا َ
ُ
[دْش مرات]( )1أو ((مرة واحرة))(.)2
( )1الهسيئي ِف ((دمـل اليـعم والليلـ )) بـر ( )24وانظـر

صــحي الرتغيــب والرتهيــب ( )272/1بــر (،)650

وحت( اخخيير البن بيز (ص )55
( )2أبـــع داود ([ )319/4بـــر ( ،])5077وابـــن ميجـــ
[بــر ( ،])3867وأِحــر ( ،)60/4وانظــر ((صــحي
الرتغيب والرتهيب)) ( ،)270/1و((صـحي

أِب داود))

( ،)957/3و((صحي ابـن ميجـ )) ( ،)331/2و((زاد

204

९२–

अल्लाह

िाहे क

कोही

सत्य

पूजनीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामागथ सामथ्यइवान छ । (
(१ ) दश चोदट भनोस ् (२) वा एक
चोदट भनोस ्)
( (१ ) नेसार्इले यसलार्इ अमलल
ु यौमे
वल्लैलह अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्
हदीस

नं.

सहीहुत्तर्िीि

२४,

र्

हे नस
ुइ ः

वत्तर्हीि

१ /२७२,

)377/2( ))ا عيد
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हदीस नं. ६५०, र् तुहफतुल अखखयार्
लेर्ब्ने िाज पे. ५५,

र् यसको

श्रेटठतालार्इ हे नस
ुइ ? पे. १ ४६, हदीस
नं. २५५ ।
(२) अिू दाऊद ४/३१ ९, हदीस नं.
५०७७, र्ब्ने माजा हदीस नं. ३८६७,
अहमद

४/६०,

र्

हे नस
ुइ ः

सहीहुत्तर्िीि वत्तर्हीि १ /२७०, र्
सहीह अबि दाऊद ३/९५७, र् सहीह

र्ब्ने माजा २/३३१ , र् जादल
ु मआद
२/३७७ )
َ - 93
َ
 َل ُه،َشيك ل ُه
 َو ْحرَ ُق ال،الله
ِ َّ((ال إ َل َه إال
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ٍ
َ ـرير)) (مئـ
َ وه َع
ُ ، ُحل ْمر
ٌ َ دَل ُك ِّـل ََشء
َ ا ُ ْل ُك و َل ُه ا
ٍ
.)1() َ أص َب
ْ َم َّرة إ َذا
९३–

अल्लाह

िाहे क

कोही

सत्य

पूजनीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व र् प्रशंसाहरू छन ्, र् त्यो
प्रत्येक कुर्ामागथ सामथ्यइवान छ ।
बिहानको समय १ ०० पटक भनोस ् ।
( जसले यसलार्इ ददनमा सय पटक
،])3293( ) [بـــر95/4( )) ) البخـــيري مـــف ((ال(ـــ1(
.])2691( ) [بر2071/4( ومسل
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भन्दछ त त्यसलार्इ दश दास मक्
ु त
िनुक
इ ो पुण्य र्मल्छ, र् त्यसको
लागि सय पुण्य लेखखन्छ, र् त्यसका
सय पाप मेटार्न्छ, र् त्यस ददनको
सााँझसम्म

त्यसलार्इ

शैतानिाट

सुर्क्षक्षत िरर्न्छ, र् त्यसभन्दा श्रेटठ
पुण्य कोही अरू र्लएर् अउने छै न
मात्र

त्यस

त्यसभन्दा

मान्छे
अगधक

िाहे क

जन
ु

पुण्यको

कायइ

िर्े को होस ् । िख
ु ार्ी ४/९५, हदीस
नं. ३२९३, मजु स्लम ४/२०७१ , हदीस
नं. २६९१ )
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ِ  َدــرَ د َخ ْل ِق،ــر ِق
ِ الل وبِحم
َ ((ســ ْب َح
،ــه
َ
ْ َ ِين ه
ُ - 94
ِ ومـرَ اد ك َِلَم
ِ  و ِز َن َ َدر ِش ِه،ور َضي َن ْ( ِس ِه
ِ
َ
(ثـالث
))تـه
َ
َ َ
ْ
ٍ
.)1( ) َ أص َب
ْ َم َّرات إ َذا
९४– अल्लाह पववत्र छ र् त्यसैका
लागि समस्त प्रशंसाहरू छन ् त्यसका
सजृ टटहरूको
त्यनत

संख्याको

जनतमा

त्यो

िर्ािर्,

र्

प्रसन्न

भर्हालोस, र् त्यसको र्सहं ासनको
तौल जनत प्रशंसा, र् त्यसको समाप्त
नहुने वाणीहरू जनत प्रशंसा । (र्
.])2726( ) [بر2090/4( ) مسل1(
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यसलार्इ बिहानको समय तीन पटक
भननयोस ्) ( मुजस्लम ४/२०९०, हदीस
) नं. २७२६
((الله َّ ِّإِن َأ ْسأ ُل َك ِد ْل ًَم نيفِع ًيِ ،
ور ْز ًي َط ِّيب ًي،
- 95
ُ
ودم ً
أص َب َ ) (.)1
َ
ال ُم َق َّبالً)) (إذا ْ
मनतमीर्सत

अल्लाह

ेह

–९५

लाभदायक ज्ञान, र् पववत्र जीववका,
र् स्वीकृत कमइको याचना िदइ छु ।
( )1أخرجــه ابــن الســهي ِف ((دمــل اليــعم والليلــ )) بــر

( ،)54وابـــن ميجـــ بــــر ( ،)925وحســـن إســــهيدق
دبــرالقيدر وشــعيب اخرنــي،وطِ ،ف حتقيــق ((زاد ا
(.)375/2

عــيد))
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(बिहानको समय यसलार्इ पढोस ् ) (
र्ब्नेस्सुन्नीले यसलार्इ अमलुल यौमे
वल्लैला अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्
हदीस नं. ५४, र् र्ब्ने माजाले हदीस
नं. ९२५ मा, र् यसको सनदलार्इ
अब्दल
ु काददर् र् शुऐि अर्नाऊतले
जादल
ु

मआदको

टीकादटप्पणीमा

ववश्वासनीय भनेका छन ् २/३७५ )
ِ ))إليه
ِ الل وأ ُتعب
)(م َئ َ َم َّر ٍة ِف ال َي ْع ِم
ِ ((أس َ ْ( ِ( ُر ه- 96
ُ
.)1(

،])6307( ) [بـــر101/11( )) ) البخـــيري مـــف ((ال(ـــ1(
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्९६– म अल्लाहर्सत क्षमायाचना र
प्रयाजश्चत िदइ छु । (एक ददनमा सय
पटक) (िुखार्ी फतहुलिार्ीको साथ

१ १ /१ ०१ , हदीस नं. ६३०७ मजु स्लम
)४/२०७५, हदीस नं. २७०२
ِ ِ
َ (( - 97أ ُدع ُذ بِك َِلَم ِ
َش َمي
ت َهِ
ْ
َ
الل ال َّي َّميت م ْن َ ِّ
الث مر ٍ
ات إ َذا أ ْم َسى)(.)1
َخ َل َق)) ( َث َ َ َّ
ومسل ([ )2075/4بر (.])2702
( )1أخرجـــه أِحـــر ( ،)290/2والهســـيئي ِف دمـــل اليـــعم
والليل بر ( ،)590وابـن السـهي بـر ( ،)68وانظـر

صـــحي الرتمـــذي ( ،)187/3وصـــحي ابـــن ميجـــه
( ،)266/2وحت( اخخيير (ص .)45
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९७–

अल्लाहका

परर्पूणइ

वाणीहरूद्वार्ा

(अथाइत

ववशेर्ता

र्

नाम

त्यसका

ग्रन्थहरूद्वार्ा)

त्यसको शर्ण चाहन्छु त्यसले सजृ टट
िर्े का समस्त िुर्ार्इहरूिाट । (
जसले पनन यसलार्इ सााँझको समय
तीन चोदट भन्छ त त्यस र्ात्रीमा
कुनै ववर् त्यसलार्इ हानन पय
ु ाइउन
सक्दै न । अहमद २/२९०, नेसार्इ
अमलुल यौमे वल्लैला हदीस नं.
५९०, र् र्ब्नस्
ु सन्
ु नी हदीस नं. ६८, र्
हे नस
ुइ ः

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

३/१ ८७,

र्

213

सहीह

र्ब्ने

माजा

२/२६६,

र्

तुहफतुल अखखयार् पे. ४५ )
))ـح َّم ٍر
َ  ((ال َّل ُه َّ َص ِّل َو َس ِّل ْ َد ََل نَب ِّيهَي ُم- 98
ٍ (د ْْش مر
.)1()ات
َّ َ َ َ
९८– हे अल्लाह हाम्रो निी मुहम्मद
सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लममागथ

शाजन्त र् दया अवतरर्त िर् । (दश
पटक) ( र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमको भनार्इ छ कक जसले
 انظـر َممـف،) أخرجه الطـْباِن بإسـهيدين أحـرَهي جيـر1(
 وصـــحي الرتغيـــب والرتهيـــب،)120/10( الزوائـــر

.])656( ) [بر273/1(
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बिहानको समय ममागथ दश पटक
दरूद सलाम पठाउाँ छ र् िेलुकीको
समय

ममागथ

दश

पटक

दरूद

सलाम पठाउाँ छ त्यसलार्इ प्रलयको
ददन मेर्ो र्सफारर्श अवश्य प्राप्त
हुनेछ । यस हदीसलार्इ तिर्ानीले

दर्
ु इ सनदको माध्यमले वणइन िर्े का
छन ् जसमध्ये एउटा सनद उत्तम
छ, हे नस
ुइ ः मजमउज्जवार्द १ ०/१ २०,
र् सहीहुत्तर्िीि वत्तर्हीि १ /२७३,
हदीस नं. ६५६ )

२८– ननद्राका दआ
ु हरू

215

ِ
ِ
هَم ﭑ
ْ َ - 99
فيهَم ف َي ْقرأ ف ْي َ
((ُي َم ُف َك َّ( ْيه ُث َّ َيهْ ُ( ُث َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الفلق٥ – ١ :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الناس:

يع ِم ْن َج َس ِر ِق؛ َي ْبر ُأ ِ َِب َـَم
اس َ َط َ
ُ ٦ – ١ث َّ َي ْم َس ُ َبِ ََم َمي ْ

216

ِ َد ََل ر
أس ِه َو َو ْج ِه ِه َو َمي أ ْ َب َل ِم ْن َج َس ِر ِق)) ( َي ْ( َع ُل
َ
ٍ الث مر
ِ
.)1( )ات
َّ َ َ َذل َك َث
९९–

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लम अफ्नो दव
ु ै हत्केलीलार्इ
एकबत्रत िर्े र् त्यसमा फाँू कदथे अनन
त्यसमा ननम्नका सूर्तहरूको पाठन
िथेः शरू
ु अल्लाहको नामिाट जो
अत्यन्त दयालु र् अनत कृपालु छ ।
हे निी तपार्इ भननददनस
ु ् कक त्यो
अल्लाह एक छ । अल्लाह ननस्पह
ृ
 ومسل،])5017( ) [بر62/9(

() البخيري مف ال1(

.])2192( ) [بر1723/4(
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छ । नत ऊ कसैिाट जन्मेको छ
नत कोही उसिाट जन्मेको छ । र्
त्यसको नत कोही समकक्षी नै छ ।
( सर्ू तुल ् र्ख्लास ् १ – ४ )
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
तपार्इ भननददनुस ् कक म प्रातःको
स्वामीको
समस्त

शर्ण

मााँग्दछु

िुर्ार्इिाट

जसलार्इ

।

ती
उसले

सजृ टट िर्े को छ । र् अाँध्यार्ो र्ात्रीको
अाँध्यार्ोिाट

जि

ढााँककहाल्छ

।

त्यो
र्

अाँध्यार्ोले

िााँठोमा

फाँू क
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मानेहरूको

यस

नर्ाम्रो

कायइिाट

(जादि
ू ाट) । र् र्इटयाइ िनेहरूको र्इटयाइ
िने दटु टतािाट । (सूर्तुल ् फलक १ –
५)
शुरू अल्लाहको नामिाट जो अत्यन्त
दयालु र् अनत कृपालु छ । हे निी
तपार्इ भननददनुस ् कक म समस्त
माननसहरूको

प्रनतपालकको

शर्ण

चाहन्छु । माननसहरूको स्वामीको ।
माननसहरूको पर्म ् पूज्यको (शर्ण)।
शंका र् उक्साहट हाल्ने र् शंका
हालेर् पनछ हदटजानेको दटु कमइिाट ।

219

जुन सिै माननसहरूको छातीर्भत्र
शंका र् उक्साहट हाल्दछ । अि त्यो
चाहे

माननसहरूमध्येिाट होस ् वा

दानवहरूमध्येिाट
सुर्तुन्नास १ –६),

होस ्

।

(

अनन त्यसलार्इ

आफ्नो शर्ीर्का समस्त भािहरूमा
जनत स्पशइ िनइ सक्थे स्पशइ िथे र्
स्पशइ िर्ाउने क्रमको अर्म्भ आफ्नो
टाउकोिाट िथे अनन अनुहार् अनन
जनत भािसम्म उहााँको हात पुग्थ्यो
त्यहााँसम्म स्पशइ (मसह) िथे, र्
यसर्ी तीन चेदट िथे । (िख
ु ार्ी
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फतहुलिार्ीको साथ ९/६२, हदीस नं.
५०१ ७ मजु स्लम ४/१ ७२३ हदीस नं.
) २१ ९२
 - 100ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ البقرة( ٢٥٥ :

).

1

( )1البخيري مف ال( ([ )487/4بر (.])2311
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१ ००– अल्लाह नै वास्तवमा सत्य
पूजनीय हो, त्यस िाहे क कोही सत्य
पूज्य

छै न

त्यो

सदैंव

जीववत

र्हनेवाला र् सिैलार्इ थाम्नेवाला छ,
त्यसलार्इ नत अल्छी लाग्छ नत
ननद्रा,

जे

जनत

आकाशहरूमा

र्

धर्तीहरूमा छन ् सिै उसैको हुन ्, को
छ

जन
ु

त्यसको

अनम
ु नत

िना

त्यसर्सत

कसैको

र्सफारर्श

िनइ

सकोस ्, जे जनत उनीहरूको अिाडि
छ र् जे जनत उनीहरूभन्दा अनघ
भर्सकेको छ सिै उसलार्इ थाहा छ,
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र् उनीहरू त्यसको ज्ञानको केही
अंशको पनन घेर्ािन्दी िनइ सक्दै नन ्
तर् जनत त्यो चाहोस ्, र् त्यसको
र्सहं ासन आकाशहरू र् धर्तीलार्इ
घेर्ेको छ, र् अल्लाह उनको र्क्षा
िनुि
इ ाट नत थाक्दछ नत ददक्क नै
मान्छ, त्यो (अल्लाह) त सवोच्च र्
महान छ । (सर्ू तुल ् िकर्ः २५५)(
जसले

पनन

यसलार्इ

आफ्नो

ओछ्यानमा जााँदा पढयो त त्यसको
लागि अल्लाह एउटा संर्क्षक ननयक्
ु त
िरर्ददन्छ यसथइ बिहान नहुन्जेल
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पनन
फतहुल

ननकट
िुखार्ी

त्यसको
।

शैतान

अउनसक्दै न

िार्ीको साथ ४/४८७, हदीस नं. २३१ १
)

 - 101ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
)1( ٢٨٦ – ٢٨٥ :ﰍ ﰎ ﭼ البقرة
१ ०१ – हाम्रो र्सल
ू (सन्दे टटा) त्यस
कुर्ामा र्इमान ल्याए जुन उनीनतर्
उनको पालनहार् तफइिाट अवतरर्त
िरर्यो, र् अस्थावानहरू पनन र्इमान
ल्याए, नयनीहरू सिै अल्लाह उसका
स्विइदत
ू हरू र् उसका ककतािहरू र्
उसका सन्दे शवाहकहरूमागथ र्इमान
 ومسل،])4008( ) [بر94/9(

() البخيري مف ال1(

.])808( ) [بر554/1(
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ल्याए । हामी उसका सन्दे टटाहरू
िीच कुनै भेदभावको व्यवहार् िदै नौं,
उनीहरूले

भने

हामीले

सुन्यौं

र्

मान्यौं, र् हामीले क्षमाको प्राथइना
िदइ छौं हे पालनकताइ ! र् नतमी छे उ
नै फकेर् जानु छ । अल्लाहले
कसैलार्इ उसको शजक्तभन्दा िढीको
दानयत्ववान

िनाउाँ दै न

।

र्

जन
ु

पुण्यको कायइ त्यसले िदइ छ त्यसको
प्रनतफल पाउाँ छ, र् जो पाप िदइ छ
त्यसको दटु परर्णाम भोग्ने छ । हे
हाम्रो प्रनतपालक यदद हामीिाट कुनै
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भुल वा त्रदु ट भएको भए हामीलार्इ
दोर्ी

नठहर्ाउनु,

हे

पालनकताइ

हामीमागथ यस्तो भार्ी नहाल्नु जसर्ी
हामीभन्दा अनघका माननसहरूमागथ
हार्लएको गथयो, हे हाम्रो पालनकताइ
जुन भार् िोक्ने क्षमता हामीमा छै न
त्यस्तो भार् हामीमागथ नर्ाख्नु, र्
हाम्रा भल
ू त्रदु टको लागि हामीलार्इ
क्षमा िर् र् मुजक्त प्रदान िर् र्
हामीमागथ दया िर्, नतमी नै हाम्रो
स्वामी

हौ,

र्

हामीलार्इ

काकफर्हरूमागथ ववजय प्रदान िर् ।
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(सूर्तुल िकर्ः २८५,२८६) ( िख
ु ार्ी
फतहुल िार्ीको साथ ९/९४, हदीस

नं. ४००८, मुजस्लम १ /५५४, हदीस नं.
८०८ )
، َوبِ َك ْأر َف ُع ُه،((بيس ِم َك َر ِِّب َو َض ْع ُت َجهْبِي
- 102
ْ
ْ ،ِح َهي
ْ َف
،فيح َ( ْظ َهي
َ إن أ ْم َسك
ْ َ ْت َن ْ( ِِس َف ْير
ْ وإن ْأر َس ْل ََهي
ِ  بِ ِه ِدبيد َك الري:ُ (َ بَِم َ ْحت
.)1())ْي
َ يحل
َّ
َ َ
َ
१ ०२– हे पालनकताइ नतम्रै नामले म
आफ्नो कर्ङ र्ाखें (कोल्टे भएाँ),(१ ) र्
 ومســــل،])6320( ) [بــــر126/11( ) البخــــيري1(
.])2714( ) [بر2084/4(
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नतम्रै नामले त्यसलार्इ उठाउनेछु, त
यदद नतमी मेर्ो प्राणलार्इ र्ोककर्लन्छौ
त त्यसमागथ दया िनु,इ र् यदद
त्यसलार्इ छाडिददन्छौ त त्यसको
सुर्क्षा िनुइ त्यस्तै जसर्ी आफना
असल भक्तहरूको र्क्षा िदइ छौ ।
(१ ) जि कोही आफ्नो ओछ्यानिाट
उठोस ् अनन फरर् त्यसमा सत्
ु न जाने
र्च्छा िर्ोस ् त त्यसलार्इ तीन पटक
झािोस ्

र्

बिजस्मल्लाह

भनोस ्

ककनकक त्यसलार्इ थाहा छै न ् कक
ओछ्यानिाट

त्यसको
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अनउपजस्थनतमा
हाननकार्क
अर्पुिेका

के
कुर्ाहरू

छन ्,

कस्ता
त्यसमा

अनन

जि

ओछ्यानमा लेटोस ् त भनोस ्... पण
ू इ
हदीस । (िुखार्ी १ १ /१ २६, हदीस नं.
६३२०, मजु स्लम ४/२०८४, हदीस नं.
२७१ ४ )
،يهي
َ  ((ال َّل ُه َّ إن ََّك َخ َل ْق َت َن ْ( ِِس و َأن- 103
َ ْت ت ََع َّف
ْ  َو،يح َ( ْظهي
ْ ،يهي
إن أ َم ََّهي
َ ـح َي
ْ أح َي ْي َهي َف
ْ إن
ْ يتي َو َم
َ ُ َ َل َك ََم
ِ ْ َف
.)1()) َ أسأ ُل َك ال َعيفِي
ْ  ال َّل ُه َّ ِّإِن،يغ( ْر َِلَي
 وأِحــر،])2712( ) [بــر2083/4( ) أخرجــه مســل1(

230

१ ०३– हे अल्लाह नतमीले नै मेर्ो
प्राणलार्इ सजृ टट िर्े का छौ र् नतमी नै
त्यसलार्इ मत्ृ यु ददन्छौ, नतमी नै
त्यसलार्इ जीवन र् मत्ृ यु प्रदान िछौ,
यदद त्यसलार्इ जीवन प्रदान िदइ छौ
भने त्यसको र्क्षा िनु,इ र् यदद
त्यसलार्इ मत्ृ यु ददन्छौ भने त्यसलार्इ
क्षमा प्रदान िर्, हे अल्लाह म नतम्रो
दया कुशलता चाहन्छु । (मुजस्लम
४/२०८३, हदीस नं. २७१ २, अहमद

.)79/2( بل(ظه
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२/७९ आफ्नै शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का
छन ् )
 َي ْع َم َت ْب َع ُث،ِهِي َد َذا َب َك

َّ  ((ال َّل ُه- 104
.)1())ِد َبي َد َك

१ ०४– ( जि र्सल
ू सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लम सुत्नको लागि जााँदथे त
आफ्नो

दायााँ

हातलार्इ

अफ्नो

िालमनु न र्ाखेर् तीन चोदट भन्दथेः)
हे

अल्लाह

मलार्इ

त्यस ददनको

 وانظــر،])5045( ) [بــر311/4( ) أبــع داود بل(ظــه1(
.)143/3( صحي الرتمذي
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यातनािाट िचाउनु जस ददन अफ्नो
समस्त सजृ टटहरूलार्इ पुनः जजववत
िनेछौ । ( अिू दाऊदले यसलार्इ
अफ्नै शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का छन ्
४/३१ १ , हदीस नं. ५०४५, र् हे नस
ुइ ः
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ४३ )
.)1())أح َيي
ُ يس ِم َك ال َّل ُه َّ أ ُم
ْ عت َو
ْ ِ ((ب- 105
१ ०५– हे अल्लाह म नतम्रै नामले
सुत्दछु (मदइ छु) र् जाग्दछु (जीववत
،])6312( ) [بــر113/11( ) البخــيري مــف ال(ــ1(
) مـن حـريث الـْباء2711( ) [بر2083/4( ومسل
.]
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हुन्छु) । ( िुखार्ी फतहुल िार्ीको
साथ १ १ /१ १ ३, हदीस नं. ६३१ २,
मुजस्लम ४/२०८३, हदीस नं. २७१ १ ,
हजर्त िर्ाअहको माध्यमले )
الـح ْمرُ َ ه
َ ((س ْب َح
ِلل
ِين َه
َ ِالل ( َثالث ًي و َثالث
َ ْي) َو
ُ - 106
.)))1( )الثْي
َِ الثْي) هو
َ (أر َبع ًي َو َث
َ ( َثالث ًي َو َث
ْ ْْب
ُ َ الله أك
१ ०६– अल्लाह पववत्र छ (३३ पटक),
र् समस्त प्रशंसा अल्लाहकै लागि छ
(३३ पटक), र् अल्लाह महान छ (३४
 ومسل،])3705( ) [بر71/7(

() البخيري مف ال1(

.) (ق.])2727( ) [بر2091/4(
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पटक) । ( जसले यसलार्इ आफ्नो
ओछ्यानमा
त्यसको

जााँदाखेरर्

लागि

यो

भन्छ
भन्नु

त

एउटा

सेवकभन्दा िेश हुन्छ । ( िख
ु ार्ी
फतहुल िार्ीको साथ ७/७१ , हदीस

नं. ३७०५, मुजस्लम ४/२०९१ , हदीस
नं. २७२७ )
ِ
ور َّب
َ ،ِالس ْبف
َّ الس َم َـعات
َّ  ((ال َّل ُه َّ َر َّب- 107
ِ
ِ اخر
ِ ور َّب ال َع ْر
ور َّب ُك ِّل
َ  َر َّبهَي، ِ يف ال َعظي
َ ،ض
ْ
ِ ٍ
ِ  َومه ِْز َل ال َّْعر ِاة واإلن،ب واله ََّعى
ِ ْج
يل
ِّ حل
َ
ُ
َ  فيل َق ا،ََشء
ٍ
ِ ْت
ِ
ِ
آخ ٌذ
َ َش ُك ِّل ََشء أن
ِّ َ  أ ُدع ُذ بِ َك م ْن،وال ُ( ْر َ ين
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ِ بِه
ْت
َ  وأن،اخو ُل َف َل ْي َس َ ْب َل َك ََش ٌء
َ  ال َّل ُه َّ أن،َيصي ِه
َّ ْت
ِ
ِ ْت ال َّظ
يه ُر َف َل ْي َس
َ  وأن،اآلخ ُر َف َل ْي َس َب ْعرَ َك ََش ٌء
ِ ْ  ا،ْت ال َبيطِ ُن َف َل ْي َس ُدون ََك ََش ٌء
ض
َ  وأن،َف ْع َ َك ََش ٌء
.)1()) َو َأ ْغهِهَي ِم َن ال َ( ْق ِر،َدهَّي الرَّ ْي َن
१ ०७– हे अल्लाह सातौं आकाश र्
ववशाल

र्सहं ासनको

हामीहरूको

र्

पालनहार्,

दाना

प्रनतपालक,

सिै

थोकहरूको
र्

िेिालार्इ

च्यात्नेवाला, र्न्जील र् तौर्ात एवं
कुर्आनलार्इ अवतरर्त िनेवाला, म
.])2713( ) [بر2084/4( ) مسل1(
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नतम्रो शर्ण चाहन्छु समस्त कुर्ाको
िुर्ार्इिाट

जसमागथ

नतमी

अगधपत्यशाली छौ । हे अल्लाह
नतमी आदद हौ नतमीभन्दा पहला
कुनै कुर्ा छै न, र् नतमी अन्त्य हौ
नतमी पश्चात केही छै न, र् नतमी
जाहे र् (सवोच्च) हौ नतमीमागथ केही
पनन

छै न,

नतमीभन्दा

र्

नतमी

िुप्त

िोप्य
केही

हौ
छै न,

हामीहरूको तफइिाट हाम्रो ऋण चुक्ता
िरर्दे ऊ, र् हामीलार्इ ननधइनतािाट
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ननस्पह
ृ िरर्दे ऊ । (मुजस्लम ४/२०८४,
हदीस नं. २७१ ३)
ِ ِ ((احلـمرُ ه- 108
، و َك َ(ينَي،وس َقينَي
َ لل ا َّلذي أ ْط َع َمهَي
َ ْ َ
ِ
.)1())َيِف َل ُه َوال ُم ْؤ ِو َي
َ
َ ِ وآواني؛ َف َك ْ َم َّ ْن ال ك
१ ०८– समस्त प्रशंसा त्यस अल्लाहको
लागि छ जसले हामीलार्इ भोजन
िर्ायो र् पानी खव
ु ायो, र् हामीलार्इ
प्रयाप्त

जीववका

प्रदान

िर्ी

ननस्पह
ृ ता प्रदान ियो, र् हामीलार्इ
िासस्थान

प्रदान

ियो,

यसथइ

.])2715( ) [بر2085/4( ) مسل1(
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कनतपय यस्ता छन ् जजनलार्इ नत
नत

छ

४/२०८५,

प्राप्त

जजववका

(मजु स्लम

।

प्रयाप्त

िासस्थान

)हदीस नं. २७१ ५

(( - 109ال َّل ُهـــ َّ َديلِــــ َ ال َ( ْيـ ِ
ــب َّ
ــهي َد ِة،
والشـ َ
َفيطِر السمـع ِ
واخر ِ
ضَ ،ر َّب ُك ِّل ََش ٍء و َم َل ْي َك ُه،
ات
َ َّ َ َ
ْ
ِ
ْأش َهرُ ْ
َش َن ْ( ِِسـ،
أن ال إ َل َه إالَّ أن َ
ْتُ ،
أد ْع ُذ بِ َك م ْ
ـن َ ِّ
ِ ِ
ِ
َش ِك ِهْ ،
َش َّ
ف َد َـَل َن ْ( ِِسـ
وأن أ ْ َ ِرت َ
الش ْي َطين َو ْ
وم ْن َ ِّ
ُسعء ًاْ ،أو َأ ُج َّر ُق َإَل ُم ْس ِل ٍ ))(.)1

( )1أبع داود ([ )317/4بر ( ،])5083وانظر صـحي
الرتمذي (.)142/3
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१ ०९–

हे

दृश्य

अदृश्यको

ज्ञाता

अल्लाह, धर्ती अकाशहरूको स्रटटा,
प्रत्येक कुर्ाको प्रनतपालक र् स्वामी,
म िवाही ददन्छु क नतमी िाहे क
कोही पनन सत्य पज
ू नीय छै न, म
नतम्रो शर्ण चाहन्छु आफ्नो जीउको
िुर्ार्इिाट,

र्

शैतानको

त्यसको

साझीदार्ीिाट,

कुर्ािाट

कक

म

िुर्ार्इ

र्

र्

यस

अफूमागथ

कुनै

दर्ु ाचार् िरूाँ वा कुनै मुसलमानसम्म
त्यसलार्इ

पय
ु ाइऊाँ

।

(अिू

दाऊद
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४/३१ ७ हदीस नं. ५०८३, र् हे नस
ुइ ्
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ४३ )
 و َت َب َير َك ا َّل ِذي،الس ْجرَ ِة
َّ  (( َي ْق َر ُا (ألـ ــم) َته ِْز َيل- 110
ِ ِ
.)1())الـم ْل َك
ُ بِ َيرق
१ १ ०–

र्सल
ू

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लम सुत्ने समय अर्लफ लाम
मीम तन्जीलुस्सजदा ( सर्ू तुस्सजदः
सर्ू त

नं.

३२)

र्

तिार्कल्लजी

िेयेदेदहल ् मल्
ु क (सर्ू तुल मल्
ु क सर्ू त
 والهســيئي ِف دمــل اليــعم،])3404( ) الرتمــذي [بــر1(

)255/4(  وانظر صحي ااـيمف،)707( والليل بر

.])4873( [بر
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नं. ६७) को पाठ िथे । ( नतर्मज
इ ी
हदीस नं. ३४०४, नेसार्इ अमलल
ु
यौमे वल्लैला अन्तिइत हदीस नं.
जामेअ

सहीहुल

हे नस
ुइ ः

्र

७०७,

) ४/२५५, हदीस नं. ४८७३

أســــ َل ْم ُت َن ْ( ِِســــ إ َل ْيـ َ
ـــك،
(( - 111ال َّل ُهــــ َّ ْ
ـت َو ْج ِهــي إ َل ْيـ َ
ـت أ ْمـ ِـري إ َل ْيـ َ
ـك،
ـكَ ،و َو َّج ْهـ ُ
َو َف َّع ْضـ ُ
ـك ،الَ
ور ْه َب ـ ً إ َل ْيـ َ
أت َظ ْهـ ِـري إ َل ْيـ َ
وأل ــ َْج ُ
ـكَ ،ر ْغ َب ـ ً َ
ـت بِ ِك َيبِـ َ
ـك إالَّ إ َل ْيـ َ
َم ْل َجــأ َوال َمه َْجــي ِمهْـ َ
ـك
ـك ،آ َمهْـ ُ
ا َّل ِذي أن َْز ْل َتَ ،وبِهَب ِّي َك ا َّل ِذي ْأر َس ْل َت))(.)1
( )1البخـــيري مـــف ال(ـــ ([ )113/11بـــر (،6313
 ،]7488 ،6315ومســــــــــل ([ )2081/4بــــــــــر
(.])2710
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१११–

हे

अल्लाह

मैले

आफूलार्इ

नतमीलार्इ समवपइत िर्ें , र् आफ्ना
अवश्यकताहरूलार्इ नतमीलार्इ सम्
ु पें, र्
आफ्नो

अनह
ु ार्

नतमीनतर्

नै

दतगचत्त िर्ें , र् आफ्नो वपठयुल
ाँ ार्इ
नतमीमागथ ननभइर् िर्ें , नतमीर्सत
त्रर्सत र् आशाजन्वत भर्इ, नतमी
िाहे क नत कतै शर्ण र्लने ठाउाँ छ
नत नतम्रो यातनािाट नतमी िाहे क
कोही सुर्क्षा प्रदान िनेवाला छ, मैले
ववश्वास

िर्ें

त्यस

ककतािमागथ
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जसलार्इ नतमीले अवतरर्त ियौ र्
नतम्रो त्यस सन्दे टटामागथ जसलार्इ
नतमीले पठायौ । ( र्सूल सल्लल्लाहो
अलैहे वसल्लमले भन्नु भयोः जि
नतमी

सुत्ने

र्च्छाले

आफ्नो

ओछ्यानमा जाऊ त नामाजको लागि
वजू िने झैं वजू िर् अनन आफ्नो
दायााँ कोल्टे लेटेर् यस दआ
ु लार्इ पढ
। र् उहााँले भन्नु भयो जसले यस
दआ
ु लार्इ पढ्यो अनन त्यसको मत्ृ यु
भयो भने त्यसको मत्ृ यु प्रकृनतक
धमइ र्स्लाममागथ हुनेछ । िख
ु ार्ी
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फतहुल िार्ीको साथ १ १ /१ १ ३, हदीस

नं. ६३१ ३, ६३१ ५, ७४८८, मुजस्लम
) ४/२०८१ हदीस नं. २७१ ०

े२९– र्ात्रीमा कोल्टे फेन
समयको दआ
ु
ِ
رب
(( - 112الَ إ َل َه إالَّ ِ
العاحرُ ال َق َّه ُيرُّ ،
الله َ
السمع ِ
واخر ِ
ض َو َمي َب ْيه َُه ََم ال َع ِز ْي ُز ال َ( َّ( ُير))(.)1
ات
َّ َ َ
ْ

( )1أخرجه احليك وصححه ،ووافقـه الـذهبي (،)540/1
والهســيئي ِف دمــل اليــعم والليلـ [بــر ( ،])864وابــن
الســهي ِف دمــل اليــعم والليلـ ( ،)757وانظــر صــحي
اايمف ([ )213/4بر (.])4693
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१ १ २– त्यस एकलो अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पूज्य छै न त्यो सवइशजक्त
सम्पन्न छ, त्यो धर्ती र् आकाशहरू
र् जे जनत ती दव
ु ै िीच छन ् सिैको
प्रनतपालक हो, जुन अगधपत्यशाली
अनत क्षमाशील छ । ( यसलार्इ
मान्छे

ति

भनोस ्

जि

एक

कोल्टे िाट अको कोल्टे फेर्ोस ् । यस
हदीसलार्इ हाककमल वणइन िर्े का
छन ् र् सही पनन भनेका छन ् र् यस
कुर्ामा

र्माम

जहिीले

उनको

समथइन पनन िर्े का छन ् १ /५४०, र्
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नेसार्इले

यसलार्इ

ददन

र्ात्रीका

कायइहरू अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्
हदीस नं. ८६४, र् र्ब्नुस्सुन्नीले पनन
ददन र्ात्रीका कायइहरू अन्तिइत वणइन
िर्े का छन ् हदीस नं. ७५७, र् हे नस
ुइ ः
सहीहुल जामेअ ४/२१ ३, हदीस नं.
४६९३ )

३०– ननद्रामा व्याकुल हुनु वा
भयभीत हुनक
ु ो दआ
ु

ِ ِ
ِ  (( َأ ُدــع ُذ بِك َِلمـ- 113
ـن
ِــيت َه
ْ  مـ،الل ال َّي َّمــيت
َ
ِ ـــز
ِ ِ ِ ِ َ ،ـــه
ِ َغ َضــــبِ ِه و ِد َقيبِـ
ات
َ َهـ
ْ  َومـ،وَش د َبــــيدق
َ
َ َ ـــن
ِّ
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ِ وأن َُي ُْض
ِ ِ َّ
.)1())ون
ُ ْ ْ ،الش َييطْي
१ १ ३–

म

अल्लाहका

परर्पण
ू इ

वाणीहरूको माध्यमले त्यसको शर्ण
चाहन्छु त्यसको क्रोध र् सजायिाट,
र् त्यसका भक्तहरूको दटु टतािाट, र्
शैतानको

कौतुहलतािाट

र्

नतनीहरूको नजजक अउनि
ु ाट । (
अिू दाऊद ४/१ २, हदीस नं. ३८९३, र्
हे नस
इ ी ३/१ ७१ )
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज
 وانظــر صــحي،])3893( ) [بــر12/4( ) أبــع داود1(
.)171/3( الرتمذي
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३१ – जुन व्यजक्त नर्ाम्रो सपना
हे र्ोस ् त्यो के िर्ोस ्
ِ  (( َيهْ ُ( ُث َدن َي- 114
)1(.)سير ِق)) ( َثالث ًي
१ १ ४– आफ्नो दे ब्रेनतर् (तीन पटक)
थक
ु ोस ् । (मजु स्लम ४/१ ७७२,हदीस नं.
२२६१ , िख
ु ार्ी हदीस नं. ७०४४)
ِ ِ
عيذ بي ه
ُ ((يس
َّ للِ ِم َن
))َش َمي َر َأى
ِّ َ  وم ْن،الش ْي َطين
ٍ الث مر
)2(.)ات
َّ َ َ ( َث
 والبخيري بر،)2261( ) [بر1772/4( ) مسل1(
])7044(
 والبخــيري بــر،)2261( ) [بــر1772/4( ) مســل2(
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(तीन पटक) अल्लाहको शर्ण चाहोस ्
शैतानिाट र् त्यस नर्ाम्रो सपनािाट
जसलार्इ

त्यसले

हे र्ेको

छ

।

(मजु स्लम ४/१ ७७२,हदीस नं. २२६१ ,
िुखार्ी हदीस नं. ७०४४)
)1())أحر ًا
َ
ُ ُِّير
َ ث ِ ََبي
َ ُ ((ال

])7044(
 والبخــيري بــر،)2261( ) [بــر1772/4( ) مسـل1(
])7044(
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त्यसलार्इ कसैर्सत वणइन निर्ोस ् ।
(मुजस्लम ४/१ ७७२,हदीस नं. २२६१ ,
िख
ु ार्ी हदीस नं. ७०४४)
َ ((ي َح َّع ُل َد ْن َجهْبِ ِه الذي ك
.)1())َين َد َل ْي ِه
जुन कोल्टे (कर्ङ) मा सुतक
े ो होस ्
त्यसिाट

पल्टे र्

अको

कोल्टे

भर्हालोस ् । (मुजस्लम ४/१ ७७३,हदीस
नं. २२६२)
ْ  (( َيقع ُم ُي َري َِّل- 115
.)2())إن َأرا َد َذلِ َك
.])2262( ) [بر1773/4( ) مسل1(
.])2263( ) [بر1773/4( ) مسل2(
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१ १ ५– उठे र् नमाज पढोस ् यदद यस्तो
िनइ चाहोस ् । (मुजस्लम ४/१ ७७३,
)हदीस नं. २२६२

३२– ववत्रमा कुनूतको दआ
ु
وديفِهِي
(( - 111ال َّل ُه َّ ْاه ِر ِِن فِ ْي َم ْن َهرَ ْي َتَ ،
فِ ْي َم ْن َدي َف ْي َت ،وتَع َّلهِي فِ ْي َم ْن ت ََع َّل ْي َتَ ،و َب ِ
ير ْك ِيل فِ ْي ََم
ِِ
َش َمي َ َض ْي َت؛ َفإن ََّك َت ْق ِِض َوال
ْ
أد َط ْي َت ،و هي َ َّ
ِ
[وال َي ِع ُّز َم ْن
ُي ْق ََض َد َل ْي َك ،إ َّن ُه ال َيذ ُّل َم ْن َوا َل ْي َتَ ،
ْت َر َّبهَي َو َت َعي َل ْي َت))(.)1
َدي َد ْي َت]َ ،ت َب َيرك َ
( )1أخرجـــه أصـــحيب الســـهن اخربعـــ [أبـــع داود بـــر

( ،)1425والرتمـــــــذي بـــــــر ( ،)464والهســـــــيئي
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१ १ ६– हे अल्लाह मलार्इ मिइदर्शत
इ
िर्े र् नतनीहरूको समूहमा शजम्मर्लत
िरर्दे ऊ जजनलार्इ नतमीले मािइदर्शत
इ
िर्े का छौ, र् मलार्इ दया शाजन्त
प्रदान

िर्े र्

नतनीहरूको

समूहमा

शजम्मर्लत िरर्दे ऊ जजनलार्इ नतमीले
दया शाजन्त प्रदान िर्े का छौ, र्
मलार्इ आफ्नो ननर्ीक्षण प्रदान िर्ी
 وأِحــــر،])1178(  وابــــن ميجــــه بــــر،)252/1(
 واحلـــــــيك،])373/1([  والـــــــرارمي،])200/1([
،])498 و497 و209/2( [  والبيهقــــي،])172/3([
))الرتمـذي

 وانظـر ((صـحي،ومي بْي ا عقعف ْي للبيهقي

،)194/1( ))  و((صـــــحي ابـــــن ميجـــــ،)144/1(
.)172/2( و((إرواء ال(ليل)) لأللبيِن
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उनीहरूमा शामेल िरर्दे ऊ जजनलार्इ
आफ्नो ननर्ीक्षणमा र्ाखेका छौ, र्
मलार्इ जे जनत प्रदान िर्े का छौ
त्यसमा कल्याण प्रदान िर्, र् जन
ु
फैसला नतमी िरर्सकेका छौ त्यसको
उपद्रविाट मलार्इ िचाऊ, ककनकक
नतमी नै फैसला िछौ नतमीमागथ
कसैको
जसलार्इ
त्यसलार्इ

फैसला

लािू

नतमी

र्मत्र

कोही

हुाँदैन,

र्

िनार्लेऊ

अपमाननत

िनइसक्दै न, ( र् जसलार्इ नतमी शत्रु
िनार्लेऊ त्यसलार्इ कोही सम्माननत
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िनइसक्दै न ), हे हाम्रो पालनकताइ
नतमी कल्याणकार्ी र् महान छौ । (
यस

हदीसलार्इ

चार्ौं

सुनन

वणइनकताइहरूले वणइन िर्े का छन ्,
अिू दाऊद हदीस नं. १ ४२५, नतर्मज
इ ी
हदीस नं. ४६४, र्ब्ने माजा हदीस नं.
१ १ ७८, नेसार्इ १ /२५२, अहमद १ /२५२,
दार्मी १ /३७३, हाककम ३/१ ७२, िैहकी
२/२०९,४९७,४९८, र् जुन दव
ु ै ब्रेकेटको
िीचमा छ त्यसलार्इ िैहकीले वणइन
िर्े का छन ्, हे नस
इ ी
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज

१ /१ ४४, र् सही र्ब्ने माजा १ /१ ९४, र्
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अल्िानी

र्लल

िलील

र्र्वाउल
) २/१ ७२

(( - 117ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ُد ْع ُذ بِ ِر َض َ
يك ِم ْن َس َخطِ َك،
أد ْع ُذ بِ َك ِمه َْك ،ال
َوبِ ُم َعي َفيتِ َك ِم ْن ُد ُقع َب ِ َكَ ،و ُ
ْت ك َََم َأ ْثهَ ْي َت َد ََل
ُأ ْح ِِص َثهَي ًء َد َل ْي َكَ ،أن َ
َن ْ( ِس َك))(.)1

( )1أخرجـــه أصـــحيب الســـهن اخربعـــ [أبـــع داود بـــر

( ،)1427والرتمــــــذي بــــــر ( ،)3561والهســــــيئي
( ،)252/1وابــــن ميجــــه بــــر ( ،])1179وأِحــــر

[( 96/1و ،118و ،])150وانظر ((صحي

الرتمـذي))

( ،)180/3و((صـــــحي ابـــــن ميجـــــه)) (،)194/1
و((اإلرواء)) (.)175/2
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१ १ ७–

हे

अल्लाह

म

नतम्रो

प्रसन्नताद्वार्ा नतम्रो क्रोधिाट शर्ण
चाहन्छु, र् नतम्रो दयाद्वार्ा नतम्रो
प्रकोपिाट शर्ण चाहन्छ, र् नतमीिाट
नतम्रै शर्ण चाहन्छु, म नतम्रो प्रशंसा
परर्पूणइ तरर्काले िनइ सक्दै न िरू
नतमी त उस्तै प्रशंर्सत छौ जसर्ी
नतमीले अफ्नो लागि वणइन िर्े का
छौ । ( यस हदीसलार्इ चार्ौं सुनन
वणइनकताइहरूले वणइन िर्े का छन ्,
अिू दाऊद हदीस नं. १ ४२७, नतर्मज
इ ी
हदीस नं. ३५६१ , र्ब्ने माजा हदीस
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नं. १ १ ७९, नेसार्इ १ /२५२, अहमद
१/९६,११८,१५०, हेनस
इ ी
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज
्३/१ ८०, र् सही र्ब्ने माजा १ /१ ९४, र
अल्िानी

् र्लल

िलील

र्र्वाउल
) २/१ ७५

(( - 118ال َّل ُه َّ إ َّي َ
يك َن ْع ُبرُ  ،و َل َك ُن َري َِّل َون َْس ُجرُ ،
ِح ََك ،ون ْ
َخ َشى
َوإ َل ْي َك ن َْس َعى َون َْح ِ(رُ  ،ن َْر ُجع َر ْ َ
َد َذا َب َكَّ ،
إن َد َذا َب َك بيلكَيفِر ْي َن ُم ْل َح ٌق ،ال َّل ُه َّ إنَّي
ن َْس َِعيهُ َك ،ون َْس َ ْ( ِ( ُر َكَ ،و ُن ْثهِي َد َل ْي َك َ
الـخ ْ َْيَ ،وال
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ْ  َو،نخ َض ُف َل َك
ْ  َو، َو ُن ْؤ ِم ُن بِ َك،َن ْك ُ( ُر َك
نخ َل ُف َم ْن
.)1())َي ْك ُ( ُر َك
१ १ ८– हे अल्लाह हामी मात्र नतम्रै
पज
ू ा अचइना िदइ छौं, र् मात्र नतम्रै
लागि नमाज पढदछौं, र् ढोि िदइ छौं,
र् नतमीनतर् नै प्रवत्ृ त एवं अग्रसर्
हुन्छौं,

र्

हामी

नतम्रो

दयाका

अर्भलाशी छौं, र् नतम्रो यातनािाट
त्रर्सत छौं, ननःसन्दे ह नतम्रो यातना
) أخرجــه البيهقــي ِف الســهن الكــْبى وصــح إســهيدق1(
 و يل الشيخ اخلبيِن ِف إرواء ال(ليـل وهـذا،)211/2(

.  وهع مع عف دَل دمر،)170/2( إسهيد صحي
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नाजस्तकहरूलार्इ अवश्य र्मल्नेछ । हे
अल्लाह

हामी

सहायताको

नतमीिाट

याचना

नै

िदइ छौं,

र्

नतमीर्सत नै क्षमायाचना िदइ छौं, र्
हामी नतम्रो शुभ प्रशंसा िदइ छौं, र्
नतम्रो र्न्कार् िदै नौं, िरू नतमीमागथ
ववश्वास

र्ाख्दछौं,

नतमस्तक

र्

हुन्छौं,

नतमीलार्इ
र्

त्यस

माननसर्सत कुनै सर्ोकार् र्ाख्दै नौं
जुन नतम्रो र्न्कार्ी छ । ( यसलार्इ
िैहकीले

सन
ु नल
ु

कुिर्ामा

वणइन

िर्े का छन ् र् यसको सनदलार्इ सही
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भनेका

छन ्

२/२१ १ ,

र्

शैख

अल्िानीले र्र्वाउल िलीलमा भनेका
छन ् कक यो सनद सही छ २/१ ७० ।
र्

यसको

सनद

हजर्त

उमर्मा

मौकूफ छ )

३३– ववत्र नमाजको सलाम फेर्े
पश्चातको दआ
ु
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الث مر ٍ
ين ا َ ِل ِك ال ُقرُّ ِ
((س ْب َح َ
ات،
وس)) ( َث َ َ َّ
ُ - 119
ِ
ُي َه ُر ِ ََبي و َي ُمرُّ ِ ََبي َص ْع َت ُه َي ُق ُ
[ر ِّب
وال َّثيل َث ُ َ ْ
عل َ
الئ َك ِ
الـم ِ
والر ِ
وح]))) (.)1
ُّ
َ
१ १ ९– पववत्र छ अगधक पववत्रतावाला
सम्राट । मान्छे यसलार्इ तीन चोदट
भनोस ् र् तेस्रो चोदट आफ्नो स्वर्लार्इ
( तानेर् ढूलो पनन िर्ोस ् र् भनोसः
)फरर्श्ताहरूको र् अत्माको प्रनतपालक
( )1رواق الهســيئي ( ،)244/3والــرار طهي وغْيَهــي ،ومــي بــْي
ا عقعف ْي زييدة للرار طهي ( ،)31/2وإسهيدق صحي  ،انظر

زاد ا عيد ب حقيـق شـعيب اخرنـي،وط ودبـرالقيدر اخرنـي،وط
(.)337/1
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। ( यसलार्इ नेसार्इले ३/२४४ मा
वणइन िर्े का छन ्, र् दार् कुत्नीले र्
उनी िाहे क अरूले पनन वणइन िर्े का
छन ्, र् जन
ब्रेकेटको िीचमा छ
ु
त्यसलार्इ

दार्

कुत्नीले

अर्भववृ ि

िर्े का छन ् २/३१ , र् यसको सनद
सही छ । हे नस
मआद
ुइ ् जादल
ु
अनस
ु ंधानकताइ शुऐि

अर्नाऊत र्

अब्दल
ु काददर् अर्नाऊत १ /३३७ )

३४– गचन्ता र् व्याकुलताको
दआ
ु
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(( - 120ال َّله ِّإِن َدبرُ َك ،ابن َد ِ
بر َك ،ا ْب ُن أ َم ِ َك،
ْ ُ
ْ
ُ َّ
ن ِ
َيص َي ي بِ َي ِر َكَ ،م ٍ
يَ ،ك،
يض ِ َِّف ُحك ُْم َكَ ،درْ ٌل ِ َِّف َ َض ُ
اس ٍ ُه َع َل َكَ ،س َّم ْي َت ِبه َن ْ( َس َكْ ،أو
أس َأ ُل َك بِ ُك ِّل ْ
ْ
ِ
أحر ًا ِم ْن َخ ْل ِق َكِ ،
أو
أن َْز ْل َ ُه ِِف ك َيبِ َكْ ،أو َد َّل ْم َ ُه َ
اس أ َث ْر َت بِ ِه ِِف ِد ْل ِ ال َ( ْي ِ
أن َ َْت َع َل ال ُق ْر َ
ب ِدهْرَ َكْ ،
آن
ْ
يب
وجال َء ُح ْز ِِنَ ،و َذ َه َ
عر َصرْ ِريَ ،
َربِ ْي َف َ لبِيَ ،و ُن َ
َهي))(.)1
َ ِّ
१ २०– हे अल्लाह म नतम्रो भक्त हूाँ,

र् नतम्रो भक्त र् भजक्तनीको छोर्ा
( )1أِحر ( ،)391/1وصـححه اخلبـيِن [ِف الكلـ الطيـب
بر (.])124
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हूाँ, मेर्ो ननधार् नतम्रो हातमा छ,

नतम्रो समस्त आदे श ममागथ लािू
छ,

मेर्ो

िार्े मा

नतम्रो

ननणइय

न्यायपण
ू इ छ, म नतम्रा ती समस्त
नामहरूको माध्यमले मााँग्दछु जन
ु
नतम्रो लागि छ, जसद्वार्ा नतमीले
आफै आफूलार्इ नामाकर्ण िर्े का छौ,
वा

जसलार्इ

नतमीले

आफ्नो

ककतािमा अवतरर्त िर्े का छौ, वा
आफ्नो

सजृ टटहरूमध्ये

कसैलार्इ

र्सकाएका छौ, वा जसलार्इ आफूर्सत
आफ्नो पर्ोक्षको ज्ञानमा सर्ु क्षक्षत
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र्ाखेका

छौ,

कुर्आनलार्इ

कक
मेर्ो

हे

अल्लाह

हृदयको

लागि

प्रसन्नता, र् मेर्ो छातीको लागि
प्रकाश, र् मेर्ो गचन्ताको समापक र्
मेर्ो व्याकुलताको ननवार्क िनार्दे ऊ
। ( अहमद १ /३९१ , र् यसलार्इ
अल्िानीले

कलेमुत्तैनयिमा

सही

भनेका छन ् हदीस नं. १ २४ )

ِ َ ِأدـــع ُذ ب
ُ  ((ال َّل ُهـــ َّ ِّإِن- 121
َ ـــك م
ِّ ـــن اِلَـــ
ِ  وال َع ْج،ــز ِن
ِ  وال ُب ْخ،ــل
ِ ــز والك ََس
،ــل وااُــ ْب ِن
َ حل
َ وا
ِ وغ َل َب ِ الر َج
َ وض َل ِف الرَّ ْي ِن
.)1())يل
َ
ِّ
 انظـر البخـيري،])6363( ) [بر158/7( ) البخيري1(
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१ २१ – हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु

व्याकुलता

र्

गचन्तािा,

असमथइतता र् सुस्तीिाट, कञ्जूसी र्
कायर्तािाट, र् ऋणको भार्ी र्
माननसहरूको

अगधपत्यिाट

।

(

िुखार्ी ७/१ ५८, र्सूल सल्लल्लाहो
अलैहे वसल्लम यस दआ
ु लार्इ िेस्सर्ी
िथे, हे नस
ुइ ् िख
ु ार्ी फतहुल िार्ीको
साथ १ १ /१ ७३ )

.)173/11( (مف ال
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्३५– व्याकुलता र
आपतववपत्तीको दआ
ु

َ - 122
الله ال َعظِي ُ احلَ ِلي ُ  ،ال إِ َلـ َه
((ال إ َل َه إِالَّ ِ
ـــر ِ
الله َر ُّب
يف ال َعظِـــي ُ َ ،ال إ َلـــ َه إال ِ
إالَّ ِ
الله َر ُّب ال َع ْ
ِ
اخر ِ
ـــــــــر ِ
يف
ض َو َر ُّب ال َع
الس
ْ
ـــــــــم َعاتَ ،و َر ُّب ْ
َ
َّ
الكَر ْي ِ ))(.)1
१ २२– महान र् सहनशील अल्लाह
िाहे क कोही सत्य पज
ू नीय छै न,
ववशाल र्सहं ासनको स्वामी अल्लाह
( )1البخـــــيري ([ )154/7بـــــر ( ،])6346ومســـــل
([ )2092/4بر (.])2730
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िाहे क कोही सत्य पज
ू नीय छै न,
िरर्मामय र्सहं ासनको स्वामी धर्ती
अल्लाह

प्रनतपालक

आकाशहरूको

िाहे क कोही सत्य पज
( ू नीय छै न ।
िुखार्ी ७/१ ५४, हदीस नं. ६३४६,
) मुजस्लम ४/२०९२, हदीस नं. २७३०
ِح ََك أرجعَ ،فال ت ِ
َكلهي َإَل َن ْ( ِِس
(( - 123ال َّل ُه َّ َر ْ َ
ْ ُ
َط ْر َف َ َد ْ ٍ
ْيَ ،و َأ ْص ِل ْ ِيل َش ْأ ِِن ُك َّل ُهَ ،ال إِ َل َه إالَّ
ْت))(.)1
أن َ
( )1أبــــــع داود ([ )324/4بــــــر ( ،])5090وأِحــــــر
( ،)42/5وحســـــــهه اخلبـــــــيِن ِف صـــــــحي أِب داود
(.)959/3
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१ २३– हे अल्लाह म नतम्रो दयाको
आशा र्ाख्दछु यसथइ एक क्षण पनन
मलार्इ

मेर्ो

निनह
ुइ ोला,

व्यजक्तत्व
र्

समस्याहरूको

अधीन

मेर्ा

समस्त

समाधान

िरर्दे ऊ,

नतमी िाहे क कोही पनन सत्य पूज्य
छै न । ( अिू दाऊद ४/३२४, हदीस
नं. ५०९०, अहमद ५/४२, र् यसलार्इ
अल्लामा

अल्िानीले

सहीह

र्ब्ने

दाऊदमा ववश्वासनीय भनेका छन ्
३/९५९ )
َ - 124
ْـت
ُ  إِ ِِّن ُكه،ْت ُسـ ْب َحين ََك
َ ((ال إِ َله إِالَّ أن
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.)1())ْي
َ ِ ِم َن ال َّظي
१ २४– हे अल्लाह नतमी िाहे क कोही
सत्य पज्
ू य छै न नतमी पववत्र छौ
ननःसन्दे ह म नै अत्याचार्ीहरूमध्येको
हूाँ । ( नतर्मज
इ ी ५/५२९, हदीस नं.
३५०५, र् हाककमले पनन यसलार्इ

वणइन िर्े का छन ् र् सही पनन
भनेका छन ् र् यस कुर्ामा जहिीले
पनन उहााँको समथइन िर्े का छन ्
 واحلـــــيك،])3505( ) [بـــــر529/5( ) الرتمـــــذي1(
 وانظــر صــحي،)505/1( وصــححه ووافقــه الــذهبي

.)168/3( الرتمذي
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१ /५०५,

र्

हे नस
ुइ ्

३/१ ६८ )

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

ِ ْ َّاهلل َر ِِّب َال ُأ
.)1())َش ُك ِبه َش ْيئ ًي
َُّ اهلل
ُ (( - 125
१ २५–

अल्लाह,

अल्लाह

मेर्ो

प्रनतपालक हो म त्यसको साथमा
कसैलार्इ सहभािी िनाउाँ दै न । ( अिू
दाऊद २/८७, हदीस नं. १ ५२५, र्
हे नस
ुइ ् सहीह र्ब्ने माजा २/३३५ )

 وانظــر،])1525( ) [بــر87/2( ) أخرجــه أبــع داود1(
.)335/2( صحي ابن ميجه
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३६– शत्रु तथा अगधपत्यवान
(शासक) र्सत भेट्ने समयको
दआ
ु
 و َن ُعع ُذ، ْ  ((ال َّل ُه َّ إنَّي ن َْج َع ُل َك ِِف ُن ُح ْع ِر ِه- 126
ِ بِ َك ِم ْن َُش
.)1()) ْ ور ِه
ُ
१ २६– हे अल्लाह हामी नतमीलार्इ
उनीहरूको मुकाबिलामा िदइ छौं, र्
उनीहरूको उदण्ितािाट नतम्रो शर्ण
चाहन्छौं । ( अिू दाऊद २/८९, हदीस
 وصـححه احلـيك،])1537( ) [بر89/2( ) أبع داود1(
.)142/2( ووافقه الذهبي
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नं. १ ५३७, र् हाककमले यसलार्इ सही
भनेका छन ् र् यस कुर्ामा जहिीले
पनन उहााँको समथइन िर्े का छन ्
२/१ ४२ )
 بِ َك،ْت ن َِريْيي
َ  وأن،ْت َد ُض ِري
َ  ((ال َّل ُه َّ أن- 127
ُ أص
ُ أح
.)1()) َوبِ َك أ َ يتِ ُل،عل
ُ  َوبِ َك،عل
ُ
१ २७– हे अल्लाह नतमी नै मेर्ा
अंिालोहरूलार्इ शजक्त प्रदान िनेवाला
र् मेर्ो सहायक हौ र् म नतम्रै
 والرتمـــــذي،])2632( ) [بـــــر42/3( ) أبـــــع داود1(
 وانظــر صــحي الرتمــذي،])3584( ) [بــر572/5(
.)183/3(
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ननर्ीक्षणमा दहंििुल िछुइ, र् नतम्रै
सहायताले म शत्रह
ु रूमागथ अक्रमण
िदइ छु,

र्

नतम्रै

सहायताले

उनीहरूर्सत यि
िदइ छु । ( अिू
ु
दाऊद

३/४२,

हदीस

नं.

२६३२,

नतर्मज
इ ी ५/५७२, हदीस नं. ३५८४, र्
हे नस
इ ी ३/१ ८३ )
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज
ِ
.)1())الع ِك ُيل
َ َ  ون ْع،ُ ((ح ْس ُبهَي ا
َ - 128

.])4563( ) [بر172/5( ) البخيري1(
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१ २८– अल्लाह हाम्रो लागि प्रयाप्त
छ, र् त्यो अनत र्ाम्रो संयोजक हो ।
(िख
ु ार्ी ५/१ ७२, हदीस नं. ४५६३)

३७– सम्राटको अत्याचार्िाट
त्रर्सत मान्छे को लागि दआ
ु
ِ
ور َّب
َ ،ِالس ْبف
َّ الس َـمعات
َّ  ((ال َّل ُه َّ َر َّب- 129
ٍ  ُكن ِيل جير ًا ِمن ُفال َِن ب ِن ُف، ِ يف العظِي
،الن
ْ
ْ
َ
ْ
َ ِ ال َع ْر
ِ وأح َزابِ ِه ِمن َخ
ْ الئ ِق َك؛
أن َي ْ( ُر َط َد َ ََّل َأحرٌ ِمه ُْه ْ ْأو
ْ
ْ
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َّ وال إِ َل َه إال، َك،ي
ُ ُ َو َج َّل َثه، َد َّز َج ُير َك،َي ْط َ(ى
.)

1

())ْت
َ أن

१ २९– हे अल्लाह सातौं आकाशहरूको
स्वामी र् ववशाल र्सहं ासनको स्वामी,
फलानाको

छोर्ा

फलानोिाट

र्

त्यसका सेना समूहहरूिाट जन
ु कक
नतम्रो

सजृ टटमध्येका

हुन ्

मलार्इ

मजु क्त र् आफ्नो शर्ण प्रदान िर्,
यस कुर्ािाट कक उनीहरू मलार्इ कुनै
कटट पुयाइउन ् वा ममागथ अत्याचार्
 وصـححه،)707( ) البخيري ِف ((اخدب ا (ـرد)) بـر1(
.)545( اخلبيِن ِف صحي اخدب ا (رد بر
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िरून ्, जसलार्इ नतमीले शर्ण ददयौ
त्यो सम्माननत र् सशक्त भयो, र्
नतम्रै लागि ववशुि प्रशंसाहरू छन ्, र्
नतमी िाहे क कोही सत्य पज्
ू य छै न ।
( िख
ु ार्ीले यसलार्इ अदिल
ु मफ
ु र्दमा
वणइन िर्े का छन ् हदीस नं. ७०७, र्
सहीहुल अदिुल मुफर्दको हदीस नं.
५४५ मा अल्लामा अल्िानीले यसलार्इ
सही भनेका छन ् )

ِ َ الل
،ـن َخ ْل ِق ِـه َمجِيعـ ًي
ِ (( - 130
ْ أد ُّز م
ُ َ الله أك
 ِه،ْْب
ِ بيللـه
ِ
َ أد ُّز ِم َّـَم
الذي َال إِ َل َه
أدع ُذ
ِ
ُ أخ
ُ ،وأح َذ ُر
َ الله
ْ يف
ِ
ِ ِ
ْ الس ْب ِف
أن َي َق ْع َن َد َـَل
َّ الس َـمعات
َّ الـم ْمسك
ُ ،إالَّ ُه َع
ِ  وجهُـ،ـالن
ٍ  ِمــن ََش َدبـ ِـر َك ُفـ،ض إِالَّ بإ ْذنِـ ِـه
ِ اخر
ـعد ِق
ُ ُ
ْ ِّ ْ
ْ
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ِ وأشي
ِِ
ِ  ِم َن،يد ِه
ِ اا ِّن واإلن
ـن ِيل
ْ  ال َّل ُه َّ ُك،ْس
َ ْ َوأ ْت َبيده
ِ
ـير َك
ُ  َج َّل َثه، ْ َش ِه
َ  و َت َب، َو َد َّز َج ُير َك، َك،َي
ِّ َ َجير ًا م ْن
ٍ الث مر
.)1()ات
َّ َ َ  ( َث.))اس ُم َك َو َال إِ َل َه َغ ْ ُْي َك
ْ
१ ३०– अल्लाह महान छ, अल्लाह
आफ्ना समस्त सजृ टटहरूभन्दा श्रेटठ
र्

अगधपत्यशाली

छ,

अल्लाह

त्यसिाट अगधपत्यवान छ जसिाट
म त्रर्सत र् भयभीत छु म त्यस
अल्लाहको शर्ण चाहन्छु जस िाहे क
कोही सत्य पूज्य छै न जन
ु सातौं
 وصـــححه،)708( ) البخـــيري ِف اخدب ا (ـــرد بـــر1(
.)546( اخلبيِن ِف صحي اخدب ا (رد بر
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आकाशहरूलार्इ

थामेको

छ

ताकक

त्यसको बिना अनुमनत धर्तीमागथ
नखसुन,

नतम्रो

दटु टतािाट,

र्

फलानो
त्यसका

भक्तको
सेना

र्

अनुयायी र् समह
ू हरूका उपद्रविाट
जुनकक मानव अथवा दानवमध्येका
हुन ्, हे अल्लाह नतमी मेर्ो सहायक
भर्हाल

उनीहरूको

दटु टतािाट,

नतम्रै

उदण्िता

लागि

र्

समस्त

ववशुि प्रशंसाहरू छन ् र् जसलार्इ
नतमीले शर्ण प्रदान ियौ त्यो नै
सम्माननत र् सफल भयो, र् नतम्रो
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नाम

कल्याणकार्ी

छ,

र्

नतमी

िाहे क कोही सत्य पज
ू नीय छै न ।
(यसलार्इ तीन पटक पढोस ्) । (
िख
ु ार्ीले यसलार्इ अदिल
ु मफ
ु र्दमा
वणइन िर्े का छन ् हदीस नं. ७०८, र्
सहीहुल अदिुल मुफर्दको हदीस नं.
५४६ मा अल्लामा अल्िानीले यसलार्इ
सही भनेका छन ् )

३८– शत्रल
ददनु
ु ार्इ िद् दआ
ु
(श्राप्नु)
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ِ ْسيف
ِ  ((ال َّله مه ِْز َل- 131
ِ احل َس
ِ الك
،يب
َ ْ ِ َ ،َيب
ُ َّ ُ
.)1()) ْ وز ْل ِز ْل ُـه
َ ْ  ال َّل ُه َّ ْاه ِز ْم ُه،اب
َ اخح َز
ْ ْاه ِز ِم
१ ३१ –

हे

ककतािलार्इ

िनेवाला,

नछटो

र्लनेवाला,
िनेवाला

दहसाि

समह
ू हरूलार्इ
अल्लाह,

नयनीहरूलार्इ

अवतरर्त

पर्ाजजत

हे

ककताि
पर्ाजजत
अल्लाह

िरर्दे ऊ

र्

िेस्सर्ी हल्लार्दे ऊ (भयभीत िरर्दे ऊ)
। ( मजु स्लम ३/१ ३६२, हदीस नं.
१ ७४२, र् २१ )
.])21( )1742( ) [بر1362/3( ) مسل1(
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३९– जुन मान्छे कुनै जानत
समद
ू ायर्सत त्रर्सत होस ् त्यो
के भनोस ्
.)1()) ((ال َّل ُه َّ اك ِْ(هِ ْي ِه ْ بِ ََم ِش ْئ َت- 132
१ ३२–

हे

अल्लाह

र्च्छानुसार्

जसर्ी

नतमी

आफ्नो

चाह

मलार्इ

नयनीहरूिाट सुर्क्षा प्रदान िर् । (
मुजस्लम ४/२३००, हदीस नं. ३००५)

.])3005( ) [بر2300/4( ) مسل1(
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४०– जसको मनमा आस्था
(र्इमान) को िार्े मा कुनै शंका
उत्पन्न भर्हालोस ् त्यो कुन
दआ
पढोस ्
ु
.)1( .)) (( َي ْس َِع ْي ُذ بِيل َّل ِـه- 133
१ ३३–

त्यो

अल्लाहर्सत

शर्णको

प्राथइना िर्ोस ् । (िख
ु ार्ी फतहुल
िार्ीको

साथ

६/३३६,

हदीस

नं.

،])3276( ) [بـــر336/6( ) البخـــيري مـــف ال(ـــ1(
.])214( )134( ) [بر120/1( ومسل
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३२७६, र् मुजस्लम १ /१ २०, हदीस नं.
१ ३४ र् २१ ४ )
.)1())(( َيهْ َِهي َد َّمـي َو ْس َع َس فِ ِيه
आफ्नो शंकालार्इ पर् फालोस ् त्यसको
अन्तय िर्ोस ् । (िुखार्ी फतहुल
िार्ीको

साथ

६/३३६,

हदीस

नं.

३२७६, र् मुजस्लम १ /१ २०, हदीस नं.
१ ३४ र् २१ ४ )
ِ
ُ  َي ُق- 134
.)1())بيللـه َو ُر ُس ِل ِه
عل ((آ َمه ُْت
،])3276( ) [بـــر336/6( ) البخـــيري مـــف ال(ـــ1(
.])214( )134( ) [بر120/1( ومسل
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१ ३४– र् भनोस ् " म अल्लाह र्
त्यसको सन्दे टटामागथ र्इमान ल्याएाँ"
। ( मुजस्लम १ /१ १ ९,१ २०, हदीस नं.
१ ३४ र् २१ २ )
َ  (( َي ْق َر ُأ َ ْع َل ُه ت- 135
َعيَل ﭽ ُه َع ْاخَ َّو ُل َو ْاآل ِخ ُر
ِ
ِ
.)))3()2( َش ٍء َد ِلي ٌ ﭼ
ْ َ َوال َّظيه ُر َوا ْل َبيط ُن َو ُه َع بِ ُك ِّل
१ ३५– र् अल्लाहको यस कथनको
पाठन िर्ोसः " उही पदहला हो र्
.])212( )134( ) [بر120 – 119/1( ) مسل1(
 وحسهه اخلبـيِن،])5110( ) [بر329/4( ) أبع داود2(
.)962/3( ِف صحي أِب داود

.3  اآلي,) سعرة احلرير3(
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अन्त पनन, र् ऊ नै जाहे र् हो र्
िोप्य पनन, र् त्यो प्रत्येक कुर्ामा
शजक्त सम्पन्न छ " । ( सूर्तुल ्
हदीद ३) ( अिू दाऊद ४/३२९, हदीस
नं. ५१ १ ०,

र्

यसलार्इ

अल्िानीले

सहीह

अिू

अल्लामा
दाऊदको

३/९६२ मा ववश्वासनीय भनेका छन ् )

४१ – ऋण चुक्ता िरर्नुको दआ
ु
، ((ال َّل ُه َّ اك ِْ(هِي بِ َحاللِ َك َد ْن َح َر ِام َك- 136
َ و َأ ْغهِهي بِ َ( ْض ِل َك َد َّم ْن ِس َع
.)1())اك
 وانظر ((صحي،])3563( ) [بر650/5( ) الرتمذي1(
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१ ३६– हे अल्लाह मेर्ो लागि आफ्ना
अवैध

कुर्ाहरूको

कुर्ाहरूलार्इ

सट्टामा

प्रयाप्त

वैध

िरर्दे ऊ,

र्

आफ्नो अपार् अनग्र
ु हको माध्यमले
आफू िाहे क अरूिाट ननस्पह
ृ िरर्दे ऊ
। ( नतर्मज
इ ी ५/५६०, हदीस नं.
३५६३,
३/१ ८० )

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

ِ َ  ((ال َّله ـ ِّإِن أ ُدــع ُذ بِـ- 137
ِّ ـك م ـ َن اِل َـ
َّ ُ
، وال ُب ْخ ِل وااُ ْب ِن، وال َع ْج ِز والك ََس ِل،واحلَ َز ِن

.)180/3( ))الرتمذي
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ِ َ وضل ِف الرَّ ي ِن
.)1())الر َجيل
َ
ْ
ِّ وغ َل َب
१ ३७– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु

व्याकुलता

र्

गचन्तािा,

असमथइतता र् सुस्तीिाट, कञ्जूसी र्
कायर्तािाट, र् ऋणको भार्ी र्
माननसहरूको

अगधपत्यिाट

।

(

िख
ु ार्ी ७/१ ५८, हदीस नं. ६३६३)

४२– नमाज र् पाठनमा संकोच
उत्पन्न हुने अवस्थाको दआ
ु
.])6363( ) [بر158/7( ) البخيري1(

289

ِ ِ
ِ
َّ ـن
، ِ الـر ِجي
- 138
ُ
َ ((أدع ُذ بِيللـه م
َّ الشـ ْي َطين
ِ وا ْت ُ( ْل َد ََل َي َس
.)1()ير َك)) ( َثالث ًي
१ ३८–

अल्लाहको

शर्ण

चाहन्छु

अर्भशप्त शैतानिाट भनेर् आफ्नो
दे ब्रनतर् तीन पटक थुककहाल । (
मजु स्लम ४/१ ७२९, हदीस नं. २२०३,
यसलार्इ

उसमान

र्जजअल्लाहु

अन्होको

बिन

आस

हदीसिाट

र्लर्एको हो जसमा वखणइत छ कक
"मैले

यसलार्इ

िर्ें

अनन

मिाट

.])2203( ) [بر1729/4( ) مسل1(
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अल्लाहले त्यस संकोचलार्इ समाप्त
) "ियो

४३– कुनै समस्या जदटल
भर्हालेको अवस्थाको दआ
ु
ْت
(( - 139ال َّل ُه َّ َال َس ْه َل إالَّ َمي َج َع ْل َ ُه َس ْهالً ،وأن َ
حل ْز َن إ َذا ِش ْئ َت َس ْهالً))(.)1
َ َْت َع ُل ا َ
१ ३९– हे अल्लाह कुनै कुर्ा सर्ल
(सुसाध्य) छै न तर् त्यस िाहे क
( )1رواق ابن حبين ِف صحيحه بر ( )2427معارد ،وابـن
السهي بر ( ،)351و يل احليف :هذا حريث صحي ،

وصـــححه دبـــرالقيدر اخرنـــي،وط ِف رـــري اخذكـــير
للهعوي (ص .)106
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जसलार्इ नतमी सर्ल िरर्दे ऊ, र् हे
अल्लाह नतमीले चाहे को अवस्थामा
व्याकुलतालार्इ पनन सर्ल र् सुसाध्य
िरर्ददन्छौ

।

(

यसलार्इ

र्ब्ने

दहब्िानले आफ्नो सहीहको हदीस नं.
२४२७ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्
(मवारर्द), र् र्ब्नुस्सुन्नीले हदीस नं.
३५१ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्, र्
हाकफजको (र्ब्ने हिको) भनार्इ छ
कक यो हदीस सही छ, र् यसलार्इ
अब्दल
ु काददर् अर्नाऊतले नव्वीको
अजकार्

नामक

ककतािको
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टीकादटप्पणीको पे. नं. १ ०६ मा सही
) ् भनेका छन

४४– जसले कुनै पाप िर्ोस ् त्यो
् के िर्ोस ् र् के भनोस
ِ
ٍ ِ
ِ
عر،
َ (( - 140مي م ْن َد ْبر ُي ْذن ُ
ب َذنْب ًي َف ُي ْحس ُن ال ُّط ُه َ
ُث َّ َي ُقع ُم َف ُي َري َِّل َر ْك َع ْ ِ
اللهِ
َْيُ ،ث َّ َي ْس َ ْ( ِ( ُر َهِ
الل إالَّ َغ َ( َر َ
َل ُه))(.)1

( )1أبـــــع داود ([ )86/2بـــــر ( ،])1521والرتمـــــذي

([ )257/2بر ( 406و ،])3006وصـححه اخلبـيِن

ِف صحي أِب داود (.)283/1
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१ ४०– कुनै यस्तो भक्त जसले कुनै
पाप ियो अनन परर्पूणइ पववत्रता
प्राप्त ियो, अनन दर्
ु इ र्कअत नमाज
पढयो, फेरर् अल्लाहर्सत क्षमायाचना
ियो भने अल्लाह त्यसलार्इ क्षमा
प्रदान िरर्ददन्छ । ( अिू दाऊद
२/८६, हदीस नं. १ ५२१ , नतर्मज
इ ी
२/२७५, हदीस नं. ४०६ र् ३००६, र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सहीह
अिू दाऊदको १ /२८३ मा सही भनेका
छन ् )
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४५– शैतान र् शैतानको
कौतुहलतालार्इ नटट पाने दआ
ु
ِ
.)1())بيللـه ِمهْ ُه
((االس ِ َعي َذ ُة
- 141
ْ
१ ४१ – त्यसिाट अल्लाहको शर्णको
याचना िनुइ । ( अिू दाऊद १ /२०६,
र् नतर्मज
इ ी, र् हे नस
इ ी
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज

१ /७७, र् हे नस
ुइ ् सूर्तुल मुर्मनन
ू
श्लोक नं. ९८,९९ )
)1( .))ان
ُ  ((اخَ َذ- 142
 وانظــــر صــــحي، والرتمــــذي،)206/1( ) أبــــع داود1(
.)77/1( الرتمذي
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( िुखार्ी

।

ुददन

अजान

–१ ४२

१ /१ ५१ , हदीस नं. ६०८, मुजस्लम
) १ /२९१ , हदीस नं. ३८९
(( - 143اخ ْذكَير و ِراء ُة ال ُقر ِ
آن))) 2(.
ُ َ َ ْ

( )1البخــــــيري ([ )151/1بــــــر ( ،])608ومســــــل
([ )291/1بر (.])389

( )2يل رسعل ا ﷺ ((ال َتعلعا بيعتك مقيبر ،إن الشيطين
يه(ر من البيت الذي تقرأ فيه سعرة البقرة)) رواق مسل ()539/1
[بر (.])780
وَمي يطرد الشيطين أذكير الريبيح وا سيء ،والهعم واالس يقيظ،
وأذكير دخعل ا هزل وا روج مهه ،وأذكير دخعل ا سجر وا روج
مهه ،وغْي ذلك من اخذكير ا ْشود مثل راءة آي الكريس دهر
الهعم ،واآلي ْي اخخْيتْي من سعرة البقرة ،ومن يل ال إله إال ا
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१ ४३–

अल्लाहको

िुणिान

र्

कुर्आनको पाठन िनुइ । ( र्सल
ू
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको भनार्इ
छ कक आफ्ना घर्हरूलार्इ कब्रस्तान
निनाउनु

ककनकक

शैतान

त्यस

घर्िाट पर् भागिहाल्छ जस घर्मा
सूर्तुल िकर्ःको पाठन िरर्न्छ ।
यसलार्इ मजु स्लमले १ /५३९ मा वणइन
िर्े का छन ् हदीस नं. ७८० ।

 له ا لك وله احلمر وهع دَل كل َشء رير مئ،وحرق ال َشيك له
. كينت له حرز ًا من الشيطين يعمه كله،مرة

297

र्

जसको

लखेट्न

माध्यमले

सककन्छ

बिहानका

दआ
ु हरू,

दआ
ु हरू,

घर्मा

त्यसिाट

ननस्कने

शैतानलार्इ

ती

हुन ् सााँझ

सुत्ने
प्रवेश

जाग्ने

िने

र्

दआ
ु हरू,

र्

मजस्जदमा प्रवेश िने र् त्यसिाट
ननस्कने समयका दआ
ु हरूको पाठन
िर्े र् र् त्यस िाहे क अरू वैधाननक
दआ
ु हरूको पाठन िर्े र् शैतानलार्इ
लखेट्न

सककन्छ

अयतल

कुसीको

सर्ू तुल ्

िकर्ःका

जसर्ी
पाठन

सुत्दा
िन,ुइ

अजन्तम

र्
दर्
ु इ
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श्लोकको पाठन िनु,इ र् जसले १ ००
पटक यो भन्योः "अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पूजनीय छै न त्यो एकलै
छ त्यसको कोही साझीदार् छै न,
त्यसैको

लागि

सम्राटत्व

छ

र्

त्यसैको लागि समस्त प्रशंसाहरू छन ्
र्

त्यो

समस्त

कुर्ाहरूमागथ

सामथ्यइवान छ", त यो त्यसको
लागि

पूणइ

सुर्क्षाकवच

ददन
िननहाल्छ,

शैतानिाट
र्

यस्तै

अजान पनन शैतानलार्इ लखेदटददन्छ)
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४६– त्यस समयको दआ
जि
ु
मान्छे कुनै कुर्ािाट पर्ाजजत
भर्हालोस ् वा यस्तो कुर्ा घदटत
भर्हालोस ् जुन त्यसलार्इ अवप्रय
् होस
 َ (( - 144رَ ُر ال َّل ِـه و َمي َشي َء َف َع َل))(.)1

()1

((ا ؤمن القـعي خـْي وأحـب إَل ا مـن ا ـؤمن الضـعيف،

وِف كل خْي ،احـرص دـَل مـي يه(عـك واسـ عن بـي  ،وال

تعجــز وإن أصــيبك َشء؛ فــال تقــل لــع أِن فعلــت ،كــين كــذا
وكذا ،ولكن ل رر ا ومي شـيء فعـل؛ فـإن لـع ت(ـ دمـل
الشيطين)).مسل ([ )2052/4بر (.])2664
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१ ४४– जन
ु अल्लाहले ननधाइरर्त ियो
त्यो नै घदटत भयो र् त्यसले जुन
चाह्यो त्यो नै ियो । ( पूणइ हदीस
यसर्ी छः "सशक्त आस्थावान भक्त
अल्लाहलार्इ

दि
इ
ु ल

आस्थावान

भक्तभन्दा वप्रय छ तर् दव
ु ैमा र्ाम्रो
िुण पार्न्छ, नतमी त्यो कायइ िने
प्रयत्न िर् जसमा नतम्रो लाभ नीदहत
होस ्

र्

त्यसमा

अल्लाहर्सत

सहयाताको कामना िर् र् असमथइ
भएर् निस, र् यदद नतमीलार्इ कुनै
अवप्रय कुर्ा अर्लाग्छ भने यो नभन
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कक यदद मैले यस्तो यस्तो िर्े को
भए यस्तो यस्तो हुने गथयो िरू भन
जुन अल्लाहले ननधाइरर्त ियो त्यो नै

भयो र् त्यसले जन
ु चाह्यो त्यो नै
ियो, ककनकक यदद शैतानी कायइको
मािइलार्इ

खोल्दछ"

।

मूसर्लम

४/२०५२, हदीस नं. २६६४)

४७– नवजातको जन्मको शुभ
अवसर्को िधार् र् त्यसको
प्रनतउत्तर्
ِ الـم ْع ُه
،عب َل َك
َِ  (( َب َير َك- 145
َ الله َل َك ِِف
ِ
.)) َو ُر ِز ْ َت بِ َّر ُق، و َب َل َغ ُأشرَّ ُق،ب
َ العاه
َ َو َشك َْر َت
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ِ
ُ الـم َهه َُّأ َف َي ُق
،الله َل َك
َِ عل (( َب َير َك
ُ و َي ُر ُّد َد َل ْيه
َ وج َز
،الله ِم ْث َل ُه
َِ ور َز َ َك
َِ اك
َ ،و َب َير َك َد َل ْي َك
َ ،الله َخ ْْي ًا
.)1())وأج َز َل َث َعا َب َك
ْ
१ ४५– "अल्लाहले नतमीलार्इ प्रदान
िर्े को र्शशुका समस्त कुर्ाहरूमा
कल्याण

िर्ोस ्,

नतमी

त्यसलार्इ

प्रदान िनेवाला अल्लाहको कृतज्ञता
प्रकट

िर्,

र्

यो

र्शशु

यव
ु ा

अवस्थासम्म पुिोस ्, र् नतमीलार्इ
यस र्शशद्
ु वार्ा लाभ पुयाइर्योस ्" । र्
 و((صـــحي،)349 ) انظـــر ((اخذكـــير للهـــعوي)) (ص1(
.)713/2(  لسلي اِلاليل،))اخذكير للهعوي
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जसलार्इ िधार् ददर्एको छ त्यसलार्इ
चादहयो कक यस िधार्को उत्तर्मा
िधार्

ददने

मान्छे लार्इ

भनोसः

"अल्लाह नतमीलार्इ र् नतम्रो समस्त
कुर्ाहरूमा कल्याण िर्ोस ्, र् अल्लाह
नतमीलार्इ अनत र्ाम्रो प्रनतफल प्रदान
िर्ोस ्, र् नतमीलार्इ पनन यस्तै र्शशु
प्रदान

िर्ोस ्,

र्

नतम्रो

पण्
ु यमा

अर्भववृ ि िर्ोस ्" । (हे नस
ुइ ् र्माम
नव्वीको लेख अजकार्को पे. ३४९, र्
सहीहुल अजकार् र्लन्नव्वी कलीम
दहलालीको संकलन २/७१ ३ )
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४८– जसद्वार्ा िच्चाहरूलार्इ
(अल्लाहको) शर्ण प्रदान
िर्ार्न्छ
ُ كين َر ُس
َ - 146
ـن
ِـعل َه
َ اللََّّﷺ َي ُع ِّـع ُذ احلَ َس
ِ ِ
ِ يذ ُكَم بِك َِل
ِ
ـن ُك ِّـل
ِـَمت َه
َ ْ َواحلُ َس
ْ  م، الل ال َّي َّمـ
َ ُ ْي (( ُأد
ٍ َشي َط
ٍ ْ  َو ِم ْن ُك ِّل َد، ٍ ين َو َهي َّم
.)1()) ٍ ْي َال َّم
ْ
१ ४६–

र्सल
ू

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लम हजर्त हसन र् हुसैनलार्इ
यस दआ
ु को माध्यमले अल्लाहको

शर्णमा सुम्पन्थेः " म नतमी दव
ु ैको
.])3371( ) [بر119/4( ) البخيري1(
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लागि अल्लाहका परर्पूणइ वाणीहरूको
माध्यमले त्यसको शर्ण चाहन्छु
समस्त शैतानहरूका हानन र् समस्त
ववर्ालु

जनावर्हरूको

हानन,

र्

कटटदायक कुदृजटटिाट" । (यसलार्इ
िुखार्ीले र्ब्ने अब्िासको माध्यमले
वणइन िर्े का छन ् ४/१ १ ९, हदीस नं.
३३७१ )

४९– ववर्ामीर्सत भेट्न िएमा
त्यसको लागि िरर्ने दआ
ु
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عر ْ
الله))(.)1
إن َشي َء ِ
(( - 147ال َب ْأ َس َط ُه ٌ
े१ ४७– कुनै कुर्ा छै न, अल्लाहल
ेमाध्यमल
पववत्र

र्ोिको

यस

पापहरूिाट

चाहे मा
नतमीलार्इ

िरर्ददन्छ । ( िख
ु ार्ी फतहुल िार्ीको
) साथ १ ०/१ १ ८, हदीस नं. ३६१ ६

الل ال َعظِي َ َ ،ر َّب ال َع ْر ِ
يف ال َعظِي ِ ،
((أس ُأل َهِ
َ - 148
أن ي ْش ِ(ي َك)) (سبف مر ٍ
ات) (.)2
ْ َ َ
َ ْ َ َ َّ

( )1البخيري مف ((ال( )) ([ )118/10بر (.])3616
( )2أخرجــه الرتمــذي [بــر ( ،])2083وأبــع داود [بــر

( ،])3106وانظـــر ((صـــحي الرتمـــذي)) (،)210/2
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१ ४८– महान अल्लाह, र् ववशाल
र्सहं ासनको स्वामीर्सत म यो प्राथइना
िदइ छु

कक

नतमीलार्इ

स्वस्थ

िरर्दे ओस ् । (सात पटक) (र्सल
ू
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको भनार्इ
छः जुन सक
ु ै मस
ु लमान माननसले
कुनै यस्तो ववर्ामीको जजयार्त िछइ
जसको मत्ृ यक
ु ो समय अर्पि
ु ेको छै न
अनन सात पटक ..... (उपर्ोक्तको
दआ
ु लार्इ

पढछ)

भने

त्यसलार्इ

स्वस्थता प्रदान िरर्न्छ । नतर्मज
इ ी
.])5766( ) [بر180/5( ))و((صحي اايمف
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हदीस नं. २०८३, र् अिू दाऊद हदीस
नं. ३१ ०६, र् हे नस
इ ी
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज
२/२१ ०, र् सहीहुल जामेअ ५/१ ८०,
हदीस नं. ५७६६ )

५०– ववर्ामीको जजयार्त
(हे र्चाह) िनक
ुइ ो श्रेटठता
َ الر ُج ُل
، َ أخي ُق ا ُ ْس ِل
َّ  يل ﷺ ((إ َذا َدي َد- 149
ِ ِ ِ
 َفإ َذا َج َل َس َغ َم َر ْت ُه،ُي ِل َس
ْ َ َم َشى ِِف خ َرا َف ااَهَّ َح َّى
َ َين ُغرْ َو ًة َص ََّل َد َل ْي ِه َس ْب ُع
َ  َفإِ ْن ك، ُ ِح
ف َم َل ٍك
َ عن أ ْل
َ ْ الر
َّ
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ِ
َين َم َسي ًء َص ََّل َد َل ْي ِه َس ْب ُع َ
وإن ك َ
ِسْ ،
ف
عن أ ْل َ
َح َّى ُي ْم َ
َم َل ٍك َح َّى ُي ْريبِ َ ))(.)1
ै१ ४९– जि कुनै माननस आफ्नो कुन
मस
ु लमान भार्को जजयार्तमा जान्छ
त्यो

जान्छ) त

स्विइको

मानो

लागि

(भेटनक
ु ो

जााँदा

्त्यसनतर

वादटकामा दहंडिर्हे को हुन्छ यहााँसम्म

कक त्यो िसोस ्, अनन जि त्यो
( )1رواق الرتمــــذي [بــــر ( ،])969وابــــن ميجــــه[بر

( ،])1442وأِحر [( ،])97/1وانظر صحي ابن ميجـه

( ،)244/1وصــحي الرتمــذي ( ،)286/1وصــححه
أيض ًي أِحر شيكر.
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(ववर्ामी

ननकट)

िर्सहाल्छ

त

त्यसलार्इ अल्लाहको दया कृपाले
छोवपर्लन्छ, त यदद त्यो बिहानको
समय जजयार्तको लागि िएको छ
भने

सााँझसम्म

फरर्श्ताहरू
क्षमायाचना

सत्तर्ी

हजार्

त्यसको

लागि

िदै र्हन्छन ्,

र्

यदद

सााँझको समय िएको छ भने बिहान
नहुन्जेल सत्तर्ी हजार् स्विइदत
ू हरू
त्यसको

लागि

क्षमायाचना

िरर्र्हन्छन ् । ( नतर्मज
इ ी हदीस नं.
९६९, र् र्ब्ने माजा हदीस नं. १ ४४२,
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अहमद १ /९७, र् हे नस
ुइ ः सहीह र्ब्ने
माजा

१ /२४४,

र्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

१ /२८६, र् यसलार्इ अहमद शाककर्ले
पनन सही भनेका छन ् )

५१ – त्यस र्ोिीको दआ
जुन
ु
आफ्नो जीवनिाट ननर्ाश
भर्हालेको छ
ِ  و َأ ْل،ِحهِي
ِ ْ  ((ال َّله- 150
ـح ْقهِي
ْ َ وار
ْ ،اغ( ْر ِيل
َّ ُ
.)1())بيلرفِ ِيق اخ ْد ََل
َّ
 ومســــــل،])4440( ) [بــــــر10/7( ) البخــــــيري1(
.])2444( ) [بر1893/4(
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्१ ५०– हे अल्लाह मलार्इ क्षमा िर्, र
ममागथ कृपा िर्, र् मलार्इ स्विइको
उच्चस्थान प्रदान िर् । ( िुखार्ी
७/१ ०, हदीस नं. ४४४०, मजु स्लम
)४/१ ८९३, हदीस नं. २४४४
َّبي ﷺ ِدهرَ َم ْعتِ ِه ُيرْ ِخ ُل َيرَ ْي ِه
َ - 151
((ج َع َل اله ُّ
الـَم ِءَ ،ف َي ْم َس ُ َِبِ ََم َو ْج َه ُه ،و َي ُق ُ
عل َال إِ َل َه إِالَّ ا ُ
ِِف َ
ت سكَر ٍ
ِ
ات))(.)1
للم ْع َ َ
إِ َّن َ

( )1البخيري مف ال(ـ

([ )144/8بـر ( .])4449وِف

احلريث ذكر السعاك.
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१ ५१ –

र्सूल

वसल्लम

सल्लल्लाहो

आफ्नो

मत्ृ युको

अलैहे
समय

आफ्नो दव
ु ै हातलार्इ पानीमा हालेर्
दव
ु ै

हातद्वार्ा

आफ्नो अनह
ु ार्मा

स्पशइ (मसह) िथे, र् भन्थेः अल्लाह
िाहे क

कोही

सत्य

र्इश

छै न

ननःसन्दे श मत्ृ यक
ु ो अवस्था अनत
पीिामय र् दख
ु दायी हुन्छ । (
िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ ८/१ ४४,

हदीस नं. ४४४९, र् यस हदीसमा
र्मसवाकको (दााँतन
ू , दााँत कोट्रयाउने
वस्तु) पनन वणइन छ ।)
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اللهِ
الله ِ
ِوالله أك َ ُ
ْْبَ ،ال إ َل َه إالَّ َ
َ (( – 152ال إ َل َه إالَّ َ
اللِ َو ْحرَ ُق َال َ ِ
َ ِ َ ِ َّ
َش َ
اللهِ
يك َل ُهَ ،ال إِ َل َه إِالَّ َ
َو ْحرَ ُق ،ال إل َه إال َ ه
اللهَِ ،و َال َح ْع َل َو َال ُ َّع َة
الـم ْل ُك َو َل ُه ا َ
َل ُه ُ
حل ْمرُ َ ،ال إ َل َه إالَّ َ

بالل.)1()).
إالَّ َهِ
१ ५२– अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पूजनीय छै न अल्लाह महान छ,
अल्लाह िाहे क कोही सत्य पूजनीय
छै न त्यो एकलै छ, अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पज
ैू नीय छै न त्यो एकल
( )1أخرجه الرتمذي [بر ( ،] )3430وابـن ميجـه [بـر

( ،])3794وصــححه اخلبــيِن ،وانظــر صــحي الرتمــذي

( ،)152/3وصحي ابن ميجه (.)317/2
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छ त्यसको कोही साझीदार् छै न,
अल्लाह िाहे क कोही सत्य पूजनीय
छै न त्यसैको लागि सत्ता छ र्
त्यसैको

लागि

समस्त

प्रशंसाहरू

छन ्, अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पूजनीय छै न र् अल्लाह िाहे क नत
कुनै शजक्त भलार्इनतर् अग्रसर् िनइ
सक्छ नत कुकमइिाट िचाउन सक्छ
। ( नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३४३०, र्
र्ब्ने माजा हदीस नं. ३७९४, र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सही
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भनेका छन ्, र् हे नस
इ ी
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज

३/१ ५२, र् सहीह र्ब्ने माजा २/३१ ७ )

५२– जीवनको अजन्तम क्षणमा
भएको मान्छे लार्इ (कल्मऐ
शहादतको) सदउपदे श िनुइ

ِ َين
َ  (( َم ْن ك- 153
،الله
ِ َّآخ ُـر َكال َِم ِـه َال إِ َلـ َه إِال
.)1()) َّاه
َ َد َخ َل ا
१ ५३– जसको जीवनको अजन्तम कुर्ा
"लार्लाहा र्ल्लल्लाह" हुन्छ, त्यो
وانظــر ((صــحي،])3116( ) [بــر190/3( ) أبــع داود1(
.])6479( ) [بر432/5( ))اايمف
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स्विइमा अवश्य प्रवेश िनेछ । ( अिू
दाऊद ३/१ ९०, हदीस नं. ३१ १ ६, र्
हे नस
ुइ ् सहीहुल जामेअ ५/४३२, हदीस
नं. ६४७९ )

५३– जसमागथ कुनै ववपदा
आर्लािेको होस त्यसले िने
दआ
ु

ِ  ((إنَّي- 154
ِ للــه وإنَّـي إ َل ْي ِـه ر
َ اج ُع
َّ  ال َّل ُهـ،ـعن
َ
ْ ،أج ْر ِِن ِِف ُم ِري ْي َب ي
.)1())ف ِيل َخ ْْي ًا ِمه َْهي
ْ وأخ ِل
ُ

.])918( ) [بر632/2( ) مسل1(
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१ ५४– ननःसन्दे ह हामी अल्लाहको
अधीनस्थ छौं र् त्यसैतफइ फककइ
जानेछौं हे अल्लाह मेर्ो यस कटटमा
मलार्इ पण्
ु य प्रदान िर् र् मलार्इ
यसको सट्टामा यसभन्दा र्ाम्रो कुर्ा
प्रदान िर् । (मुजस्लम २/६३२, हदीस
नं. ९१ ८ )

५४– मत
ृ कको आाँखा िन्द िने
समयको दआ
ु
ِِ
ٍ ِ ِ ْ  ((ال َّله- 155
وار َف ْف
ْ ،)(بيسمه
ْ اغ( ْر ل ُ(الن
َّ
ْ ،ْي
،واخ ُل ْ( ُه ِِف َد ِقبِ ِه ِِف ال َ(يبِر ْي َن
َ ْ الـم ْه ِر ِّي
َ َد َر َج ُه ِِف
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ِ واغ ِ(ر َلـهَي و َله يي رب العي َل
 وا ْف َس ْ َل ُه ِِف َ ْ ِْب ِق،ْي
َ ْ ـم
َ َّ َ َ ُ
ْ ْ
.)1())َون َِّع ْر َل ُه فِ ْي ِه
१ ५५– हे अल्लाह फलानालार्इ (त्यस
मान्छे को नाम लेओस ्) क्षमा िर् र्
मािइदर्शत
इ हरूमा त्यसको दजाइ उच्च
िर्, र् त्यसपनछ त्यसको परर्वार्को
संर्क्षक र् प्रनतननगध िन, र् हे
समस्त संसार्को प्रनतपालक हामीलार्इ
र् त्यसलार्इ क्षमा प्रदान िर्, र्
त्यसको चीहानलार्इ त्यसको लागि
.])920( ) [بر634/2( ) مسل1(
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िरर्दे ऊ

प्रकार्शत

्र

ववस्तत
ृ

) ।(मुजस्लम २/६३४, हदीस नं. ९०२

५५– जनाजाको नमाजमा
मत
ु
ृ कको लागि िरर्ने दआ
(( - 156ال َّله ْ ِ
ف
واد ُ
وديفِ ِهْ ،
ِح ُهَ ،
وار َ ْ
اغ( ْر َل ُه ْ
ُ َّ
َدهْه ،وأك ِْرم ُن ُز َله ،ووسف مرْ َخ َلهِ ْ ،
بيلـَم ِء
ُ
ُ
واغسل ُه َ
ْ ُ َ َ ِّ ْ ُ
وال َّث ْل ِ
والْب ِد ،و َن ِّق ِه ِم َن ا َ َطي َيي ك َََم َن َّق ْي َت ال َّث ْع َب
ََ
اخ ْب َي َض ِم َن الرَّ ن ِ
َس ،وأ ْب ِر ْل ُه َدار ًا َخ ْْي ًا ِم ْن َد ِار ِق،
ِ
وأه ً
وز ْوج ًي َخ ْْي ًا ِم ْن َز ْو ِج ِه،
أه ِل ِهَ ،
ال َخ ْْي ًا م ْن ْ
ْ
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ِ
ِ [و َد َذ
ِ  و َأ ِد ْذ ُق ِم ْن َد َذ، َ َّاه
اب
َ اب ال َق ْ ِْب
َ وأ ْدخ ْل ُه ا
.)1( ))]اله َِّير
१ ५६– हे अल्लाह त्यसलार्इ क्षमा
प्रदान िर् र् त्यसमागथ दया िर्, र्
यसलार्इ

प्रशाजन्त

प्रदान

िर्

र्

यसका पापहरूलार्इ क्षमा िर्, र्
यसको अनतथीय सत्कार् िर्, र्
यसको
बिस्तत
ृ

िासस्थान
िरर्दे ऊ,

(गचहान) लार्इ
र्

यसका

पापहरूलार्इ पानी दहउाँ र् अर्सनािाट
.])963( ) [بر663/2( ) مسل1(
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पखार्लदे ऊ, र् यसलार्इ पापिाट उस्तै
स्वच्छ

पारर्दे ऊ

जसर्ी

सेतो

कपिालार्इ फोहोर्िाट स्वच्छ िदइ छौ,
र् त्यसलार्इ यस घर्को सट्टामा यस
घर्भन्दा र्ाम्रो घर्, र् यस परर्वार्को
सट्टामा

यस

परर्वार्भन्दा

र्ाम्रो

परर्वार्, र् यस स्वास्नीको सट्टामा
यस

स्वास्नीभन्दा

र्ाम्रो

स्वास्नी

प्रदान िर्, र् त्यसलार्इ स्विइमा प्रवेश
िर्ार्दे ऊ, र् त्यसलार्इ गचहान (र्
नकइको यातना) यातनािाट सर्ु क्षक्षत
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िरर्दे ऊ । ( मुजस्लम २/६६३, हदीस
) नं. ९६३
(( - 157ال َّله ْ ِ ِ
وش ِ
ـح ِّيهي ،و َم ِّي ِهَيَ ،
يه ِرنَي،
اغ( ْر ل َ
ُ َّ
ِ
وص ِ( ْ ِْينَي ،وك ِ
َو َغيئبِهَيَ ،
َبْينَي ،و َذك َِرنَي ،و ُأ ْن َثينَي ،ال َّل ُه َّ
ِ
ِ
اإلسال ِم ،و َم ْن ت ََع َّف ْي َ ُه ِمهَّي
َم ْن ْ
أح َي ْي َ ُه مهَّي َفأ ْح ِيه َد ََل ْ
ِ
أج َر ُق ،وال ُت ِض َّلهَي
َف َع َّف ُه َد ََل اإل ْيَمن ،ال َّل ُه َّ َال َ ْحت ِر ْمهَي ْ
َب ْعرَ ُق))(.)1

( )1ابن ميجه ([ )480/1بـر ( ،])1498أبـع داود بـر
( ،)3201والرتمــذي بــر ( ،)1024والهســيئي بــر
( ،])1988وأِحر ( ،)368/2وانظر صحي ابـن ميجـ
(.)251/1
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१ ५७–

हे

अल्लाह

हाम्रा

जीववतहरूलार्इ, र् मत
ृ कहरूलार्इ, र्
हाम्रा

उपजस्थतहरूलार्इ,

अनप
ु जस्थतहरूलार्इ,

र्

र्

हाम्रा

सानाहरूलार्इ र् ठूला ििाहरूलार्इ, र्
हाम्रा पुरूर् र् मदहलाहरूलार्इ क्षमा
गिर्दे ऊ । हे अल्लाह हामीमध्ये जस
जसलार्इ

जीववत

र्ाख्दछौ

भने

र्स्लाममागथ नै जीववत र्ाख्नु, र्
जस जसलार्इ मत्ृ यु प्रदान िनेछौ
भने र्इमानमागथ नै मत्ृ यु प्रदान िन,ुइ
हे

अल्लाह

हामीलार्इ

त्यसको
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पुण्यिाट वजञ्चत निनुइ र् त्यस
पश्चात हामीलार्इ ददग्भ्रर्मत निनुइ ।
( र्ब्ने माजा १ /४८०, हदीस नं.
१ ४९८, अिू दाऊद हदीस नं. ३२०१,
नतर्मज
इ ी हदीस नं. १ ०२४, नेसार्इ
्हदीस नं. १ ९८८, अहमद २/३६८, र
हे नस
) ुइ ् सहीह र्ब्ने माजा १ /२५१

الن بن ُف ٍ
ـالن ِِف ِذ َّم ِ َ
ـك،
(( - 158ال َّل ُه َّ إِ َّن ُف َ ْ َ
اب اله ِ
وح ْب ِل ِج َع ِار َكَ ،ف ِق ِه ِم ْن فِ ْهَـ ِ ال َق ْ ِ
ـْب َو َد َـذ ِ
َّـير،
َ
ِ
ِ
حل ِّقْ ،
ِحـ ُه ،إِن َ
َّـك
و َأن َ
وار َ ْ
ْت ْ
أه ُل َ
فيغ( ْر َل ُهْ ،
الع َفيء وا َ

الر ِحي ُ ))(.)1
َأن َ
عر َّ
ْت ال َ( ُ( ُ

( )1أخرجــــه ابــــن ميجــــه [بــــر ( ،])1499وأبــــع داود,
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१ ५८– हे अल्लाह फलानाको छोर्ा
फलानो नतम्रो शर्णमा र् जजम्मामा
छ, यसथइ त्यसलार्इ गचहान र् नकइको
यातनािाट िचाउन,ु ककनकक नतमी
सत्यवान र् प्रनतज्ञालार्इ पूणइ िनेवाला
हौ । यसथइ त्यसलार्इ क्षमा प्रदान
िर् र् त्यसमागथ दया िर् ननःसन्दे ह
नतमी अनत कृपालु र् दयालु छौ । (
र्ब्ने माजा हदीस नं. १ ४९९, अिू

.)251/1(  وانظر صحي ابن ميجه،)211/3(
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दाऊद ३/२१ १ , र् हे नस
ेुइ ् सहीह र्ब्न
) माजा १ /२५१
ِ
اح َيج إِ ََل
(( - 159ال َّل ُه َّ َد ْبرُ َك وا ْب ُن أ َم َكْ ،
ْت َغهِ وي َد ْن َد َذابِ ِه ،إِ ْن ك َ
َين ُُم ْ ِسه ًي َف ِز ْد ِِف
ِح ِ َك ،و َأن َ
َر ْ َ
وإن ك َ ِ
َح َسهَيتِ ِهْ ،
يو ْز َدهْ ُه))(.)1
َين ُمسيئ ًي َف ََج َ
्१ ५९– हे अल्लाह यो नतम्रो भक्त र
नतम्रो

त्यो

हो,

छोर्ा

भक्त्नीको

दयालत
ु ाको मख
ु ापेक्षी छ, र् नतमी
त्यसको यातनािाट ननस्पह
ृ छौ, त
( )1أخرجه احلـيك وصـححه ووافقـه الـذهبي (،)359/1
وانظر أحكيم ااهيئز لأللبيِن (ص .)125
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यदद त्यो पुण्य िनेहरूमध्येको गथयो
भने

त्यसको

पण्
ु यमा

अर्भववृ ि

िरर्दे ऊ, र् यदद त्यो पापीहरूमध्येको
गथयो भने त्यसलार्इ क्षमा प्रदान िर्
। ( यसलार्इ हाककमले वणइन िर्े का
छन ् र् सही पनन भनेका छन ् र् यस
कुर्ामा

र्माम

जहिीले

उहााँको

समथइन पनन िर्े का छन ् १ /३५९, र्
हे नस
ुइ ् अल्िानीको ककताि अहकामुल
जनार्ज पटृ ठ १ २५ )

५६– िच्चाको जनाजामा
त्यसको लािी िरर्ने दआ
ु
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(( - 160ال َّله ِ
أد ْذ ُق ِم ْن َد َذ ِ
اب ال َق ْ ِْب))(َ .)1و ْ
إن
ُ َّ
اج َع ْل ُه َف َر َط ًي َو ُذ ْخر ًا لِ َعالِرَ ْي ِهَ ،
وش ِ(يع ًي
َ َيل ((ال َّل ُه َّ ْ
َُمَيب ًي ،ال َّله َث ِّق ْل بِ ِه مع ِازيهَهَمِ ِ ْ ،
َهي،
عر ُ َ
وأدظ ْ به ُأ ُج َ
ََ ْ َُ
ُ َّ
ِ
ِْ
هْي ،واجع ْله ِِف َك َ(ي َل ِ إِبر ِ
اهي َ ،
الـم ْؤ ِم َ
ْ َ ُ
َْ
وأحل ْق ُه بِ َرييل ِ ُ
و ِ ِه بِر ْ َ ِ
ا ِحي ِ  ،وأ ْب ِر ْل ُه َدار ًا َخ ْْي ًا ِم ْن
ِح َك َد َذ َ
اب ا َ
َ َ
ال َخْي ًا ِمن َأه ِل ِه ،ال َّله ْ ِ
ِ
خسالَفِهَي،
ْ ْ
اغ( ْر ْ
ُ َّ
َد ِارقَ ،و َأ ْه ً ْ
َو َأ ْف َراطِهَيَ ،و َم ْن َس َب َقهي بيإل ْي ََم ِن))َ .ف َح َس ٌن(.)2
( )1أخرجــه ميلــك ِف ا عطــأ ( ،)288/1وابــن أِب شــيب ِف
ا ريهف ( ،)217/3والبيهقي ( ،)9/4وصح إسـهيدق

شـــعيب اخرنـــي،وط ِف حتقيقـــه لْشـــح الســـه للب(ـــعي
(.)357/5
( )2انظر ا (هي البن رامـ ( ،)416/3والـرروس ا همـ
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१ ६०– " हे अल्लाह यसलार्इ गचहानको
यातनािाट िचाउनु" ।(१ ) र् यदद
ननम्नको दआ
ु पनन पढोस ् भने अनत
उत्तम हुन्छः "हे अल्लाह यसलार्इ

यसको माता वपताको लागि स्विइमा
स्वाित िनेवाला र् अनघ पठार्एको
पुण्य

िनार्दे ऊ, र् स्वीकृनत प्राप्त

र्सफारर्शी िनार्दे ऊ । हे अल्लाह
यसको

माध्यमले

यसका

िािु

आमाको पुण्यको तुलालार्इ िह्ुाँिो
िनार्दे ऊ र् यसमाफइत उनीहरूको
.)15 (ص

‘  للشيخ دبرالعزيز ابن بيز،

لعيم اخم
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पुण्यमा अर्भववृ ि िर्, र् यसलार्इ
असल आस्थावानहरूर्सत र्मलार्दे ऊ,
र् यसलार्इ हजर्त र्ब्राहीमको संर्क्षण
र् क्षत्रछायााँमा िरर्दे ऊ, र् आफ्नो
कृपाले यसलार्इ नकइको यातनािाट
मुजक्त प्रदान िर्, र् त्यसलार्इ यस
घर्को सट्टामा यस घर्भन्दा र्ाम्रो
घर्, र् यस परर्वार्को सट्टामा यस
परर्वार्भन्दा र्ाम्रो परर्वार् प्रदान
िर्, हे अल्लाह हाम्रा पूवज
इ हरू र्
हाम्रा

िच्चाहरूलार्इ

हमीहरूभन्दा

अनघका

र्

जन
ु

आस्थावान
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मदहला परू
ु र्हरू गथए सिैलार्इ क्षमा
प्रदान िर् " (२) । ( (१ ) यस
हदीसलार्इ

सर्इद

बिन

मुसैर्िले

हजर्त अिू हुर्ैहको माध्यमले वणइन
िर्े का छन ् उनी भन्छन ् कक मैले
हजर्त अिू हुर्ैर्हको पछाडि एउटा
िच्चाको

जनाजाको

नमाज

पढें

जसले एउटा पाप पनन िर्े को गथएन
अनन
भएको

उहााँले
गथयो

यसै
।

दअ
ु लार्इ
यस

पढनु

हदीसलार्इ

मार्लकले मव
ु त्ताको १ /२८८ मा वणइन
िर्े का छन ्, र् र्ब्ने अबि शैिाले
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मुसन्नफको ३/२१ ७ मा वणइन िर्े का
छन ्, र् िैहकीले ४/९ मा वणइन
िर्े का छन ्, र् यसको सनदलार्इ
शुऐि

अर्नाऊतले

ििवीको

नामक

ककतािको

शर्हुसुन्नह

अनुसंधानमा सही भनेका छन ् ५/३५७
।

(२)

हे नस
ुइ ्

र्ब्ने

कुदामाको

मग्ु नीलार्इ ३/४१ ६, र् दरू
ु मदु हम्मा
ु सल
लेआम्मनतल

उम्मा

शैख

अब्दल
ु

अजीज बिन िाजको लेखलार्इ पे. १ ५
)
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، َو َس َل( ًي،اج َع ْل ُه َلـهَي َف َر َط ًي
ْ َّ  ((ال َّل ُه- 161
.)1())َو َأ ْجر ًا
१ ६१ – हे अल्लाह यसलार्इ हामीहरूको
लागि स्विइमा स्वाित िनेवाला र्
अिाडि पठाएको लाभदायक कुर्ा र्
पुण्यको

माध्यम

िनार्दे ऊ

।

(

हजर्त हसन सर्ू तुल फातेहा पढे
पश्चात यसलार्इ पढथे ... पण
ू इ हदीस
।

यस

हदीसलार्इ

ििवीले

 ودبرالرزاق،)357/5( ) أخرجه الب(عي ِف َشح السه1(

)65(  ودلقه البخـيري ِف ك ـيب ااهـيئز،)6588( بر
.)113/2( بيب راءة فيحت الك يب دَل ااهيزة
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शर्हुस्सुन्नहमा वणइन िर्े का छन ्
५/३५७, र् अब्दर्ु इ ज्जाकले हदीस नं.
६५८८ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्, र्
र्माम िख
ु ार्ीले यसलार्इ मअ
ु ल्लकन ्
ककतािल
ु

जनार्ज

जनाजाको

नमाजमा

६५

अध्याय
फानतहाको

पाठन अन्तिइत २/१ १ ३ मा वणइन
िर्े का छन ् )

५७– शोक समवेदना व्यक्त िने
दआ
ु
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 َو ُك ُّل ََش ٍء، َو َل ُه َمي َأ ْد َطى، ((إِ َّن ل ِ َّل ِـه َمي َأ َخ َذ- 162
ِ
ِ
.)1())ب
ْ ْب َو ْل َْح َس
ْ ِ  َف ْل َْري...دهْرَ ُق بِ َأ َج ٍل ُم َس َّم ًى
१ ६२– ननःसन्दे ह त्यो अल्लाहकै हो
जसलार्इ त्यसले र्लर्हाल्यो, र् त्यो
पनन उसैको हो जन
ु प्रदान िछइ , र्
प्रत्येक कुर्ा त्यस ननकट एउटा
समयसीमासम्मको लागि ननधाइरर्त
छ

...,

यसथइ

संतोर्

िर्

र्

अल्लाहर्सत पण्
ु यको अर्भलार्ा र्ाख

 ومســــــل،])1284( ) [بــــــر80/2( ) البخــــــيري1(
.])923( ) [بر636/2(
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। (िख
ु ार्ी २/८०, हदीस नं.

१ २८४,

मुजस्लम २/६३६, हदीस नं. ९२३ )
ْ َو
، َو َأ ْح َس َن َد َزا َء َك،أج َر َك
إن َ َيل
ْ
ْ ((أد َظ َ اللِه
.)1(َو َغ َ( َر لِ َـم ِّي َك))؛ َف َح َس ٌن
र् यदद ननम्नका वाक्यहरूलार्इ पनन
भनोस ् भने अनत उत्तम माननन्छः "
अल्लाह नतम्रो प्रनतफल र् पुण्यमा
अर्भववृ ि

िर्ोस ्,

र्

नतमीलार्इ

सहनशजक्त प्रदान िर्ोस ् र् नतम्रो
मत
ृ कलार्इ क्षमा प्रदान िर्ोस ्" । (
.)126  للهعوي (ص،) اخذكير1(
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अल ् अजकार् लेखकः नव्वी पे. १ २६
)

५८– मत
ृ क शवलार्इ गचहानमा
उताने समयको दआ
ु
ِ  َو َد ََل سهَّ ِ رس، ((بِس ِ ال َّل ِـه- 163
.)1()) عل ا
ُ َ ُ
ْ
१ ६३– अल्लाहको नामिाट, र् र्सल
ू
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको पिनत
िमोजजम (गचहानमा उतार्ी र्हे को छु)
،  بسـهر صـحي،])3213( ) [بـر314/3( ) أبع داود1(
 ((بس ـ ا ودــَل مل ـ رســعل:)] بل(ــ40/2([ وأِحــر
.  وسهرق صحي،)) ا
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। ( अिू दाऊद ३/३१ ४, हदीस नं.
३२१ ३,

सही

सनदको

माध्यमले,

अहमद २/४०, यस शब्दको साथः "
अल्लाहको

नामिाट

र्

र्सल
ू

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको धमइ
िमोजजम" र् यसको सनद पनन सही
छ )

५९– मत
ृ कलार्इ दफनाए
पश्चातको दआ
ु
ْ َّ  ((ال َّل ُه- 164
.)1()) ال َّل ُه َّ َث ِّب ْ ُه،اغ ِ( ْر َل ُه
 كين الهبي ﷺ إذا فرغ من دفن ا يت )واحلريث ب َممه؛ هع عله1(

340

१ ६४– हे अल्लाह यसलार्इ क्षमा प्रदान
िरर्दे ऊ, र् यसलार्इ गचहानमा िरर्ने
प्रश्नहरूको उत्तर्मा सफल िरर्दे ऊ ।
(र् पण
ू इ हदीस यसर्ी छ ककः "जि
र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम
मत
ृ कलार्इ दफनार्हाल्थे त त्यहााँ
उभेर् भन्थेः "आफ्नो यस भार्को
लागि क्षमायाचना िर् र् यसको
सफलताको

याचना

िर्,

ककनकक

अदहले यसर्सत प्रश्न िरर्नेछ" ।
 واسألعا له ال ثبيت؛ فإنـه اآلن،  فقيل ((اس ((روا خخيك،و ف دليه

 واحلـيك،])3221( ) [بـر315/3(  أبـع داود.))ُي ْسأل
.)370/1( صححه ووافقه الذهبي
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अिू दाऊद ३/३१ ५, हदीस नं. ३२२१ ,
र् हाककमले यसलार्इ वणइन िर्े का
छन ् र् सही पनन भनेका छन ् र् यस
कुर्ामा जहिीले उनको समथइन पनन
) िर्े का छन ् १ /३७०

े६०– कब्रस्तानको जजयार्त िन
समयको दआ
ु

(( - 165السـ َـالم َد َل ـي ُك أهـ َـل الــرِّ ي ِ ِ
ـن
َّ ُ ْ ْ ْ
ير ،مـ َ
َ
ْيَ ،وإنَّــي ْ
إن َشــي َء َِ
ْي،
والـــم ْس ِل ِم َ
الـــم ْؤ ِمهِ َ
الله بِ ُكــ ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
مْي مهَّـــــي
ـــــر َح ُ َهِ
الل
الح ُق
الــــــمس َ ْقر َ
ـــــعنَ ،
ُ
[و َي ْ
ِ
رين] ُ
الل لهَي َو َل ُك ُ ال َعيفِ َي َ ))(.)1
أسأل َهِ
والـمس أخ َ
ُ
( )1مسل ([ )671/2بر ( ،])975وابـن ميجـ والل(ـ:
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१ ६५–

यता

(गचहानमा)

िसोिास

िरर्र्हे का आस्थावान र् मस
ु लमानहरू
नतमीहरूमागथ अल्लाहको प्रशाजन्त
अवतरर्त

होस ्,

र्

हामी

ननकट

भववटयमा यदद अल्लाहले चाह्यो
भने नतमीहरूर्सत आर्र्मल्ने छौं, (र्
अल्लाह

हामीमध्ये

पदहला

िएकाहरूमागथ र् पनछ अउनेहरूमागथ
दया िर्ोस ्) म हामीहरूको लागि र्
तीमीहरूको लागि अल्लाहर्सत क्षमा
 ومـي بـْي،  دن بريرة،])1547( ) [بر494/1( له
)671/2( ا عقعف ْي من حريث ديئش ’ دهر مسل
.])974( [بر
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र्

शाजन्तको

याचना

िदइ छु

।

(मूसर्लम २/६७१ , हदीस नं. ९७५, र्
र्ब्ने माजा १ /४९४, हदीस नं. १ ५४७,
र् शब्द नयनैका हुन ् नयनले हजर्त
िुर्ैदहको

माध्यमले

वणइन

िनुइ

भएको छ, र् जुन दि
ु ै ब्रेकेटको
िीचमा
मजु स्लमले

छ

त्यसलार्इ
हजर्त

र्माम
अर्शाको

माध्यमले वणइन िर्े का छन ् २/६७१ ,
हदीस नं. ९७४ )

६१ – हुर्ीितासको दआ
ु

وأدــع ُذ
ُ ، ((ال َّل ُه ـ َّ إِ ِِّن َأ ْسـ َـأ ُل َك َخ ْ َْيهــي- 166
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ِ
.)1())َش َهي
ِّ َ بِ َك م ْن
१ ६६– हे अल्लाह म नतमीर्सत यसमा
भएका भलार्इको याचना िदइ छु, र्
यसमा भएका िुर्ार्इिाट नतम्रो शर्ण
चाहन्छु । ( अिू दाऊद ४/३२६,
हदीस

नं.

५०९७,

र्ब्ने

माजा

२/१ २२८, हदीस नं. ३७२७, र् हे नस
ुइ ः
सहीह र्ब्ने माजा २/३०५ )

 وابــن،])5097( ) [بــر326/4( ) أخرجــه أبــع داود1(
 وانظــر صــحي،])3727( ) [بــر1228/2( ميجــه

.)305/2( ابن ميجه
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َ ،أسأ ُل َك َخ ْ َْي َهي
،وخ ْ َْي َمي فِ ْي َهي
ْ  ((ال َّل ُه َّ إِ ِِّن- 167
ِ
َش َمي
ُ ،َو َخ ْ َْي َمي ُأ ْر ِس َل ْت بِ ِه
ِّ َ  َو،َش َهي
ِّ َ وأدع ُذ بِ َك م ْن
ِ
.)1())َش َمي ُأ ْر ِس َل ْت بِ ِه
ِّ َ  َو،ف ْي َهي
१ ६७– हे अल्लाह म नतमीर्सत यसको
भलार्इ र् यसमा भएको भलार्इको र्
जुन भलार्इ ददएर् यसलार्इ पठार्एको
छ त्यसको याचना िदइ छु, र् त्यसको
िुर्ार्इ र् त्यसमा भएको िर्ु ार्इिाट र्
जन
ु िर्ु ार्इ ददएर् त्यसलार्इ पठार्एको
छ त्यसिाट नतम्रो शर्ण चाहन्छु । (
)76/4(  والبخيري،])899( ) [بر616/2( ) مسل1(
.])3206( [بر
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मुजस्लम २/६१ ६, हदीस नं. ८९९,
िुखार्ी ४/७६, हदीस नं. ३२०६)

६२– िादलको िजाइनको दआ
ु
ِ َ  ((سبح- 168
،الر ْدرُ بِ َح ْم ِر ِق
َ ْ ُ
َّ ُ ين ا َّلذي ُي َس ِّب
ِ والـم
.)1())الئ َك ُ ِم ْن ِخ ْي َ( ِ ِه
َ
१ ६८– त्यो अल्लाह पववत्र छ जसको
पववत्रताको िखान र् प्रशंसा िादलको
िजइना पनन िछइ र् फरर्श्ताहरू पनन
त्यसर्सत त्रर्सत भर्इ त्यसको प्रशंसा
 و ــيل اخلبــيِن صــحي اإلســهيد،)992/2( ) ا عطــأ1(
.مع عف ًي
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र्

िुणिान

िछइ न ् ।

( हजर्त

अब्दल्
ु लाह बिन जुिैर् जि िादलको
िजाइनलार्इ सुन्दथे त कुर्ा िनल
ुइ ार्इ
त्यािेर् उपर्ोक्तको दआ
िनइ थाल्थे
ु
... पूणइ हदीस । मुवत्ता २/९९२, र्
अल्िानीले यसलार्इ मौकूफन ् सही
भनेका छन ् )

६३– वर्ाइको याचना िनेहेतु
केही दआ
ु हरू

348

، نَيفِع ًي، ((ال َّل ُه َّ َأ ْس ِقهَي َغ ْيث ًي ُم ِ(يث ًي َم ِريئ ًي َم ِريع ًي- 169
ِ ال َغْي
ِ
.)1())آج ٍل
َ ْ ً  َديج،َغ ْ َْي َض ٍّير
१ ६९– हे अल्लाह हामीलार्इ वर्ाइ प्रदान
िर्

सहायता

प्रदान

िनेवाला

हृदयलार्इ सन्तुटट िनेवाल हरर्याली
ल्याउनेवाला,
नपुयाइउनेवाला,

लाभदायक
शीघ्र

हानन

अउनेवाला

ववलम्ि निनेवाला । ( अिू दाऊद
१ /३०३, हदीस नं. १ १ ६९, र् यसलार्इ

 وصــــححه،])1169( ) [بــــر303/1( ) أبــــع داود1(
.)216/1( اخلبيِن ِف صحي أبع داود
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अल्लामा

अल्िानीले

सहीह

अिू

दाऊदमा सही भनेका छन ् १ /२१ ६ )
ِ
ِ
َّ  ال َّل ُه، ال َّل ُه َّ َأغ ْثهَي، ((ال َّل ُه َّ َأغ ْثهَي- 170
.)1())َأ ِغ ْثهَي
१ ७०– हे अल्लाह हामीलार्इ वर्ाइ प्रदान
िर्, हे अल्लाह हामीलार्इ वर्ाइ प्रदान
िर्, हे अल्लाह हामीलार्इ वर्ाइ प्रदान
िर् । ( िख
ु ार्ी १ /२२४, हदीस नं.

 ومســـــل،])1013( ) [بـــــر224/1( ) البخـــــيري1(
.])897( ) [بر613/2(
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१ ०१ ३, मुजस्लम २/६१ ३, हदीस नं.
८९७ )
ِ
َ وَب ِيئ
ْْش
َ َ ،اس ِق د َبي َد َك
ْ َّ  ((ال َّل ُه- 171
ْ ُ  وان،مك
.)1())الـم ِّي َت
َ ْ َر
ْ ،ِح ََك
َ وأح ِيي َب َلرَ َك
१ ७१ – हे अल्लाह आफ्ना भक्तहरूलार्इ
र् जनावर्हरूलार्इ जलपान िर्ाऊ, र्
आफ्नो उदार्ताको ववस्तार् िर्, र्
आफ्नो मत
ु ेको) निर्हरूलार्इ
ृ क (सख
जीववत िरर्दे ऊ । ( अिू दाऊद
 وحسهه اخلبـيِن،])1176( ) [بر305/1( ) أبع داود1(
.)218/1( ِف صحي أبع داود
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१ /३०५, हदीस नं. १ १ ७६, र् यसलार्इ
सहीह

अिू

दाऊदमा

अल्लामा

अल्िानीले ववश्वासनीय भनेका छन ्
१ /२१ ८ )

६४– वर्ाइ हुनलािेको समयको
दआ
ु

.)1()) ((ال َّل ُه َّ َص ِّيب ًي نَيفِ َع ًي- 1 72
१ ७२– हे अल्लाह यसलार्इ िग्नेवाला
लाभदायक

वजृ टट

िनार्दे ऊ

।

(

.])1032( ) [بر518/2( () البخيري مف ال1(
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िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ २/५१ ८,
हदीस नं. १ ०३२ )

६५– वर्ाइ भए पश्चातको दआ
ु
ِ
ِ
.)1())ِح ِ ِه
َ ْ ور
َ  (( ُمط ْرنَي بِ َ( ْض ِل اللـه- 173
१ ७३– अल्लाहको दया र् कृपालेिदाइ
हामीमागथ वर्ाइ िरर्यो । ( िुखार्ी
१ /२०५, हदीस नं. ८४६, मुजस्लम
१ /८३, हदीस नं. ७१ )

)83/1(  ومسل،])846( ) [بر205/1( ) البخيري1(
.])71( [بر
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६६– वर्ाइ र्ोक्का िर्ाउनक
ु ो
लागि दआ
ु
 ال َّل ُه َّ َد ََل، ((ال َّل ُه َّ َح َعا َل ْيهَي َو َال َد َل ْيهَي- 174
ِ ِ ومهَيب، ِ عن اخو ِدي
ِ  وب ُط،اب
ِ اآلكَي ِم وال ِّظ َر
ت
َ ْ
ُ
َ
َّ
.)1())الش َج ِر
१ ७४–

हे

नवर्ाइर्कन ्

अल्लाह
हामी

हामीमागथ

वरर्परर्

वर्ाइ

िर्ाउनुस ् । हे अल्लाह दढस्कोहरूमा
र् अग्लो ठाउाँ हरूमा, र् घाटीहरूको
 ومســـــل،])1013( ) [بـــــر224/1( ) البخـــــيري1(
.])897( ) [بر614/2(
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होचो ठाउाँ हरूमा र् जंिलहरूमा वर्ाइ
िर्ाऊ । ( िुखार्ी १ /२२४, हदीस नं.
१ ०१ ३, मुजस्लम २/६१ ४, हदीस नं.
) ८९७

६७– चन्द्र हे नक
ुइ ो दआ
ु
ْْب ،ال َّل ُه َّ َأ ِه َّل ُه َد َل ْيهَي بِيخ ْم ِن
َِ (( - 175
الله َأك َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
السال َم ِ َو ِ
ب
اإل ْسال ِمَ ،وال َّْعف ْي ِق ل َـمـي ُحت ُّ
واإل ْي َمـينَ ،و َّ
الله))(.)1
ور ُّب َك َِ
َر َّبهَي َوت َْر ََضَ ،ر ُّبهَي َ
( )1الرتمــــذي ([ )405/5بــــر ( ،])3451والــــرارمي
بل(ظه ( ،)336/1وانظر صحي الرتمذي (.)157/3
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१ ७५– अल्लाह महान छ, हे अल्लाह
यसलार्इ

हामीमागथ

उदय

िर्ाऊ

अमनशाजन्त आस्था र् समपइणको
साथ, र् त्यस कुर्ाको अवसर्को साथ
जसलार्इ नतमी हे हाम्रो पालनकताइ
मनपर्ाउाँ छौ र् जसिाट नतमी प्रसन्न
भर्हाल्छौ, हे चन्द्र नतम्रो प्रनतपालक
र् हाम्रो प्रनतपालक एउटै अल्लाह हो
। ( नतर्मज
इ ी ५/५०४, हदीस नं.
३४५१ ,
१ /३३६,
३/१ ५७ )

दार्मी
र्

आफ्नै

हे नस
ुइ ्

शब्दद्वार्ा

सहीहुजत्तर्मज
इ ी
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६८– व्रतालल
ु े र्फ्तार् िने
समयको दआ
ु
ِ  واب َ َّل، (( َذهب ال َّظم ُأ- 176
ُ ت ال ُع ُر
 و َث َب َت،وق
ْ
َ َ
َ
.)1())ُ اخَ ْج ُر إِ ْن َشي َءا
१ ७६– नतखाइ समाप्त भयो, र् नसाहरू
पानी पाएर् सन्तुटट भए, र् यदद
अल्लाहले

चाह्यो

भने

प्रनतफल

साबित भयो । ( अिू दाऊद २/३०६,
हदीस नं. २३५७, र् उनी िाहे क अरू
، وغـْيق،])2357( ) [بـر306/2( ) أخرجه أبع داود1(
.])4678( ) [بر209/4( وانظر صحي اايمف
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ववद्हरूले यसलार्इ वणइन िर्े का छन ्,
र् हे नस
ुइ ् सहीहुल जामेअ ४/२०९,
हदीस नं. ४६७८ )

ِح ِ َك ا َّل ِي َو ِس َع ْت
َ ْ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن َأ ْسأ ُل َك بِ َر- 177
ْ ،َش ٍء
.)1())أن َت ْ( ِ( َر ِيل
ْ َ ُك َّل
१ ७७– हे अल्लाह म नतम्रो त्यस
दयाको माध्यमले मााँग्दछु जसले
समस्त थोकहरूलार्इ आफ्नो घेर्ामा
र्लएको छ कक नतमी मलार्इ क्षमा
 وحسهه،])1753( ) [بر557/1( ) أخرجه ابن ميجه1(
 انظــــر َشح اخذكــــير، ِف رــــري اخذكــــير:احلــــيف

.)342/4(

358

प्रदान िरर्दे ऊ । (यसलार्इ र्ब्ने
माजाले १ /५५७, हदीस नं. १ ७५३
अन्तिइत

अब्दल्
ु लाह

बिन

उमर्

र्जजअल्लाहो अन्होको दआ
ु िाट वणइन
िर्े का छन ्, र् यसलार्इ हाकफजले
अजकार्

नामक

ककतािको

टीकादटप्पणीमा ववश्वासनीय भनेका
छन ्, हे नस
इ ् शर्हुल अजकार् ४/३४२)

६९– भोजन िनभ
ुइ न्दा अनघको
दआ
ु
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،أحرُ ُك ْ َط َعيم ًي؛ َف ْل َي ُق ْل بِ ْس ِ ال َّل ِـه
َ  ((إ َذا أك ََل- 178
ِ
ِ
 َف ْل َي ُق ْل بِ ْس ِ ال َّل ِـه َّأول ِ ِه،َِس ِِف َّأول ِ ِه
َ َفإ ْن ن
ِ
.)1())وآخ ِر ِق
१ ७८– जि नतमीमध्ये कोही भोजन
िर्ोस ् त

"बिजस्मल्लाह" भनोस,

अथाइतः अल्लाहको नामिाट,

तर्

यदद भोजन आर्म्भ िनभ
ुइ न्दा अनघ
यसलार्इ भन्नु बिसोस ् त भनोसः
"बिजस्मल्लादह

अव्वर्लही

،])3767( ) [بــــــر347/3( ) أخرجــــــه أبــــــع داود1(
 وانظـر صـحي،])1858( ) [بر288/4( والرتمذي

.)167/2( الرتمذي
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वआखखरर्ही" अथाइतः यसको अर्म्भ
( र् अन्तमा अल्लाहको नामिाट ।
अिू दाऊद ३/३४७, हदीस नं. ३७६७,
नतर्मज
्इ ी ४/२८८, हदीस नं. १ ८५८, र
हे नस
) इ ी २/१ ६७
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज
َ (( - 179م ْن أ ْط َع َم ُه ا ُ ال َّط َعي َم؛ َف ْل َي ُق ْل ال َّل ُه َّ
َب ِ
ير ْك َلهـَي فِ ْي ِه ،وأ ْط ِع ْمهَي َخ ْْي ًا ِمهْ ُه ،و َم ْن َس َقي ُق ا ُ َل َبه ًي
َف ْل َي ُق ْل ال َّل ُه َّ َب ِ
ير ْك َلـهَي فِ ْي ِهَ ،و ِز ْدنَي ِمهْ ُه))(.)1

( )1الرتمذي ([ )506/5بر ( ،])3455وانظر صـحي
الرتمذي (.)158/3
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१ ७९– जस कसैलार्इ पनन अल्लाहले
भोजन िर्ाओस ् त्यसलार्इ चादहयो
कक त्यो भनोसः हे अल्लाह हाम्रो
यस

भोजनमा

हामीलार्इ

कल्याण

यसभन्दा

र्ाम्रो

िर्,

र्

भोजन

िर्ाऊ, र् जसलार्इ अल्लाहले दध
ु
खुवाओस ्
भनोसः

त्यसलार्इ
हे

अल्लाह

चादहयो
हाम्रो

कक
लागि

यसमा कल्याण हार्लदे ऊ र् हामीलार्इ
यसिाट अरू प्रदान िर् । (नतर्मज
इ ी
५/५०६, हदीस नं. ३४५५,
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ५८ )

र् हे नस
ुइ ्

362

७०– भोजन िर्े पश्चातको दआ
ु
ِ
ِ ِ
ور َز َ هِ ِيه،
حل ْـمرُ للـه ا َّلذي أ ْط َع َمهي َه َذاَ ،
(( - 180ا َ
ِم ْن َغ ْ ِْي َح ْع ٍل ِمهِّي وال ُ َّع ٍة))(.)1
१ ८०– त्यस अल्लाहको लागि समस्त
प्रकार्का प्रशंसा जसले मलार्इ यो
भोजन िर्ायो, र् मलार्इ यो प्रदान
ियो जिकक नत म यसको प्राजप्तमा
( सशक्त गथएाँ नत सामथ्यइवान ।
( )1أخرجــه أصــحيب الســهن إال الهســيئي [أبــع داود بــر

( ،)4023والرتمـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــر (،)3458
(( وابن ميجه بر ( ،])3285وانظر صـحي الرتمـذي
(.)159/3
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नेसार्इ

िाहे क

समस्त

सुनन

वणइनकताइहरूले यसलार्इ वणइन िर्े का
छन ्, अिू दाऊद हदीस नं. ४०२३,
नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३४५८, र्ब्ने माजा
हदीस

नं.

३२८५,

र्

हे नस
ुइ ः

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ५९ )
ِ ُ ((الـحمر- 181
،ِحر ًا كَثِْي ًا َط ِّيب ًي ُم َب َيرك ًي فِ ِيه
ْ َ للـه
ْ َ
 وال ُم ْس َ ْ(ه ًَى َدهْ ُه،ٍَغ ْ َْي [ َمك ِْ( ٍّي وال] ُم َع َّدع
.)1())َر َّبهَي

 والرتمــــذي،])5458( ) [بــــر214/6( ) البخــــيري1(
.])3456( ) [بر507/5( بل(ظه
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१ ८१ – समस्त प्रशंसा अल्लाहकै लागि
छन ्

अत्यागधक

र्

पववत्र

एवं

कल्याणयक्
ु त प्रशंसाहरू जसलार्इ नत
प्रयाप्त

िख
ु झयोस ् नत

त्यसलार्इ

त्यागियोस ्, नत त्यसिाट ननस्पह
ृ ता
अजख्तयार् िरर्एको होस ् हे हाम्रो
पालनकताइ ! । ( िुखार्ी ६/२१ ६,
हदीस नं. ५४५८, नतर्मज
इ ीले आफ्नो
शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का छन ् ५/५०७,
हदीस नं. ३४५६ )

७१ – अनतगथले अनतगथसत्कार्
िने मान्छे को लागि िरर्ने दआ
ु

365

ِ  ((ال َّل ُه َّ َب- 182
ْ ، ْ ير ْك َِل ُ ْ فِ َيَم َر َز ْ َُه
،َّواغ ِ( ْر ََّل ُم
.)1()) ْ ِح ُه
ْ َ وار
ْ
१ ८२– हे अल्लाह नयनीहरूलार्इ प्रदान
िर्े को जजववकामा कल्याण िर्, र्
नयनीहरूलार्इ क्षमा िर्ी नयनीमागथ
दया िर् । ( मुजस्लम ३/१ ६१ ५,
हदीस नं. २०४२ )

७२– संकेनतत दआ
ु द्वार्ा भोजन
पानी मााँग्नु

ِ
ِ
اس ِـق
ْ  ((ال َّل ُه َّ أ ْطعـ ْ َم- 183
ْ  َو،ـن أ ْط َع َمهـي
.])2042( ) [بر1615/3( ) مسل1(

366

.)1())َم ْن َس َق ِيِن
१ ८३–
भोजन

हे

अल्लाह

जसले

िर्ाओस ् त्यसलार्इ

मलार्इ
नतमी

भोजन िर्ाऊ र् जसले मलार्इ (पानी
दध
ु ..) वपलाओस ् त्यसलार्इ नतमी
वपलाऊ । ( मजु स्लम ३/१ २६, हदीस
नं. २०५५ )

७३– जि मान्छे कसैको घर्मा
र्फ्तार् िर्ोस ् त कुन दआ
ु
पढोस ्
.])2055( ) [بر1626/3( ) مسل1(

367

ِ
الري ِيئ ُم َ
(( - 184أ ْف َط َر دهْرَ ُك ُ َّ
عنَ ،و َأك ََل َط َعي َم ُك ُ
اخَبرار ،وص َّل ْت َد َلي ُك الـم ِ
الئ َك ُ ))(.)1
َْ ُ َ َ
ْ ُ َ
१ ८४– ननर्ं तर्ताले तपार्इको घर्मा
्र

िदै िरुन ्,

्र्फ्तार

व्रतालह
ूु र

नतमीहरूको भोजन असल र् सदाचार्ी
माननसहरू खााँदैिरुन ्, र् स्विइदत
ूू हर
नतमीहरूको लागि याचना िदै र्हुन ् ।

( अिू दाऊद ३/३६७, हदीस नं.
( )1سهن أِب داود ([ )367/3بر ( ،])3854وابن ميج

([ )556/1بــر ( ،])1747والهســيئي ِف دمــل اليــعم

والليلـــ بـــر ( ،)298 – 296وصـــححه اخلبـــيِن ِف
صحي أِب داود (.)730/2
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३८५४, र् र्ब्ने माजा १ /५५६, हदीस
नं. १ ७४७, र् नेसार्इले अमलुल यौमे
वल्लैला अध्याय अन्तिइत हदीस नं.
२९६ र् २९८ मा वणइन िर्े का छन ्, र्
यो पनन वणइन िर्े का छन ् कक र्सूल
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम यस
दआ
ु लार्इ ति पढथे जि कसैको
घर्मा

र्फ्तार्

अल्लामा

िथे,

अल्िानीले

र्

यसलार्इ

सहीह

अिू

दाऊदमा सही भनेका छन ् २/७३० )

७४– व्रतालुको त्यस समय
िरर्ने दआ
जि भोजन हाजजर्
ु

369

भर्हालोस तर् त्यो र्फ्तार्
निर्ोस ्
ِ
َ  َفإِ ْن ك،ب
َين َص ِيئ ًَم
ْ  ((إ َذا ُدد َي َأ َحرُ ُك ْ َف ْل ُي ِج- 185
َ إن ك
ْ  َو،َف ْل ُي َري ِّل
.)1()) ْ َين ُم ْ(طِر ًا َف ْل َي ْط َع
१ ८५–

(र्सल
ू

वसल्लमले
कसैलार्इ
त्यसलार्इ

सल्लल्लाहो
भन्नु

आमजन्त्रत
चादहयो

अलैहे

भयोः)

जि

िरर्योस ्
कक

त

त्यस

आमन्त्रणलार्इ स्वीकार् िर्ोस ् (त्यहााँ
जाओस ्) अनन यदद त्यो ब्रत िसेको
.])1431( ) [بر1054/2( ) مسل1(

370

छ भने उनीहरूको लागि दआ
ु िर्ोस ्,
र् यदद ब्रत िसेको छै न भने भोजन
िर्ोस ् । ( मुजस्लम २/१ ०५४, हदीस
नं. १ ४३१ )

७५– ब्रतालल
ु ार्इ जि कोही िाली
िर्ोस ् त त्यो के भनोस ्
.)1()) ٌ  ِّإِن َص ِيئ، ٌ  ((إِ ِِّن َص ِيئ- 186
१ ८६– म ब्रत िसेको अवस्थामा छु,
म ब्रत िसेको अवस्थामा छु । (
،])1894( ) [بـــر103/4( ) البخـــيري مـــف ال(ـــ1(
.])1151( ) [بر806/2( ومسل

371

िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ ४/१ ०३,

हदीस नं. १ ८९४, मुजस्लम २/८०६,
हदीस नं. १ १ ५१ )

७६– पदहलो फल हे र्े बिजत्तकै
पदढने दआ
ु
ِ  و َب،ير ْك َلـهَي ِِف َث َم ِرنَي
ِ  ((ال َّل ُه َّ َب- 187
ير ْك َلـهَي ِِف
ِ ير ْك َلـهَي ِِف ص
ِ  و َب،يدهَي
ِ  و َب،َم ِر ْيهَ ِهَي
ير ْك َلهـَي ِِف
َ
.)1())ُمرِّ نَي

.])1373( ) [بر1000/2( ) مسل1(
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१ ८७– हे अल्लाह हाम्रो लागि हाम्रो
फलमा कल्याण िर्, र् हाम्रो लागि
हाम्रो निर्मा कल्याण िर्, र् हाम्रो
लागि हाम्रो (साअ माप्ने वस्त)ु
सेर्इमा कल्याण िर्, र् हाम्रो लागि
हाम्रो (मद
ु माप्ने वस्तु) मानामा
कल्याण िर् । (मुजस्लम २/१ ०००,
हदीस नं. १ ३७३ )

७७– छींक अएमा भननने दआ
ु
،الـح ْمرُ ل َّل ِـه
أحرُ ُك ْ َف ْل َي ُق ْل
َ
َ  ((إِ َذا َد َط َس- 188
ِ أخعق َأو ص
 َفإِ َذا َ َيل ل ُه،الله
َِ ِح َك
ُ َ يح ُب ُه َي ْر
َ ْ ُ ُ َو ْل َي ُق ْل َل ُه

373

ِ
َِ ُ َ َْي ِري ُك
ُ  و ُي ْريل،الله

 َف ْل َي ُق ْل،الله
َِ ِح َك
ُ َ َي ْر
.)1()) ْ َبي َل ُك

१ ८८– जि नतमीमध्ये कसैलार्इ छींक
आओस ् त त्यसलार्इ चादहयो कक त्यो
भनोसः(अलहम्द ु र्लल्लाह) "समस्त
प्रशंसा

अल्लाहकै

लागि

छ",

र्

त्यसको भार् वा साथीलार्इ चादहयो
कक त्यो त्यसको उत्तर्मा भनोसः
(यर्हमक
ु ल्लाह) "अल्लाह नतमीमागथ
दया िरुन ्", त जि त्यसको साथी
.])6224( ) [بر125/7( ) البخيري1(

374

वा भार् "अल्लाह नतमीमागथ दया
िरुन ्"

भननसकोस ्

त

त्यसलार्इ

चादहयो कक त्यसको प्रनतउत्तर्मा
भनोसः
िालकुम)

(यहदीकुमल्
ु लाहु

मािइदर्शत
इ

"अल्लाह
िर्ोस ्

र्

वयस
ु लेहु

तपार्इलार्इ
तपार्इको

अवस्थामा सध
ु ार् िर्ोस ्" ( िुखार्ी
७/१ २५, हदीस नं. ६२२४ )

७८– जि कुनै नाजस्तक छींके
पश्चात अल्लाहको प्रशंसा
िर्ोस त के भननयोस ्

375

.)1()) ْ  و ُي ْري ِل ُ َبي َل ُك،الله
َِ ُ ((َي ِري ُك
ْ َ - 189
१ ८९–

(यहदीकुमल्
ु लाहु

िालकुम)

"अल्लाह

मािइदर्शत
इ

िर्ोस ्

र्

वयुसलेहु

तपार्इलार्इ
तपार्इको

अवस्थामा सुधार् िर्ोस ्" ( नतर्मज
इ ी
५/८२,

हदीस नं. २७३९, अहमद

४/४००, अिू दाऊद ४/३०८, हदीस नं.
५०३८,
२/३५४ )

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

 وأِحـــــــر،])2739( ) [بـــــــر82/5( ) الرتمـــــــذي1(
،])5038( ) [بــــر308/4(  وأبــــع داود،)400/4(

.)354/2( وانظر صحي الرتمذي
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७९– वववाह िने मान्छे को लागि
दआ
ु
ـف
َ (( - 190ب َير َك َِ
الله َل َك ،و َب َير َك َد َل ْي َكَ َ ،
ومج َ
َب ْيهَ ُك ََم ِِف َخ ْ ٍْي))(.)1
१ ९०– अल्लाह नतम्रो लागि कल्याण
कल्याण

नतमीमागथ

्र

िर्ोस ्,

अवतरर्त िर्ोस ्, र् नतमी दव
ै ो
ु क
र्मलनलार्इ भलार्इ, शाजन्त, सन्तुजटट,
( )1أخرجــه أصــحيب الســهن إال الهســيئي [أبــع داود بــر
( ،)2130والرتمذي بـر ( ،)1091وابـن ميجـ بـر
( ،])1905وانظر ((صحي ابن ميج )) (.)324/1
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र् समवृ िको माध्यम िनाओस ् । (
नेसार्इ

िाहे क

समस्त

सुनन

वणइनकताइहरूले यसलार्इ वणइन िर्े का
छन ्, अिू दाऊद हदीस नं. २१ ३०,
नतर्मज
इ ी हदीस नं. १ ०९१ , र्ब्ने माजा
हदीस

नं.

१ ९०५,

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी १ /३१ ६, र् सहीह र्ब्ने
माजा १ /३२४ )

८०– वववाह िने र् जनावर्को
खरर्द िने मान्छे ले िने दआ
ु

378

رتى
(( - 191إ َذا ت ََز َّو َج َ
أحرُ ُك ُ ا ْم َرأةًْ ،أو إ َذا ْاش َ َ
ِ
أسأ ُل َك َخ ْ َْي َهيَ ،
وخ ْ َْي َمي
َخيدم ًي؛ َف ْل َي ُق ِل ال َّل ُه َّ ِّإِن ْ
ِ
وَش َمي َج َب ْل ََهي
َج َبل َهي َد َل ْي ِهُ ،
َش َهيِّ َ ،
وأد ْع ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
َد َل ْي ِه ،وإ َذا ْاش َرتى َب ِع ْْي ًا؛ َف ْل َي ُ
أخ ْذ بِ ِذ ْر َو ِة َسه َِيم ِه؛
َو ْل َي ُق ْل ِم ْث َل َذل ِ َك))(.)1
ेअलैह
जि

सल्लल्लाहो
)भयोः

स्त्रीर्सत

ैकुन

(र्सल
ू

– १ ९१

ुभन्न

ेवसल्लमल

ेकसैल

ेनतमीमध्य

वववाह िर्ोस ्, वा कुनै दासीलार्इ
( )1أبـــع داود ([ )248/2بـــر ( ،])2160وابـــن ميجـــه
([ )617/1بر ( ،])1918وانظـر صـحي ابـن ميجـه
(( .)324/1ق).
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ककनोस ् त त्यसलार्इ चादहयो कक
भनोसः " हे अल्लाह म नतमीर्सत
यसमा भएको भलार्इ (शुवि) र् जन
ु
भलार्इको

ननजम्त

यसलार्इ

सजृ टट

िर्े का छौ त्यसलार्इ प्रदान िनुक
इ ो
याचना िदइ छु, र् नतम्रो शर्ण चाहन्छु
त्यसको िुर्ार्इ (अशुवि) िाट र् त्यस
िर्ु ार्इिाट जसको लागि त्यसलार्इ
सजृ टट िर्े का छौ, र् जि मान्छे ऊाँट
ककनोस ्

त

त्यसको

र्सउर्ोलार्इ

समातेर् उपर्ोक्तको दआ
पढोस ्" ।
ु
(अिू दाऊद २/२४८, हदीस नं. २१ ६०,

380

र्ब्ने माजा १ /६१ ७,

हदीस नं.

१ ९१ ८, र् हे नस
ुइ ् सहीह र्ब्ने माजा
१ /३२४ )

८१ – श्रीमतीर्सत सम्भोि
िनभ
ुइ न्दा अनघको दआ
ु
َ الش ْي َط
َّ  ال َّل ُه َّ َجهِّـ ْبهَي، ((بِ ْس ِ ال َّل ِـه- 192
،ين
ِ َو َجه
َ الش ْي َط
َّ ِّب
.)1())ين َمي َر َز ْ َهَي
१ ९२– अल्लाहको नामिाट, हे अल्लाह
हामीलार्इ शैतानिाट िचाऊ, र् जन
ु
 ومســـــل،])3271( ) [بـــــر141/6( ) البخـــــيري1(
.])1434( ) [بر1028/2(

381

संतान

हामीलार्इ

प्रदान

िनेछौ

त्यसलार्इ पनन शैतानिाट िचाउनु ।
( िुखार्ी ६/१ ४१ , हदीस नं. ३२७१ ,
मजु स्लम २/१ ०२८, हदीस नं. १ ४३४ )

८२– क्रोधलार्इ समाप्त िनक
ुइ ो
दआ
ु
ِ
ِ
َّ بيللـه ِم َن
.)1()) ِ الر ِجي
((أدع ُذ
ُ - 193
َّ الش ْي َطين
१ ९३– म अल्लाहको शर्ण चाहन्छु
अर्भशप्त

शैतानिाट

।

(िख
ु ार्ी

 ومســــــل،])6048( ) [بــــــر99/7( ) البخــــــيري1(
.])2610( ) [بر2015/4(
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७/९९, हदीस नं. ६०८९, मुजस्लम
४/२०१ ५, हदीस नं. २६१ ० )

८३– कुनै पर्ीक्षामा पर्े को
मान्छे लार्इ हे र्े पश्चातको दआ
ु
َ ((الـح ْمرُ ل ِ َّل ِـه ا َّل ِذي َدي َف ِيِن َِمَّـي ا ْب
،َالك بِ ِه
- 1 94
َ
ٍ َو َف َّض َلهِي َد ََل ك
.)1())ًَثْي َِم َّ ْن َخ َل َق َت ْ( ِضيال
१ ९४– त्यस अल्लाहको लागि सिै
प्रशंसाहरू

छन ्

जसले

मलार्इ

त्यसिाट सुर्क्षक्षत र्ाख्यो जसिाट
،])3432( ) [بـــــر493/5( ،)494/5( ) الرتمـــــذي1(
.)153/3( وانظر صحي الرتمذي

383

नतमीलार्इ ग्रस्त िर्े को छ, र् मलार्इ
आफ्नो

समस्त

सजृ टटहरूमध्ये

अगधकंशमागथ अत्यागधक प्रधानता र्
श्रेटठता प्रदान ियो । ( नतर्मज
इ ी
५/४९३,४९५, हदीस नं. ३४३२, र्
हे नस
इ ी ३/१ ५३ )
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज

८४– िैठकमा िरर्ने दआ
ु
ِ َين ُي َعرُّ لِرس
عل َ ه
َ  َ َيل ك َد ِن ا ْب ِن ُد َم َر- 195
ِالل
ُ َ
ِ ﷺ ِ ِِف الـمج ِلس الع
ْ اح ِر ِم َئ ُ َم َّر ٍة ِم ْن َ ْب ِل
أن
َ
ْ َ

384

ِ ْ ي ُقعم ((رب
اب
َ  إِن ََّك أن،ب َد َ ََّل
ُ ْت ال ََّّع
ْ  و ُت،اغ( ْر ِيل
ِّ َ َ َ
.)1())عر
ُ (ُ (َ ال
१ ९५– हजर्त र्ब्ने उमर् र्जजअल्लाहो
अन्होको वणइन छ ककः यो िणना
गिर्न्थ्यो

कक

एउटा

िैठकिाट

उर्भनुभन्दा अनघ र्सूल सल्लल्लाहो
अलैहे वसल्लम ननम्नको दआ
ु लार्इ
सय पटक भन्थेः "हे पालनकताइ
मलार्इ क्षमा प्रदान िर्, र् मेर्ो
 وانظــر صــحي، وغــْيق،])3432( ) الرتمــذي [بــر1(

،)321/2(  وصــحي ابــن ميج ـ،)153/3( الرتمــذي
.ول(ظه للرتمذي

385

प्रयाजश्चतलार्इ किूल िर् ककननक
नतमी

प्रयाजश्चत

किूल

िनेवाला

अनत कृपालु छौ" । ( नतर्मज
इ ी हदीस
नं. ३४३२, र् उनी िाहे क अरूले पनन
वणइन

िर्े का

छन ्,

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ५३, र् सहीह र्ब्ने
माजा

२/३२१ ,

र्

वखणइत

नतर्मज
इ ीका हुन ् )

८६– िैठकको कफ्फार्ह

शब्द

386

((س ْب َحين ََك ال َّل ُه َّ َوبِ َح ْم ِر َكْ ،أش َهرُ ْ
أن َال
ُ - 196
ِ
عب إِ َل ْي َك))(.)1
إِ َل َه إِالَّ أن َ
أس َ ْ(( ُر َك و َأ ُت ُ
ْتْ ،
१ ९६– नतमी पववत्र छौ हे अल्लाह
आफ्नो समस्त प्रशंसाको साथ, र् म
ैिवाही ददन्छु कक नतमी िाहे क कुन
( )1أخرجــه أصــحيب الســهن [أبــع داود بــر (،)4859
والرتمــذي بــر ( ،)3433والهســيئي ِف دمــل اليــعم

والليلــــ بــــر ( ،])397وانظــــر صــــحي الرتمــــذي
( ،)153/3و ر ثبت أن (( ديئش
رسعل ا ^ َملس ًي ،وال تال رآنـي ،وال صـَل صـالة إال
’

يلت مي جلس

خ ـ ذلــك بكلــَمت ))...احلــريث ،أخرجــه الهســيئي ِف
دمـــل اليـــعم والليلـــ بـــر ( ،)308وأِحـــر (،)77/6
وصححه الرك عر فيروق ِحيدة ِف حتقيقه لـ ((دمل اليـعم
والليل )) للهسيئي (ص .)273
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र्इश छै न, म नतमीर्सत क्षमायाचन
िदइ छु

र्

नतमीर्सत

नै

(तौिा)

प्रयाजश्चत िदइ छु । ( यसलार्इ सुनन
वणइनकताइहरूले वणइन िर्े का छन ्,
अिू दाऊद हदीस नं. ४८५९, नतर्मज
इ ी
हदीस नं. ३४३३, नेसार्इ अमलल
ु
यौमे वल्लैला अन्तिइत हदीस नं.
३९७, र् हे नस
इ ी ३/१ ५३,
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज

र् यो प्रमाखणत छ कक हजर्त अर्शा
र्जजअल्लाहो अन्हाले भन्नु भयो ककः
"र्सल
ू सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम
कुनै पनन िैठकमा िस्दाखेरर् वा

388

कुर्आनको पाठन िदाइखेरर् वा नमाज
पढदाखेरर्

उपर्ोकतमा

वखणइत

दआ
ु लार्इ पढे र् नै त्यसलार्इ समाप्त
िथे" । यसलार्इ नेसार्इले अमलल
ु
यौमे वल्लैला अन्तिइत हदीस नं.
३०८ मा

वणइन

िर्े का

छन ्,

र्

अहमदले ६/७७ मा वणइन िर्े का
छन ्, र् यसलार्इ िा. फारूक हमादहले
नेसार्इको अमलल
यौमे वल्लैलाको
ु
अनुसंधानमा सही भनेका छन ् पे.
२७३ )

389

८६– त्यस मान्छे को लागि दआ
ु
जसले भनोस ् अल्लाह
तपार्इलार्इ क्षमा प्रदान िर्ोस ्
.)1())((و َل َك
َ - 197
१ ९७– तपार्इलार्इ पनन (अल्लाह क्षमा
प्रदान िर्ोस ्) । ( अहमद ५/८२, र्
नेसार्इले अमलुल यौमे वल्लैलाको पे.
२१ ८ र् हदीस नं. ४१ २ मा वणइन

 والهســيئي ِف دمــل اليــعم والليلـ (ص،)82/5( ) أِحــر1(
. حتقيق الرك عر فيروق ِحيدة،)421( ) بر218

390

िर्े का छन ्, िा. फारूक हमादहले
अनुसंधान िर्े को संकलन )

८७– जुन तपार्इमागथ उपकार्
िर्ोस ् त्यसको लागि िरर्ने
दआ
ु
َ ((ج َز
.)1())الله َخ ْْي ًا
ِ اك
َ - 198
१ ९८– अल्लाह तपार्इलार्इ (यसको)
अनत र्ाम्रो प्रनतफल प्रदान िर्ोस ् । (
नतर्मज
इ ी हदीस नं. २०३५, र् हे नस
ुइ ्
 وانظـــر صـــحي،)2035( ) أخرجـــه الرتمـــذي بـــر1(
.)200/2(  وصحي الرتمذي،)6244( اايمف

391

्सहीहुल ् जामेअ हदीस नं. ६२४४, र
सहीहुजत्तर्मज
) इ ी २/२००

८८– जसको माध्यमले अल्लाह
दज्जालिाट सुर्क्षा प्रदान िछइ
ٍ ِ
ِ
ِ
عر ِة
َ (( - 199م ْن َح( ََ :د ْْش آ َييت م ْن َّأول ُس َ
الكَه ِ
فُ ،د ِري ِم َن الرَّ َّج ِ
((واالس ِ َعي َذ ُة
يل))(.)1
ْ
ْ
َ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
اخخْيِ ،م ْن ُك ِّل
ب ال ََّش ُّه ِر
بيللـه م ْن ف ْهَ هَ ،دق َ
ص ٍ
الة)).
َ

( )1مســل ([ )555/1بــر ( ،])809وِف روايــ ((مــن
آخر سعرة الكهف)) (.)556/1

392

१ ९९–

"जसले

सूर्तुल

कहफका

आर्जम्भक दश श्लोकहरूलार्इ कण्ठ
ियो त्यसलार्इ दज्जालको उत्पातिाट
सर्ु क्षक्षत गिर्न्छ" । (१ ) र् यस
दज्जालको

उत्पातिाट

नमाजको

अजन्तम

(िैठकमा)

अल्लाहर्सत

याचना

िरर्योस ् ।

प्रत्येक
तशह्हुदमा
शर्णको

(२) ( (१ )

मुजस्लम १ /५५५, हदीस नं. ८०९, र्
अको हदीसमा छ कक " सूर्तुल
कहफका

अजन्तम

दश

श्लोक"

393

१ /५५६, (२) हे नस
ुइ ् दआ
ु नं. ५५ र् ५६
)

८९– त्यस मान्छे को लागि दआ
ु
जुन भनोस ् म अल्लाहको लागि
तपार्इर्सत प्रेम िदइ छु
ِ
.)1())أح َب ْب َهِي َل ُه
- 200
ْ ((أح َّب َك ا َّلذي
َ
२००– तपार्इलार्इ त्यो (अल्लाह) प्रेम
िर्ोस ् जसको लागि तपार्ं मर्सत
मायााँ िनह
ुइ ु न्छ । ( अिू दाऊद
 وحسـهه،])5125( ) [بر333/4( ) أخرجه أبع داود1(
.)965/3( اخلبيِن ِف صحي سهن أِب داود
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४/३३३, हदीस नं. ५१ २५, र् यसलार्इ
अल्लामा

अल्िानीले

सहीह

अिू

दाऊदमा ववश्वासनीय भनेका छन ्
३/९६५ )

९०– त्यस मान्छे को लागि दआ
ु
जसले आफ्नो सम्पजत्त
तपार्इलार्इ पेश ियो
.)1())أه ِل َك و َميل ِ َك
َِ  (( َب َيرك- 201
ْ الله َل َك ِِف
२०१ – अल्लाह तपार्इको धन सम्पजत्त
र् परर्वार्मा कल्याण िर्ोस ् । (
.])2049( ) [بر288/4( () البخيري مف ال1(

395

िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ ४/२८८,
हदीस नं. २०४९ )

९१ – ऋण भुक्तानी िने समय
ऋण ददने मान्छे को लागि दआ
ु
 إن ََّـَم َج َزا ُء،أه ِل َك َو َميلِ َك
َِ  (( َب َير َك- 202
ْ الله َل َك ِِف
ِ
.)1())الـح ْمرُ واخ َدا ُء
َ الس َلف
َّ

२०२– अल्लाह तपार्इको धन सम्पजत्त
र् परर्वार्मा कल्याण िर्ोस ्, ऋणको
)300 ) أخرجه الهسيئي ِف ((دمـل اليـعم والليلـ )) (ص1(
،])2424( ) [بر809/2(  وابن ميجه،])372 [بر

.)55/2( ))وانظر ((صحي ابن ميجه
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प्रनतफल

त

वास्तवमा

त्यसलार्इ

चुक्ता िनुइ र् यस्तो उपकार् िर्े मा
प्रशंसा िनुइ नै हो । ( यसलार्इ
नेसार्इले अमलल
यौमे वल्लैलाको
ु
हददस नं. ३७२ र् पे. ३०० मा वणइन
िर्े का छन ्, र् र्ब्ने माजाले २/८०९,
हदीस नं. २४२४ मा वणइन िर्े का
छन ्, हे नस
ुइ ् सहीह र्ब्ने माजा २/५५ )

९२– िहुदे ववादर्सत त्रर्सत
भएको समयको दआ
ु
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ِ ْ أن ُأ
ْ أدع ُذ بِ َك
َش َك بِ َك وأنَي
ُ  ((ال َّل ُه َّ ِّإِن- 203
.)1()) ُ وأس َ ْ( ِ( ُر َك لِ َـَم ال أ ْد َل
ْ
ْ ، ُ أد َل
२०३– हे अल्लाह म नतम्रो शर्ण
चाहन्छु यस कुर्ािाट कक म जानी
जानी

नतम्रो

साथमा

कसैलार्इ

साझफीदार् ठहर्ाऊाँ, र् नतमीर्सत
क्षमाप्राथी छु अज्ञानतामा ठहर्ाएको
साझीदार्ीिाट । ( अहमद ४/४०३, र्
उनी

िाहे क

अरू

ववद्हरूले

पनन

 وانظـــر صـــحي ااـــيمف، وغـــْيق،)403/4( ) أِحـــر1(
 وصـــــحي الرتغيـــــب،])3731( ) [بـــــر233/3(

.])36( ) [بر122/1( والرتهيب لأللبيِن
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यसलार्इ वणइन िर्े का छन ्, हे नस
ुइ ्
सहीहुल जामेअ ३/२३३, हदीस नं.
३७३१ , र् सहीहुत्तर्िीि वत्तर्हीि

र्लल अल्िानी १ /१ २२, हदीस नं. ३६
)

९३– त्यस मान्छे को लागि दआ
ु
जुन यो भनोस ् कक अल्लाह
नतम्रो कल्याण िरुन ्
َ ِ((وف
.)1())الله
َِ يك َب َير َك
َ - 204
 وانظـر،)278( ) بـر138 ) أخرجه ابـن السـهي (ص1(

) حتقيـق بشـْي304 ((العابل الريـيب)) البـن القـي (ص
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२०४–

अल्लाह

तपार्इलार्इ

पनन

कल्याण प्रदान िर्ोस ् । ( यसलार्इ
र्ब्नुस्सुन्नीले पे. १ ३८ र् हदीस नं.
२७८ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्, र्
हे नस
ुइ ् अल

वािेलुस्सैनयि

लेर्ब्ने

कैनयम पे. ३०४, िशीर् मुहम्मद
उयन
ू ले अनस
ु ंधान िर्े को संकलन )

९४– अपशकुनको अवप्रयताको
दआ
ु

.ُممر ديعن

400

(( - 205ال َّل ُه َّ َال َط ْ َْي إِ َّال َط ْ ُْي َكَ ،و َال َخ ْ َْي إِ َّال
َخ ْ ُْي َكَ ،و َال إِ َل َه َغ ْ ُْي َك))(.)1
२०५– हे अल्लाह नतमीले िनाएको
पनन

कुर्ामा

ैकुन

िाहे क

अशुभ

अपशकुन छै न, र् नतम्रो भलार्इ िाहे क
ैकतै भलार्इ छै न, र् नतमी िाहे क कुन
( )1أِحر ( ،)220/2وابن السهي بـر ( ،)292وصـححه
اخلبـــيِن ِف ((اخحيديـــث الريـــحيح )) ( )54/3ر ـــ

( ،)1065أمــي ال(ــأل فكــين يعجــب الهبــي ﷺ ،وِلــذا
سمف من رجل كلم طيب  ،فأدجب ه فقيل ((أخذني فألـك
من فيك)) ،أبع داود [بر ( ،])3917وأِحر ،وصـححه
اخلبــيِن ِف ((الريــحيح )) ( )363/2دهــر أِب الشــيخ ِف
((أخالق الهبي ﷺ )) (ص .)270
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सत्य उपास्य छै न । ( अहमद
२/२२०, र् र्ब्नुस्सुन्नी हदीस नं.
२९२, र् यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले
अहादीसस्
ु सहीहाको ३/४५ हदीस नं.
१ ०६५ मा सही भनेका छन ्, र् र्ह्यो
कुर्ो फाल (शभ
ु सूचक कायइ कुर्ा)
र्लनुको त उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लम यसलार्इ अनत मनपर्ाउाँ थे,
र् यसै कार्ण उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले एउटा मान्छे िाट जि शुभ
वाक्यहरू
मख
ु िाट

सन
ु े

त

ननस्केको

भनेः
शभ
ु

"नतम्रो
कुर्ालार्इ
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हामीले शभ
ु मानें", अिू दाऊद हदीस
नं. ३९१ ७, र् अहमद, र् अल्लामा
अल्िानीले सहीहाको २/३६३ मा सही
भनेका

छन ्

अबिश्शैखिाट

निी

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको िार्े मा
पे. २७० )

९५– सवार्ीमा सवार् हुनुको
दआ
ु

َ ِ ﭽ ُس ْب َح
ين ا َّل ِذي

ُ احلَ ْمر،ِ  ((بِ ْس ِ ا- 206

ْي * َوإِنَّي إِ ََل َر ِّبهَي
َ َِس َّخ َر َلهَي َه َذا َو َمي ُكهَّي َل ُه ُم ْق ِرن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َِ ،حل ْمرُ ل ِ َّل ِـه
َ  ا،حل ْمرُ ل َّلـه
َ  ا،حل ْمرُ ل َّلـه
َ َلـ ُمهْ َقل ُبعنﭼ ا
الله

403

لم ُت
ْْبَِ ،
أكْبَِ ،
ْْبُ ،س ْبحين ََك ال َّل ُه َّ إِ ِِّن َظ ْ
الله أك َ ُ
الله أك َ ُ
َُ
يغ ِ( ْر ِيلَ ،فإِ َّن ُه َال َي ْ( ِ( ُر ُّ
َن ْ( ِِسَ ،ف ْ
عب إِ َّال
الذ ُن َ
ْت))(.)1
أن َ
२०६– अल्लाहको नामिाट, र् समस्त
(( प्रशंसाहरू अल्लाहकै लागि छन ्,
ेत्यो अल्लाह अनत पववत्र छ जसल
यसलार्इ हाम्रो अधीनस्थ िरर्ददयो
कुर्ामागथ

यस

हामी

जबिक

ैसामथ्यइवान गथएनौं, र् हामी सि
( )1أبـــــع داود ([ )34/3بـــــر ( ،])2602والرتمـــــذي
([ )510/5بــــــر ( ،])3446وانظــــــر ((صــــــحي

الرتمذي)) (.)156/3
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आफ्नो

प्रनतपालकनतर्

नै

फकेर्

जानेवाला छौं)), समस्त प्रशंसाहरू
अल्लाहकै
प्रशंसाहरू

लागि
अल्लाहकै

छन ्,

समस्त

लागि

छन ्,

समस्त प्रशंसाहरू अल्लाहकै लागि
छन ्, अल्लाह महान छ, अल्लाह
महान छ, अल्लाह महान छ, हे
अल्लाह नतमी पववत्र छौ मैले नै
आफ्नो

जीउमागथ

अत्याचार्

िर्ें

मलार्इ क्षमा प्रदान िर्, ककनकक
नतमी िाहे क कोही पनन पापहरूलार्इ
क्षमा िनम
ुइ ा सक्ष्
ू म छै न । ( अिू
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दाऊद ३/२२०, हदीस नं. २६०२,
नतर्मज
्इ ी ५/५०१ , हदीस नं. ३४४६, र
हे नस
) इ ी ३/१ ५६
ुइ ् सहीहुजत्तर्मज

९६– यात्राको दआ
ु
ْْب ،ﭽ ُس ْب َح َ
ين
ْْب ،ا ُ أك َ ُ
ْْب ،ا ُ أك َ ُ
(( - 207ا ُ أك َ ُ
ْي * َوإِنَّي إِ ََل َر ِّبهَي
ا َّل ِذي َس َّخ َر َلهَي َه َذا َو َمي ُكهَّي َل ُه ُم ْق ِرنِ َ
َلـ ُمهْ َق ِل ُب َ
الْب
عن ﭼ .ال َّل ُه َّ إنَّي ن َْس َأ ُل َك ِِف َس َ( ِرنَي َه َذا ِ َّ
وال َّ ْقعىِ ،
وم َن ال َع َم ِل َمي ت َْر ََض ،ال َّل ُه َّ َه ِّع ْن َد َل ْيهَي
ِ
ب ِِف
َس َ( َرنَي َه َذا َوا ْط ِع َدهَّي ُب ْعرَ ُق ،ال َّل ُه َّ أن َ
الرييح ُ
ْت َّ
اخه ِل ،ال َّل ُه َّ ِّإِن أ ُدع ُذ بِ َك ِم ْن
الس َ( ِر ،وا َ ِلي َ( ُ ِِف ْ
َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ الـمهْ َق َل
الـَم ِل
َ ب ِِف
ُ وسعء
ُ ،الـمهْ َظ ِر
َ  َوكآ َب،الس َ( ِر
َّ َو ْد َثيء
َ وزا َد فِ ِيه َّن ((آي ُب
،عن
َ  وإ َذا َر َج َف َ َيِل ُ َّن،))واخه ِل
ْ
َ ُ ل ِ َر ِّبهَي َح ِيمر،ون
َ ُ َديبِر،عن
َ ت َِيئ ُب
.)1())ون
२०७– अल्लाह महान छ, अल्लाह
महान छ, अल्लाह महान छ, (( त्यो
अल्लाह

अनत

पववत्र

छ

जसले

यसलार्इ हाम्रो अधीनस्थ िरर्ददयो
जबिक

हामी

यस

कुर्ामागथ

सामथ्यइवान गथएनौं, र् हामी सिै
आफ्नो

प्रनतपालकनतर्

नै

फकेर्

.])1342( ) [بر998/2( ) مسل1(
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जानेवाला छौं)), "हे अल्लाह हामी
आफ्नो

यस

यात्रामा

नतमीर्सत

पुण्यकायइ र् धमइपर्ायणता एवं त्यस
कायइको याचना िदइ छौं जन
ु नतमीलार्इ
प्रसन्न िरर्दे ओस ्, हे अल्लाह हाम्रो
यस यात्रालार्इ हामीहरूको लागि सर्ल
र्

सुसाध्य

िनार्दे ऊ

र्

यसको

दर्ू ीलार्इ कम िरर्दे ऊ, हे अल्लाह
नतमी नै यस यात्रामा हाम्रो सहायक
हौ र् हाम्रो परर्वार्को संर्क्षक र्
ननर्ीक्षक हौ, हे अल्लाह म नतम्रो
शर्ण चाहन्छु यात्राका कटटहरूिाट,

408

र् व्याकुल िरर्ददने दृश्यिाट, र् धन
सम्पजत्त र् परर्वार्मा कुनै यस्तो
ब्यथा

लाग्नुिाट

जसको

कार्ण

मलार्इ यात्रािाट फकेर् अउनप
ु र्ोस ्" ।
र् जि मान्छे यात्रािाट कुशलताको
साथ फकेर् आओस ् त यो दआ
ु
पढोसः " हामी कुशलताको साथ
फकेर्

अर्र्हे का

छौं

प्रयाजश्चत

िरर्र्हे को र् आफ्नो प्रनतपालकको
स्तुनत

र्

प्रशंसा

िरर्र्हे को

अवस्थामा" । ( मजु स्लम २/९९८,
हदीस नं. १ ३४२ )
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९७– कुनै िाउाँ वा निर्मा प्रवेश
िने समयको दआ
ु

ِ
السـ ْب ِف و َمــي
ــم َعات َّ
السـ َ
(( - 208ال َّل ُهـ َّ َر َّب َّ
ور َّب
اخر ِض َ
السـ ْب ِف و َمـي أ ْ َل ْل َ
ـنَ ،
ـْي َّ
ور َّب ْ
أ ْظ َل ْل َنَ ،
الش َييطِ ِ
الر َي ِ
َّ
ـن،
ْي و َمـي ْ
ـيح و َمـي َذ َر ْي َ
ور َّب ِّ
أضـ َل ْل َنَ ،
أه ِل َهـيَ ،
ـْي َه ِـذ ِق ال َق ْر َيـ ِ َ
ـْي َمـي
ـْي ْ
ْ
وخ ْ َ
وخ ْ َ
أس َأ ُل َك َخ ْ َ
ِ
وَش ْ ِ
وَش َمـي
فِ َيهيُ ،
وأدع ُذ بِ َك م ْ
أهل َهـيِّ َ ،
َش َهـيِّ َ ،
ـن َ ِّ
فِ ْي َهي))(.)1

( )1احلــيك وصــححه ووافقــه الــذهبي ( ،)100/2وابــن
السهي بـر ( ،)524وحسـهه احلـيفِ :ف رـري اخذكـير

( ،)154/5يل ابن بيز ورواق الهسـيئي [ِف دمـل اليـعم
والليل بر ( ])548 – 547بإسهيد حسن ،انظـر حت(ـ
اخخيير (ص ( .)37ق).

410

२०८– हे अल्लाह सातौं आकाश र् जे
जनत कुर्ाहरूमागथ त्यसले छहार्ी
िर्े को छ ती समस्तको प्रनतपालक,
र् सातौं पथ्वी र् जे जनत कुर्ाहरूलार्इ
त्यसले

आफूमागथ िोकेको छ ती

समस्तको प्रनतपालक, र् शैतानहरू र्
जे जनतलार्इ उनीहरूले पथभ्रर्मत
िर्े का छन ् नतनको पालनकताइ, र्
हुर्ीितास र् जे जनत थोकहरूलार्इ
उनी उिाए ती समस्तको प्रनतपालक,

म नतमीर्सत यस िाउाँ को भलार्इ र्
यसका िासीहरूको भलार्इ र् यसमा
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भएका

समस्त

भलार्इको

याचना

िदइ छु, र् नतम्रो शर्ण चाहन्छु यसको
िुर्ार्इिाट

र्

यसका

िासीहरूको

िर्ु ार्इिाट र् यसमा भएका समस्त
िुर्ार्इहरूिाट । ( यसलार्इ हाककमले
वणइन िर्े का छन ् र् सही पनन
भनेका छन ् र् यस कुर्ामा जहिीले
उहााँको समथइन पनन िर्े का छन ्
२/१ ००, र् र्ब्नुस्सुन्नीले हदीस नं.
५२४ मा वणइन िनुइ भएको छ, र्
हाकफजले

(हाकफज

र्ब्ने

हि)

अजकार्को टीकादटप्पणीमा यसलार्इ
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ववश्वासनीय भनेका छन ् ५/१ ५४, र्
शैख र्ब्ने िाजले भन्नु भएको छः
यसलार्इ नेसार्इले सही सनदको साथ
वणइन िर्े का छन ्, हे नस
ुइ ् तुहफतुल
अखखयार् पे. ३७ )

९८– िजार्मा प्रवेश िने
समयको दआ
ु
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الل َو ْحرَ ُق َال َ ِ
َ َ ِ َّ
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه
(( - 209ال إل َه إال َِه
يتَ ،و ُه َع َح وي َال
ُي ِيي َو ُي ِم ُ
الـم ْل ُك َو َل ُه َ
الـح ْمرُ ْ ُ ،
ُ
عت ،بِ َي ِر ِق َ
الـخ ْ ُْيَ ،و ُه َع َد ََل ُك ِّل ََش ٍء َ ِر ٌير))(.)1
َي ُم ُ
२०९– अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पज
ू नीय छै न त्यो एकलै छ त्यसको
कोही साझीदार् छै न, त्यसैको लागि
सम्राटत्व छ र् त्यसैको लागि समस्त
प्रशंसाहरू छन ्, त्यो जीवन प्रदान
( )1الرتمـــــذي ([ )291/5بـــــر ( ،])3429واحلـــــيك

( ،)538/1وابن ميجه ،بر ( ،)2235وحسهه اخلبيِن
ِف صــحي ابــن ميج ـ ( ،)21/2وِف صــحي الرتمــذي
(.)152/3

414

िछइ र् त्यो नै मत्ृ यु ददन्छ, र् त्यो
अववनाशी छ त्यसलार्इ मत्ृ यु अउने
छै न,

र्

समस्त

भलार्इ

त्यसैको

हातमा छ, र् त्यो प्रत्येक कुर्ामा
सामथ्यइवान छ । ( नतर्मज
इ ी ४/२९१ ,
हदीस नं. ३४२९, हाककम १ /५३८,
र्ब्ने माजा हदीस नं. २२३५, र्
यसलार्इ

अल्लामा

अल्िानीले

ववश्वासनीय भनेका छन ् हे नस
ुइ ् सहीह
र्ब्ने माजा २/२१ , र् सहीहुजत्तर्मज
इ ी
३/१ ५२ )
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९९– सवार्ी गिने ढल्कने
समयको दआ
ु
.)1()) (( بِ ْس ِ ال َّل ِـه- 210
२१ ०– अल्लाहको नामिाट । (अिू
दाऊद ४/२९६ हदीस नं. ४९८२, र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सही
भनेका छन ् हे नस
ुइ ् सहीह अिू दाऊद
३/९४१ )

 وصــــححه،])4982( ) [بــــر296/4( ) أبــــع داود1(
.)941/3( اخلبيِن ِف صحي أِب داود

416

१ ००– यात्रल
ु े निर्मा भएको
माननसको लागि िरर्ने दआ
ु
ِ
ِ
ِ
يف
ُ  ا َّلذي َال تَض،َ  (( َأ ْس َْعد ُد ُك ُ ا- 211
.)1())َو َد ِائ ُع ُه
२१ १ –

म

नतमीहरूलार्इ

त्यस

अल्लाहको संर्क्षणमा ददन्छु जसको
संर्क्षणमा कुनै वस्तु पनन नटट हुाँदैन
। ( अहमद २/४०३, र् र्ब्ने माजा

) [بــــر943/2(  وابــــن ميجــــ،)403/2( ) أِحــــر1(
.)133/2( ))  وانظر ((صحي ابن ميج،])2825(
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२/९४३, हदीस नं. २८२५, र् हे नस
ुइ ्
सहीह र्ब्ने माजा २/१ ३३ )

१ ०१ – निर्मा भएको माननसको
यात्रक
ु ो लागि िरर्ने दआ
ु

ِ  (( َأســــ- 212
َ  َو َأ َمي َن َـ،ـــك
َ َعد ُع ا َ ِد ْيهَـ
،ـــك
ْ
.)1())َو َخ َعاتِي َ َد َم ِل َك
२१ २– म नतम्रो धमइ र् नासो (धन
परर्वार्) र् नतम्रो कमइहरूको परर्णाम
अल्लाहलार्इ सम्पदछु । ( अहमद
،])3443( ) [بــر499/5(  والرتمــذي،)7/2( ) أِحــر1(
.)155/2( وانظر صحي الرتمذي
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२/७, र् नतर्मज
इ ी ५/४९९, हदीस नं.
२८२५,

र्

हे नस
ुइ ्

२/१ ५५ )

सहीहुजत्तर्मज
इ ी

ْس
َ - 213
َ َّ  و َي، َو َغ َ( َر َذ ْن َب َك،((ز َّو َد َك ا ُ ال َّ ْق َعى
َ َل َك
.)1())الـخ ْ َْي َح ْي ُث ََم ُكه َْت
२१ ३– अल्लाह नतम्रो धमइपर्ायणतामा
अझै

अर्भववृ ि

िर्ोस ्,

र्

नतम्रो

पापलार्इ क्षमा िर्ोस ्, र् नतमी जता
भए पनन नतमीलार्इ भलार्इ िनक
ुइ ो
))الرتمـذي

 وانظر ((صحي،])3444( ) الرتمذي [بر1(
.)155/3(

419

सुअवसर् प्रदान िर्ोस ् । (नतर्मज
इ ी
हदीस

नं.

३४४४,

र्

हे नस
ुइ ्

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ५५ )

१ ०२– यात्रामा अल्लाहको
िण
ु िान र् महानताको िखान
 َوإ َذا،َْبنَي
ْ َّ  (( ُكهَّي إ َذا َص َعرْ نَي ك  يل جيبر- 214
.)1())ن ََز ْلهَي َس َّب ْحهَي
२१ ४– हजर्त जाबिर् र्जजअल्लाहो
अन्होको वणइन छ ककः जि हामी
यात्राको

अवस्थामा

कुनै

उच्च

.])2993( ) [بر135/6( () البخيري مف ال1(

420

स्थानमागथ चढ्थे त तक्िीर् भन्थे, र्
जि

मागथल्लो

ठाउाँ िाट

झथें

त

अल्लाहो पववत्रताको िखान िथें । (
िख
ु ार्ी फतहुल िार्ीको साथ ६/१ ३५,
हदीस नं. २९९३ )

१ ०३– यात्रक
ु ो भोर्को समय
िरर्ने दआ
ु

421

ِ  وحس ِن ب، ((سمف س ِيمف بِـحم ِر ال َّل ِـه- 215
الئ ِه
َ ْ ُ َ
ْ َ ٌ َ َ َّ َ
ِ ِ وأ ْف ِض ْل َد َليهَي َد ِيئذ ًا ب،يحبهَي
ِ
يللـه ِم َن
ْ
َ ْ  َر َّبهَي َص،َد َل ْيهَي
.)1())اله َِّير
२१ ५– हामीमागथ अल्लाहले अपार्
अनग्र
ु ह

िर्े कोमा

हामीले

िर्े को

प्रशंसालार्इ सुन्नेवालाले सुन्यो, हे
हाम्रो प्रनतपालक हाम्रो यस यात्रामा
हाम्रो साथी (ननर्ीक्षक) िननजाऊ, र्
हामीलार्इ आफ्नो अनग्र
ु ह प्रदान िर्े र्
र्

हामीिाट

समस्त

ववकार्युक्त

.])2718( ) [بر2086/4( ) مسل1(
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कुर्ालार्इ हटाएर् सम्माननत िर्, हामी
नतमीर्सत नकइिाट नतम्रो शर्णको
याचना िदइ छौं । ( मुजस्लम ४/२०८६,
हदीस नं. २७१ ८ )

१ ०४–

यात्रा आददमा कुनै

स्थानमा ववश्रामको नीयतले
झने समयको दआ
ु
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َش َمي
- 216
ُ
ِّ َ ((أد ْع ُذ بِكَل ََمت اللـه ال َّي َّميت م ْن
.)1())َخ َل َق

.])2708( ) [بر2080/4( ) مسل1(
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परर्पूणइ

अल्लाहका

म

–२१ ६

वाणीहरूको माध्यमले त्यसको शर्ण
िर्ु ार्इहरूिाट

समस्त

ती

ुचाहन्छ

( जसलार्इ त्यसले सजृ टट िर्े को छ ।
) मुजस्लम ४/२०८०, हदीस नं. २७०८

े१ ०५– यात्रािाट फकेर् आउन
समयको दआ
ु

الث َتكْبـْي ٍ
 - 217يكَْب َد ََل ُك ِّل ََش ٍ
ف َث َ
ات،
ُ ِّ ُ
َ
َ
الل َو ْحــرَ ُق ال َ ِ
ُ ُ ُ َ ِ َ ِ َّ
َش ْيـ َ
ـك َل ـ ُهَ ،ل ـ ُه
ث ـ َّ َيقــعل ال إل ـ َه إال ِه
وهـ َـع َدـ َـَل ُكـ ِّـل ََش ٍء َ ـ ِـر ٌير،
ــح ْمرُ ُ ،
ــم ْل ُك و َلـ ُه الـ َ
الـ ُ
ون ،لِ َر ِّبهَي َح ِيمرُ َ
عنَ ،ديبِرُ َ
عن ،ت َِيئ ُب َ
آي ُب َ
ونَ ،صرَ َق هِ
الل

اب
اخح َ
وهـ َ
َرصـــــ َد ْبـــــرَ ُقَ ،
ـــــز َ
ــــز َم ْ
َو ْدـــــرَ ُقَ ،ون َ َ
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.)1())َو ْحرَ ق
२१ ७– यात्रु प्रत्येक उच्च ठाउाँ मा तीन
पटक तकिीर् भनोस ् अनन भनोसः
अल्लाह िाहे क कोही सत्य पूजनीय
छै न त्यो एकलै छ त्यसको कोही
साझीदार्

छै न,

त्यसैको

लागि

सम्राटत्व छ र् त्यसैको लागि समस्त
प्रशंसाहरू

छन ्,

र्

त्यो

समस्त

कुर्ामागथ शजक्त सम्पन्न छ, हामी
 ومســـــل،])1797( ) [بـــــر163/7( ) البخـــــيري1(
.])1344( ) [بر980/2(
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कुशलताको साथ फकेर् अर्र्हे का छौं
प्रयाजश्चत

िरर्र्हे को

प्रनतपालकको
िरर्र्हे को
आफ्नो

र्

आफ्नो

र्

प्रशंसा

स्तुनत

अवस्थामा,
वचनलार्इ

पूणइ

अल्लाहले
ियो,

र्

आफ्नो सेवकको सहायता ियो, र्
समस्त समूहहरूलार्इ एकलै पर्ाजजत
ियो । ( र्सल
ू सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लम

यसलार्इ

कुनै

युि

वा

हज्जिाट फकेर् आउाँ ने पश्चात पढ्थे,
िख
ु ार्ी ७/१ ६३, हदीस नं. १ ७९७,
मजु स्लम २/९८०, हदीस नं. १ ३४४ )
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१ ०६– जस मान्छे लार्इ खश
ु ी
्अथवा अवप्रय कुर्ाको खिर
् र्मलोस ् त त्यो के भनोस
 - 218ك َ
ْس ُقَ َ ،يل
َين ﷺ إ َذا َأتَي ُق اخ ْم ُر َي ُ ُّ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يت)) ،وإ َذا
ـح ُ
الرييل َ
((الـح ْمرُ للـه ا َّلذي بِه ْع َم ه َت ُّ َّ
َ
أتَيق اخمر يكْرههَ َ ،يل ((الـحمرُ ِ
للـه َد ََل ُك ِّل
ُ ُْ َ َ ُ ُ
َ ْ
َح ٍ
يل))(.)1

( )1أخرجــه ابــن الســهي ِف ((دمــل اليــعم والليل ـ )) [بــر

( ،])378واحلـــيك وصـــححه ( ،)499/1وصـــححه

اخلبــــيِن ِف ((صــــحي ااــــيمف)) ([ )201/4بــــر
(.])4640
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२१ ८– जि र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमलार्इ

कुनै

खुशीको

खिर्

प्राप्त हुन्थ्यो त उहााँ भन्थेः "त्यस

अल्लाहको लागि सिै प्रशंसा छ
जसको

दया

सहायताले

समस्त

असल कुर्ाहरू सम्पन्न हुन्छन ्" । र्
जि

उहााँ

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमलार्इ कुनै अवप्रय कुर्ाको
खिर् प्राप्त हुन्थ्यो त भन्थेः "
प्रत्येक अवस्थामा अल्लाहकै लागि

समस्त प्रशंसाहरू छन ्" । ( यसलार्इ
र्ब्नस्
ु सन्
ु नीले अमलल
ु यौमे वल्लैला

428

अन्तिइत वणइन िर्े का छन ् हदीस नं.
३७८,

र् हाककमले पनन यसलार्इ

वणइन िर्े का छन ् र् सही पनन
भनेका छन ् १ /४९९, र् अल्लामा
अल्िानीले सहीहुल जामेअको ४/२०१

मा सही भनेका छन ् हदीस नं. ४६४०
)

१ ०७– निी सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लममागथ प्रशाजन्त (दरूद)
पठाउनक
ु ो श्रेटठता

429

ُ  َ َيل ﷺ (( َم ْن َص ََّل َد َ ََّل َصال ًة َص ََّل ا- 219
.)1())َد َل ْي ِه ِ ََبي َد ْْش ًا
२१ ९–

र्सूल

वसल्लमले

सल्लल्लाहो
भन्नु

भयोः

अलैहे
"जसले

ममागथ एक पटक शाजन्त पठायो
त्यसमागथ अल्लाह दश पटक दया
िछइ " । ( मुजस्लम १ /२८८, हदीस नं.
४०८ )
َ  َو َ َيل ﷺ- 220
((ال َ َْت َع ُلعا َ ْ ِْبي دير ًا
.)1()) ْ ُ َْو َص ُّلعا َد َ ََّل؛ َفإِ َّن َصال َت ُك ْ َت ْب ُل ُ(هِي َح ْي ُث ُكه
.])408( ) [بر288/1( ) أخرجه مسل1(
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२२०– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले

भन्नु

गचहानलार्इ

मेला

निनाउन,ु

र्

भयोः

"मेर्ो

लिाउने

स्थान

ममागथ

अल्लाहको

शाजन्त (सलाम) पठाउाँ दै िनुइ ककनकक
नतमीले जतािाट पनन ममागथ शाजन्त
पठाएमा त्यसलार्इ मसम्म पय
ु ाइर्न्छ"
। ( अिू दाऊद २/२१ ८, हदीस नं.
२०४२, अहमद २/३६७, र् यसलार्इ

 وأِحــــــر،])2042( ) [بــــــر218/2( ) أبــــــع داود1(
 وصــــححه اخلبــــيِن ِف صــــحي أِب داود،)367/2(
.)383/2(
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अल्लामा

अल्िानीले

सहीह

अिू

दाऊदमा सही भनेका छन ् २/३८३ )

ِ
َ َ  و- 221
ـن ُذ ِكـ ْـر ُت
ْ ـيل ﷺ ((ال َبخ ْيـ ُـل َم
.)1())ِدهْرَ ُق َف َلـ ْ ُي َري ِّل َد َ ََّل

२२१ – र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः "वास्तवमा
कञ्जस
ू त्यो मान्छे हो जस समक्ष
मेर्ो नाम र्लर्यो तर् त्यसले ममागथ
प्रशाजन्त (दरूद) पठाएन" । (नतर्मज
इ ी
 وانظـر،)] وغـْيق3546( ) [بـر551/5( ) الرتمذي1(
 وصــحي،])2787( ) [بــر25/3( صــحي ااــيمف
.)177/3( الرتمذي
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५/५५१ , हदीस नं. ३५४६, र् उनी
िाहे क अरू ववद्हरूले पनन यसलार्इ
वणइन िर्े का छन ्, र् हे नस
ुइ ् सहीहुल ्
जामेअ ३/२५, हदीस नं. २७८७, र्
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ७७)
ِ للـه مالئك ً سي
ِ ((إن
َّ
ْي ِِف
 و َ َيل ﷺ- 222
َ يح
َّ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ اخَ ْر
.)1())السال َم
َّ  ُي َب ِّل ُ(عِن م ْن ُأ َّم ي،ض
२२२– र् र्सल
सल्लल्लाहो अलैहे
ू
वसल्लमले भन्नु भयोः " अल्लाहका
 وصــــححه،)421/2(  واحلــــيك،])43/3([ ) الهســــيئي1(
.)274/1( اخلبيِن ِف صحي الهسيئي
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केही यस्ता फरर्श्ताहरू छन ् जुन
यस धर्तीमा पयइटनमा हुन्छन ्

र्

मेर्ो उम्मतले ममागथ पठाएको दरूद
सलाम (प्रशाजन्त) मसम्म पय
ु ाइउाँछन ्"
। ( नेसार्इ ३/४३, हाककम २/४२१ , र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सहीह
नेसार्इमा सही भनेका छन ् १ /२७४ )
ِ
َّ إال،أح ٍر ُي َس ِّل ُ َد َ ََّل
َ  َو َ َيل ﷺ (( َمي م ْن- 223
ِ
ِ
.)1())السال َم
ِ َر َّد
َّ  َح َّى ُأر َّد َد َل ْيه،الله َد َ ََّل ُر ْوحي

 وحسهه اخلبيِن ِف صـحي أِب،)2041( ) أبع داود بر1(
.)283/1( داود
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२२३– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः " जि कसैले
ममागथ प्रशाजन्त (सलाम) पठाउाँ छ त
अल्लाह मेर्ो अत्मा (प्राण) मलार्इ
फकाइर्ददन्छ ताकक म त्यसमान्छे को
प्रशाजन्तको (सलामको) उत्तर् दे ऊाँ" ।
( अिू दाऊद हदीस नं. २०४१ , र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सहीह
अिू

दाऊदमा

सही

भनेका

छन ्

१ /२८३ )

१ ०८– सलाम प्रसारर्त िनुक
इ ो
श्रेटठता

435

ِ عل
ُ  َ َيل َر ُس- 224
اللـه ﷺ ((الَ تَرْ ُخ ُلعا
 َأ َو َال، َو َال ُت ْؤ ِمهُعا َح َّى َ َحتي ُّبعا،الـجهَّ َح َّى ُت ْؤ ِمهُعا
َ
ٍ
السال َم
َّ  َأ ْف ُشعا، ْ ُ أ ُد ُّل ُك ْ َد ََل ََشء إ َذا َف َع ْل ُ ُمع ُق َ َحتي َب ْب
.)1()) ْ َب ْيهَ ُك
२२४–

र्सल
ू

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले भन्नु भयोः "नतमीहरू
तिसम्म

स्विइमा

प्रवेश

पाउाँ दै नौ

जिसम्म आस्थावान नभर्हाल, र्
नतमी

तिसम्म

आस्थावान

हुन्सक्दै नौ जिसम्म आपसमा प्रेम
. وغْيق،])54( ) [بر74/1( ) مسل1(
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निर्, र् के म नतमीहरूलार्इ यस्तो
कुर्ानतर् मािइदर्शत
इ निरूाँ जसलार्इ
अपनाएर् आपसमा प्रेम िनइथाल्छौ,
र् त्यो कुर्ो होः सलामलार्इ अपसमा
प्रचर्लत िर्" । (मूजस्लम १ /७४,
हदीस नं. ५४, र् नयनी िाहे क अरू
ववद्हरूले

यस

हदीसलार्इ

वणइन

िर्े का छन ्)
ٌ  (( َث- 225
مج َف اإل ْي َـَم َن
َ َ ْمج َع ُه َّن َف َقر
َ َ الث َم ْن
ِ ُ اإلنْريـ
َ ال ِم لل َعـ
ْ  و َبـ،ــك
َ ــن َن ْ( ِسـ
َ الســـ
،ِــيمل
ْ ــيف مـ
َ
َّ ــذ ُل
ِ ْ اإل
ِ يق ِم َن
ُ (َ واإل ْن
.)1())َير
.])28( ) [ بل حريث ر82/1( () البخيري مف ال1(
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२२५– जस मान्छे मा ननम्नका तीन
कुर्ाहरू

एकबत्रत

भए

र्इमानको

ववशेर्ता

र्

त्यसमा
श्रेटठताहरू

एकबत्रत भए, र् ती कुर्ाहरू हुनः
आफै आफ्नो जीउर्सत न्याय िनु,इ
समस्त
िनु,इ

संसार्िासीहरूलार्इ
र्

अवस्थामा

िरर्िी
पनन

र्

सलाम

ननधइनताको

दान िनुइ । (

िुखार्ीले यसलार्इ हजर्त अम्मार्को
माध्यमले मौकूफन ् र् मअ
ु ल्लकन ्
वणइन िर्े का छन ् फतहुल िार्ीको
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साथ १ /८२, हदीस नं. २८ भन्दा
) अनघ
ودن َدب ِر ِ
اللـه ْب ِن َد ْم ٍرو رَضِ َاهلل ُانَه ُمَ َّ
أن
ْ ْ َ - 226
َّبي ﷺ َأ ُّي ِ
َر ُج ً
اإل ْسال ِم َخ ْ ٌْي؟ َ َيل
ال َس َأ َل اله َّ
ِ
السال َم َد ََل َم ْن َد َر ْف َت و َم ْن
(( ُت ْطع ُ ال َّط َعي َم ،و َت ْق َر ُأ َّ
َلـ ْ َت ْع ِرف))(.)1
्२२६– हजर्त अब्दल
्ु लाह बिन उमर
र्जजअल्लाहो अन्हुमाको वणइन छ कक

एउटा मान्छे ले र्सल
सल्लल्लाहो
ू
( )1البخــيري مــف ال( ـ ([ )55/1بــر ( ،])12ومســل
( .])65/1بر ()39
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अलैहे वसल्लमर्सत सोध्योः कुन
र्स्लाम

चादहाँ

अनत

उत्तम

हो

(अथाइत र्स्लामका कुन र्शटटाचार्हरू
अनत

उत्तम

उहााँसल्लल्लाहो
उत्तर्

दददै

छन ्)
अलैहे

भन्नु

?

त

वसल्लमले

भयोः

"नतमी

मान्छे हरूलार्इ भोजन िर्ाउाँ दै िर्, र्
जसर्सत

पनन

भेट्दछौ

त्यसलार्इ

सलाम िदै िर् चाहे त्यसर्सत नतम्रो
परर्चय होस ् वा नहोस ्" । ( िख
ु ार्ी
फतहुल िार्ीको साथ १ /५५, हदीस
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नं. १ २, र् मूसर्लम १ /६५, हदीस नं.
३९ )

१ ०९– काकफर्ले सलाम िर्े मा
त्यसको जवाफ कसर्ी ददने
ِ ــل
ِ الك َـ
ُ أهـ
ــيب؛
ْ ْ  ((إ َذا َســـ َّل َد َلـــ ْي ُك- 227
.)1()) ْ َف ُقع ُلعا َو َد َل ْي ُك
२२७– जि नतमीलार्इ ककतािवालाहरू
सलाम

िरुन ् त

तीमीहरू

भनः

नतमीलार्इ पनन उस्तै (वअलैकुम) ।
 ومسـل،])6258( ) [بـر42/11( ) البخيري مـف ال(ـ1(
.])2163( ) [بر1705/4(
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(िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ १ १ /४२,

मूसर्लम

्र

६२५८,

नं.

हदीस

)४/१ ७०५, हदीस नं. २१ ६३

१ १ ०– िधा र् कुखुर्ाको आवाज
सन
ु ेको समय पदढने दआ
ु
ِ
ِ
ِ
يسأ ُلعا ا َ ِم ْن
(( - 228إ َذا َسم ْع ُ ْ ص َي َ
يح الرِّ َي َك َف ْ
َف ْض ِل ِه؛ َفإِهني ر َأ ْت م َل َك ًي ،وإ َذا س ِمع ُ ِهن َيق ِ
احل َـَم ِر
َ َ ْ ْ َ
َ
َّ َ َ
ِ ِ
الشي َط ِ
ين؛ َفإِ َّن ُه َرأى َشيْ َطين ًي))(.)1
َعع ُذوا بِيل َّلـه م َن َّ ْ
َف َّ

( )1البخيري مـف ال(ـ ([ )350/6بـر ( ،])3303ومسـل
([ )2092/4بر (.])2729
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२२८– जि नतमीहरू कुखुर्ाको आवाज
सुन

त

अनुग्रहको

अल्लाहर्सत

त्यसको

याचना

ककनकक

िर्,

त्यसले कुनै स्विइदत
ू लार्इ हे र्ेको छ,
र् जि िधाको (िदहाको) आवाज
सुन

त

शैतानिाट

अल्लाहको

शर्णको याचना िर्, ककनकक त्यसले
शैतानलार्इ

हे र्ेको

छ

।

(िख
ु ार्ी

फतहुल िार्ीको साथ ६/३५०, हदीस
नं. ३३०३,

र् मूसर्लम ४/२०९२,

हदीस नं. २७२९)
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्१ १ १ – र्ात्रीमा कुकुर्को भंक
ेु न
आवाज सन
ु ेर् पदढने दआ
ु
(( - 229إ َذا س ِمع ُ ُنبيح ِ
الكال ِ
الـح ِم ِْي
َب ون َِـه َيق َ
َ ْ ْ َ َ
ِ
فإهن ُ َّن َي َر ْي َن َمي ال ت ََر ْو َن))(.)1
بِيل َّل ْي ِلَ ،ف َ َع َّع ُذوا مه ُْه َّن َّ
२२९– जि नतमीहरू र्ात्रीमा कुकुर्को
भाँुक्ने आवाज र् िधाको आवाज सुन
त उनीिाट अल्लाहो शर्णको याचना
िर् ककनकक उनीहरूले ती कुर्ाहरूलार्इ
( )1أبــــــع داود ([ )327/4بــــــر ( ،])5103وأِحــــــر
(،)306/3وصــــححه اخلبــــيِن ِف صــــحي أبــــع داود
(.)961/3
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पनन

हे दइछन ्

जसलार्इ

नतमी

हे नस
इ क्दै नौ । ( अिू दाऊद ४/३२७,
हदीस नं. ५१ ०३, अहमद ३/३०६, र्
यसलार्इ अल्लामा अल्िानीले सहीह
अिू दाऊदको ३/९६१ मा सही भनेका
छन ् )

१ १ २– जसलार्इ िाली िर्े का छौ
त्यसको लागि िरर्ने दआ
ु
 َ َيل ﷺ ((ال َّل ُه َّ َف َأ ُّي َمـي ُم ْؤ ِم ٍن َس َب ْب ُ ُه؛- 230
ِ َفيجع ْل َذلِ َك َله ُ رب ً إ َلي َك يعم
.)1()) ِ الق َيي َم
َ ْ
َ َْ ْ َْ ُ
،])6361( ) [بـر171/11( )) () البخيري مف ((ال1(
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२३०–

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले भन्नु भएको छः "हे
अल्लाह

मैले

जुन

सुकै

आस्थावनलार्इ िाली िर्े को छु त
त्यसलार्इ त्यसको लागि प्रलयको
ददन नतम्रो सामीप्यता प्राप्त िने
माध्यम िनार्दे ऊ" । (िख
ु ार्ी फतहुल

िार्ीको साथ १ १ /१ ७१ , हदीस नं.
६३६१ , र् मुजस्लम ४/२००७, हदीस नं.
२६०१ , र् मुजस्लमका शब्द यी हुनः
)] ول(ظــــــه2601( ) [بــــــر2007/4( ومســــــل
.)) ((فيجعلهي له زكية ورِح
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हे अल्लाह त्यस िालीलार्इ त्यसको
लागि पापिाट पववत्रता र् नतम्रो दया
पाउने माध्यम िनार्दे ऊ)

१ १ ३– जि कुनै मुजस्लम कुनै
आको मजु स्लमको प्रशंसा िर्ोस ्
त त्यो के भनोस ्
ِ َين أحرُ ُك م
يدح ًي
َ ْ َ َ  َ َيل ﷺ ((إ َذا ك- 231
ِ
ِ
،ب ُفالن ًي وا ُ َح ِس ْي ُب ُه
ُ أحس
ْ َصيح َب ُه الَ َُمَي َل َ ؛ َف ْل َي ُقل
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ِ
َ إن ك
ْ – أح ِس ُب ُه
ْ أحر ًا
َ َو َال ُأ َزكِّي َد ََل اللـه
ُ َين َي ْعل
َ َذ
.)1())اك – ك ََذا وك ََذا
२३१ –

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले भन्नु भएको छः "जि
नतमीमध्ये कोही कसैको प्रशंसा िनइ
नै चाहोस ् त भनोसः म फलानोको
िार्े मा

यस्तो

यस्तो

अनुमान

िरर्र्हे को छु तर् अल्लाह नै त्यसिार्े
अगधक

ज्ञानी

लेखाजोखा

छ

िनेवाला

र्
छ,

त्यसको
र्

म

 والبخــيري،)3000( ) [بــر2296/4( ) رواق مســل1(
.])2662( بر
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अल्लाह िाहे क कसैलार्इ ( समस्त
अविुणिाट) पववत्र मान्दै न, अनन
त्यसलार्इ वास्त्वमा यदद त्यस िार्े
केही थाहा होस ् भने भनोस ् म
त्यसको िार्े मा यस्तो यस्तो अनम
ु ान
िदइ छु" । (मुजस्लम ४/२२९६, हदीस
नं. ३०००, र् िख
ु ार्ी हदीस नं. २६६२
)

१ १ ४– जि कुनै मस
ु लमाको
सचरर्त्रता सदाचारर्ताको िखान
िरर्योस ् त त्यो के भनोस ्
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(( - 232ال َّله ال ُت َؤ ِ
اخ ْذ ِِن بِ َـَم َي ُقع ُل َ
عنْ ،
واغ ِ(ر ِيل
ُ َّ
[واج َع ْلهِي َخ ْْي ًا ِم َّـَم َي ُظه َ
َمي َال َي ْع َل ُم َ
ُّعن])) (.)1
عن ْ
ू२३२– हे अल्लाह जुन कुर्ाहरू उनीहर
े्मेर्ो िार्े मा भननर्हे का छन ् त्यसिार
मर्सत सोधपछ
ू निन,ुइ र् मेर्ो िार्े मा
् छन

अनर्भज्ञ

ूउनीहर

े्जसिार

त्यसलार्इ क्षमा िरर्दन
ु ु, (र् मलार्इ
जन
ु

िनार्दे ऊ

र्ाम्रो

त्यसभन्दा

( )1البخـــيري ِف اخدب ((ا (ـــرد)) بـــر ( ،)761وصـــح

إسهيدق اخلبيِن ِف ((صـحي اخدب ا (ـرد)) بـر (،)585
ومــي بــْي ا

عقــعف ْي زيــيدة للبيهقــي ِف ((شــعب اإليــَمن))

( )228/4من طريق آخر.
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उनीहरू

मेर्ो

लिार्र्हे का

िार्े मा

छन ्) ।

अनम
ु ान
( िख
ु ार्ीले

यसलार्इ अदिुल मुफर्दमा हदीस नं.
७६१ अन्तिइत वणइन िर्े का छन ्, र्
अल्लामा अल्िानीले यसलार्इ सहीहुल

अदिुल मुफर्दको हदीस नं. ५८५ मा
सही भनेका छन ्, र् जुन दव
ु ै कोस्ट
िीच छ त्यसलार्इ र्माम िैहकीले
शअिुल र्इमानको ४/२२८ मा आको
माध्यमले (सनदले) वणइन िर्े का
छन ् )
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१ १ ५– हज्ज र् उमर्ामा मान्छे
तजल्िया कसर्ी भनोस ्
ِ َ  َل َّب ْي َك ال، (( َل َّب ْي َك ال َّل ُه َّ ل َّب ْي َك- 233
َش ْي َك َل َك
َّ ،َل َّب ْي َك
 ال،والـم ْل َك
 َل َك، َ  والهِّ ْع َم، َالـح ْمر
َ إن
ُ
ِ َ
.)1())َش ْي َك َل َك
२३३– म उपजस्थत (हाजजर्) छु हे
अल्लाह

म

उपजस्थत

छु,

म

उपजस्थत छु नतम्रो कोही सहभािी
छै न म हाजजर् छु, ननःसन्दे ह समस्त
،])1549( ) [بـــر408/3( )) ) البخـــيري مـــف ((ال(ـــ1(
.])1184( ) [بر841/2( ومسل
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प्रशंसाहरू, र् समस्त अनुकम्पाहरू, र्
सम्राटत्व (सत्ता) नतम्रै लागि छ,
नतमो कोही साझीदार् छै न । (
िख
ु ार्ी फतहुल िार्ीको साथ ३/४०८,

हदीस नं. १ ५४९, मुजस्लम २/८४१ ,
हदीस नं. १ १ ८४ )

१ १ ६– हिे अस्वद (कालो ढुाँिा)
ननकट पुिेको समयको तकिीर्
ِ يف الهَّبي ﷺَّبيلبي
 ُك َّل ََم،ت َد ََل َب ِع ٍْي
َ  (( َط- 234
َْ
ُّ
ِ ٍ
ِ
.)1())َْب
َ الرك
َ َّ ْن َأش َير إ َل ْيه بِ َِشء دهْرَ ُق َوك
ُّ أتَى
.])1612( ) [بر476/1( () البخيري مف ال1(
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२३४–

निी

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले िैतुल्लाह (कअिा) को
परर्क्रमा ऊाँटमा सवार् भएर् िर्े ,
अनन जदहले पनन हिे अस्वद भएको
कुनासम्म पुग्थे आफूर्सत भएको
लट्ठी आदद जेसाथ हुन्थ्यो त्यसले

हिे अस्वदलार्इ संकेत िर्े र् अल्लाहु
अक्िर् भन्दै िथे । ( िख
ु ार्ी फतहुल

िार्ीको साथ १ /४७६, हदीस नं. १ ६१ २
)

१ १ ७– हिे अस्वद र् रूक्ने
यमानी िीचको दआ
ु
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 ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ- 235
)1( ٢٠١ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ البقرة

२३५–

हे

संसार्मा

अल्लाह
भलार्इ

हामीलार्इ
प्रदान

यस

िर्,

र्

पर्लोकमा पनन भलार्इ प्रदान िर्, र्
हामीलार्इ नकइको यातनािाट मुजक्त
प्रदान िर् । ( सूर्तुल िकर्ः २०१ , र्
यस हदीसलार्इ ननम्नका ववद्हरूले
वणइन िर्े का छन ्, अिू दाऊद २/१ ७९,
،)] وأِحــــــر1892( ) [بــــــر179/2( ) أبــــــع داود1(

وحسهه
،)128/7(  والب(عي ِف َشح السه،)411/3(
َّ
.)354/1( ))اخلبيِن ِف ((صحي أِب داود
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हदीस नं. १ ८९२, र् अहमद ३/४१ १ , र्
ििवीले शर्हुस्सुन्नहमा ७/१ २८, र्
अल्लामा अल्िानीले यसलार्इ सहीह

अिू दाऊदको १ /३५४ मा ववश्वासनीय
भनेका छन ् )

१ १ ८– सफा र् मर्वा पवइतमागथ
उर्भने समयको दआ
ु
ِ
الري َ(ي َ َرأ ﭽ إِ َّن
َّ  (( َل َّـَم َدنَي الهَّبِ ُّي ﷺ م َن- 236
ُ الل ﭼ ((أ ْبرَ أ بِ َـَم َبرَ َأ ا
ِالري َ(ي هوا ْل همر هو هِة ِم ْن َش َع ِيئ ِر َه
َّ
ْ
ِ
، َح َّى َر َأى ال َب ْي َت، َف َر ِ َي َد َل ْي ِه،بيلري َ(ي
َّ بِه)) َف َبرأ
ِ
َ  َو َ َيل،َْب ُق
((ال إِ َل َه
َ َّ  َوك،َ  َف َع َّحرَ ا، َ فيس َ ْق َب َل الق ْب َل
ْ
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إِالَّ ا ُ َو ْحرَ ُق َال َ ِ
الـح ْمرُ ،
الـم ْل ُك و َل ُه َ
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه ُ
ٍ
ريرَ ،ال إ َل َه إِالَّ ا ُ َو ْحرَ ُقَ ،أن َْج َز
َو ُه َع َد ََل ُك ِّل ََشء َ ٌ
اب َو ْحرَ ُقُ ،ث َّ َد َدي
َرص َد ْبرَ ُقَ ،
وه َز َم اخَ ْح َز َ
َو ْدرَ ُقَ ،ون َ َ
الث مر ٍ
ِ
ب َ ِ
ات ،...احلَر ْي ُث،
ْي َذل َكَ َ ،يل م ْث َل َه َذا َث َ َ َّ
َْ
و ِ
فيه َف َ( َع َل َد ََل ا َ ْر َو ِة ك َََم َف َع َل َد ََل ال َّري َ(ي))(.)1
َ
े२३६– जि निी सल्लल्लाहो अलैह
वसल्लम सफा पवइतर्सत ननकट भए
((
पवइत

भयोः
मर्वा

ुपढन
्र

यो
सफा

ेउहााँल

त

ननःसन्दे ह

अल्लाहका ननशानीहरूमध्येका हुन ्)),
( )1مسل ([ )888/2بر (.])1218
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"म त्यसिाट आर्म्भ िदइ छु जसिाट
अल्लाहले अर्म्भ िर्े को छ", अनन
सफामागथ यनत चढे कक िैतुल्लाहलार्इ
हे नथ
इ ाले अनन िैतल्
ु लाहनतर् अनह
ु ार्
िर्े र्
िर्े

अल्लाहको एकत्वको िखान
र्

अल्लाहको

महानमताको

िखान िदै भनेः " अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पज
ू नीय छै न त्यो एकलै
छ त्यसको कोही साझीदार् छै न,
त्यसैको

लागि

त्यसैको

लागि

सम्राटत्व
समस्त

छ

र्

प्रशंसाहरू

छन ्, र् त्यो समस्त कुर्ामागथ शजक्त
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सम्पन्न छ, त्यस अल्लाह िाहे क
कोही सत्य पूजनीय छै न त्यो एकलै
छ जसले आफ्नो वचनलार्इ पण
ू इ
ियो, र् आफ्नो भक्तको सहायता
ियो, र् एकलै समस्त समूहहरूलार्इ
पर्ाजजत ियो", र् यसको िीचमा
अरू दआ
ु हरू पनन िर्े , र् यस्तै तीन
पटक िर्े ... पण
ू इ हदीस । र् यसै
हदीसमा यो पनन वखणइत छ ककः
जसर्ी उहााँले सफा पवइतमागथ िर्े का
थए उस्तै मर्वा पवइतमागथ पनन िर्े
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। ( मुजस्लम २/८८८, हदीस नं. १ २१ ८
)

१ १ ९– अर्फाको ददनको दआ
ु
((خْي الرُّ د ِ
يء ُد َدي ُء َي ْع ِم َد َر َف َ َ ،
وخ ْ ُْي َمي
َ
ُ ْ َ - 237
ُ ْل ُت أنَي َوالهَّب ُّي َ
عن ِم ْن َ ْب ِـَل َال إِ َل َه إِالَّ ا ُ َو ْحرَ ُق ال

َ ِ
الـح ْمرُ َ ،و ُه َع َد ََل ُك ِّل
الـم ْل ُك ،و َل ُه َ
َش ْي َك َل ُهَ ،ل ُه ُ
ََش ٍء َ ِرير))(.)1
ेअलैह

सल्लल्लाहो

(र्सूल

–२३७

वसल्लमले भन्नु भयोः) सवोत्कृटट
( )1الرتمذي [بر ( ،])3585وحسهه اخلبـيِن ِف صـحي

الرتمذي ( ،)184/3وِف اخحيديث الريحيح (.)6/4
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दआ
अर्फाको ददनको दआ
हो, र्
ु
ु
मैले र् मभन्दा अनघका निीहरूले
जुन

दआ
ु

िर्े का

छौं

त्यो

होः

अल्लाह िाहे क कोही सत्य पज
ू नीय
छै न त्यो एकलै छ त्यसको कोही
साझीदार्

छै न,

त्यसैको

लागि

सम्राटत्व छ र् त्यसैको लागि समस्त
प्रशंसाहरू

छन ्,

र्

त्यो

समस्त

कुर्ामागथ शजक्त सम्पन्न छ । (
नतर्मज
इ ी हदीस नं. ३५८५, र् यसलार्इ
अल्लामा
सहीहुजत्तर्मज
इ ीको

अल्िानीले
३/१ ८४

मा

461

्र

छन ्,

भनेका

ववश्वासनीय

) अहादीसुस्सहीहाको ४/६ मा पनन

१ २०– मशअरूल हर्ाम ननकट
िरर्ने दआ
ूु हर
ِ
الـم ْش َع َر
((رك َ
ب ﷺ ال َق ْري َعا َء َح َّى أتَى َ
َ - 238
ِ
وه َّل َل ُه،
َْب ُقَ ،
يس َ ْق َب َل الق ْب َل َ ( َفرَ دي ُق ،وك َّ َ
حل َرا َمَ ،ف ْ
ا َ
ِ
أس َ( َر ِجر ًاَ ،فرَ َف َف َ ْب َل
َ
وو َّحرَ ُق) َف َلـ ْ َي َز ْل َوا ( ًي َح َّى ْ
ْ
أن َت ْط ُل َف َّ
الش ْم ُس))(.)1

( )1مسل ([ )891/2بر (.])1218
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२३८–

निी

सल्लल्लाहो

वसल्लम

आफ्नो

सवार्ीमा

सवार्

कसवा
भएर्

अलैहे
नामक

मशअरुल

हर्ामसम्म िए, अनन ककब्लानतर्
अनुहार्

िर्े र्

दआ
ु

िनइथाले

र्

अल्लाहको महानताको िखान िर्े , र्
त्यसको

िण
ु िान

िनक
ुइ ो

त्यसको

एकत्वको

पनन

साथै
िखान

िरर्र्हे र् तिसम्म उभेका नै र्हे
यहााँसम्म कक भोर्को र्ातोपना जाहे र्
भयो अनन सय
ू इ उदय हुनभ
ु न्दा अनघ
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(

।

े्िर

प्रस्थान

त्यहााँिाट

ैन

) मुजस्लम २/८९१ हदीस नं. १ २१ ८

१ २१ – जमर्हलार्इ प्रत्येक कंकर्ी
्हान्दाखेरर्को तकिीर
َْب ُك َّل ََم َر َمى بِ َح َري ٍية ِدهْرَ ِ
اا ََم ِر
ُ (( - 239يك ِّ ُ
ف يرْ ُدع مس َ ْقبِ َل ِ
ِ
ِ
الق ْب َل ِ ،
ال َّثالثُ ،ث َّ َي َ َقرَّ ُمَ ،و َيق ُ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
مج َر ُة
اخو ََل وال َّثينِي ِ  ،أ َّمي َ ْ
الـج ْم َرة ْ
َرافع ًي َيرَ ْيه َب ْعرَ َ
الع َقب ِ ِ
َْب ِدهْرَ ُك ِّل َح َري ٍية ،و َيه َ ِ
ف،
ْرص ُ
فْيم َيهي ،و ُيك ِّ ُ
َ َ َْ
ف ِدهْرَ َهي))(.)1
وال َي ِق ُ
( )1البخيري مف ال(ـ

([ )584 – 583/3بـر (1752

و ،])1753وانظــر ل(ظــه ههــيك ،والبخــيري مــف ال( ـ
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२३९– मान्छे तीनवटै जमर्हहरूलार्इ
कंकर्ी

हान्दाखखर्

हान्ने

समय

प्रत्येक

अल्लाहु

कंकर्ी
अकिर्

भन्दै र्होस ्, अनन पदहलो जमर्ह र्
दोस्रो जमर्हलार्इ कंकर्ी हानेर् अर्ल
अिाडि सर्े र् ककब्लानतर् अनह
ु ार् िर्े र्
दव
ु ै हात उठार्कन ् याचना िर्ोस ्, र्
र्ह्यो कुर्ो अजन्तम जमर्ह (ठूलो
जमर्ह) को त त्यसलार्इ कंकर्ी
हान्दा

प्रत्येक

कंकर्ी

हान्नेसाथ

 ورواق مسل أيض ًي [(بـر،])1750( ) [بر581/3(
.] ) من حريث ابن مسععد1296(
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तकिीर् त भनोस ् तर् त्यसलार्इ
कंकर्ी हाने पश्चात दआ
ु को लागि
नरूकोस ् िरू त्यहााँिाट फककइहालोस ् ।
(

िख
ु ार्ी

३/५८३,५८४,

फतहुल
र्

िार्ीको
यसमा

साथ
वखणइत

शब्दलार्इ त्यहााँ हे नस
ुइ ्, र् िख
ु ार्ी
फतहुल िार्ीको साथ ३/५८१ , हदीस
नं. १ ७५०, र् मजु स्लमले पनन र्ब्ने
मसऊदको माध्यमले वणइन िर्े का
छन ् हदीस नं. १ २९६ )

१ २२– अचजम्भत वा प्रसन्न हुने
अवस्थाको दआ
ु

466

ين ِ
((س ْب َح َ
اللـه!)) (.)1
ُ - 240
२४०– अल्लाह अनत पववत्र छ ! ।
(िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ १ /२१ ०,

्हदीस नं. १ ५५ र् ३९० र् २८३, र
मुजस्लम हदीस नं. ३७१ ३१ ४ र् ४१ ४,
)र् ४/१ ८५७, हदीस नं. ३३२
ْْب))(.)2
(( - 241ا ُ أك َ ُ
( )1البخــيري مــف ((ال(ــ )) ([ )210/1بــر (،])155

و[ 390بـــر ( )283ومســـل بـــر ( ،])371و414
[بر ( ،])314ومسل ([ )1857/4بر (.])332

( )2البخــيري مــف ((ال( ـ )) ([ )441/8بــر (،])4741
وانظــر ((صــحي الرتمــذي)) ( ،)103/2و(،)235/2
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२४१ – अल्लाह महान छ । (िुखार्ी
फतहुल िार्ीको साथ ८/४४१ , हदीस

नं. ४७४१ , र् हे नस
इ ी
ुइ ः सहीहुजत्तर्मज
२/१ ०३,२३५,

र्

मस्
ु नद

अहमद

५/२१ ८)

१ २३– जसलार्इ प्रसन्नताको
समाचार् र्मलोस ् त्यो के िर्ोस ्
ِ
َ  ((ك- 242
ْس ُق َأ ْو
ُّ ُ َين الهَّبِ ُّي ﷺ إ َذا َأ تَي ُق َأ ْم ٌر َي
ِ ِ يجر ًا ُشكْر ًا ل
ِ ُيْس بِ ِه؛ َخر س
َ لـه َت َب
.)1())يرك َو َت َعيَل
َ َّ
ُّ َ
.)218/5( ومسهر أِحر
)2774( ) رواق أهل السـهن إال الهسـيئي [أبـع داود بـر1(
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२४२– जि निी सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमलार्इ

कुनै

यस्तो

शुभ

समाचार् र्मल्थ्यो वा जसलार्इ सुनेर्
उहााँ प्रसन्न भर्हाल्थे, त महान र्
सवोत्कृटट अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट
िने उद्देश्यले ढोिमा िर्हाल्थे । (
यसलार्इ

नेसार्इ

िाहे क

समस्त

सन
ु नका वणइनकताइहरूले वणइन िर्े का
छन ्, अिू दाऊद हदीस नं. २७७४,
नतर्मज
इ ी हदीस नं. १ ५७८, र्ब्ने माजा
،])1394(  وابـن ميجـ بـر،)1578( والرتمذي بـر
)) و((إرواء ال(ليـل،)233/1( ))

وانظر ((صحي ابن ميجـ
.)226/2(
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हदीस नं. १ ३९४, र् हे नस
ुइ ः सहीह
र्र्वाउल

्र

१ /२३३,

माजा

ेर्ब्न

) िलील २/२२६

१ २४– जसले आफ्नो शर्ीर्मा
कुनै पीिा महसूस िर्ोस ् त्यो
् के भनोस

ــذي َتـ َّ ِ
ــَل ا َّلـ ِ
ــف َيـــرَ َك َدـ َ
ــن
َ - 243
ــأمل َ مـ ْ
((ضـ ْ
ِ
ِ
(ســ ْب َف
َج َســر َكَ ،و ُ ْــل بِ ْســ ِ اللـــه ( َثالثــ ًي) َو ُ ْــل َ
ِ ِ ِ
ِ
م ٍ
ــن ََش مــي ِ
أجــرُ
ــرات) َأ ُدــع ُذ بيللـــه َو ُ رْ َرتــه م ْ ِّ َ
َ َّ

و ُأح ِ
يذ ُر))(.)1
َ َ

( )1مسل ([ )1728/4بر (.])2202
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२४३– आफ्नो शर्ीर्को त्यस भािमा
जता पीिा छ आफ्नो हातलार्इ र्ाखेर्
तीन पटक भनः अल्लाहको नामिाट,
र् सात पटक भनः म अल्लाह र्
त्यसको

शजक्तको

शर्ण

चाहन्छु

त्यस कटटिाट जसलार्इ म महसूस
िदइ छु र् जसिाट भयभीत छु । (
मजु स्लम ४/१ ७२८, हदीस नं. २२०२ )

१ २५– जसलार्इ कुनै अनम
ु ाननत
कुर्ा लाग्ने भय होस त्यो के
िर्ोस ्
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(( - 244إ َذا رأى أحرُ ُك ِمن ِ
أخ ِي ِهْ ،أو ِم ْن َن ْ( ِس ِه،
َ ْ ْ
َ
ِِ
ِ
ِ
بيلْب َك ِ ] َف َّ
ْي
إن ال َع ْ َ
ْأو م ْن َميله َمي ُي ْعج ُب ُه [ َف ْل َيرْ ُع َل ُه َ َ
َح وق))(.)1
२४४– नतमीमध्ये जसले पनन आफ्नो
अथवा

जीउ

आफ्नो

वा

भार्मा

् सम्पजत्तमा कुनै यस्तो कुर्ा हे र्ोस
जुन त्यसलार्इ प्रसन्न िरर्दे ओस ् त
त्यसमा

कक

चादहयो

त्यसलार्इ

( )1مسهر أِحر ( ،)447/4وابـن ميجـ [بـر (،])3509
وميلك [بر ( ،])1698 – 1697وصححه اخلبيِن ِف
صحي اايمف ([ )212/1بر ( ،])556وانظر حتقيق
((زاد ا عيد)) لألرني،وط (.)170/4
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कल्याणको

दआ
ु

िर्ोस ् ककनकक

कुदृजटट सत्य र् साँचो कुर्ो हो । (
मुस्नद अहमद ४/४४७, र्ब्ने माजा
हदीस नं. ३५०९, मार्लक हदीस नं.
१ ६९७,१ ६९८, र् यसलार्इ अल्लामा
अल्िानीले सहीहुल ् जामेअको १ /२१ २,

हदीस नं. ५५६ मा सही भनेका छन ्,
र्

हे नस
ुइ ्

अर्नाऊतले

िर्े को

अनुसंधानीय संकलन जादल
ु मआद
४/१ ७० )

१ २६– भयको समय िरर्ने दआ
ु

473

َ - 245
.)1( ))!ُ ((ال إِ َل َه إالَّ ا
२४५– अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पूजनीय छै न ! । (िुखार्ी फतहुल
िार्ीको

साथ

६/१ ८१ ,

हदीस

नं.

३३४६, र् मुजस्लम ४/२२०८, हदीस नं.
२८८०)

१ २७– नहर् अथवा िर्लिदाइ
िरर्ने दआ
ु

،])3346( ) [بـــر381/6( )) ) البخـــيري مـــف ((ال(ـــ1(
.])2880( ) [بر2208/4( ومسل

474

ِ
]ْب [ال َّل ُه َّ ِمه َْك َو َل َك
ُ  (( بِ ْس ِ ال َّلـه َوا ُ أ ْك- 246
.)1())ال َّل ُه َّ َت َق َّب ْل ِمهِّي
२४६– अल्लाहको नामिाट, र् अल्लाह
महान छ, (हे अल्लाह यो नतम्रै
तफइिाट प्रदान िरर्एको हो र् मात्र
नतम्रै लागि हो) हे अल्लाह मिाट
यसलार्इ

किूर्

िर्

।

(मुजस्लम

३/१ ५५७, हदीस नं. १ ९६६, र् १ ८,
िैहकी ९/२८७, र् जन
ु दव
ु ै कोस्ट िीच
 والبيهقـي،])18( )1966( ) [بـر1557/3( ) مسل1(
 وااملـ، ومي بْي ا عقعف ْي للبيهقي وغـْيق،)287/9(
. اخخْية سق هي بي عهى من رواي مسل
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ेछ त्यसलार्इ िैहकी र् अरू ववद्हरूल
वणइन िर्े का छन ्, र् अजन्तम वाक्य
) मजु स्लमको हदीसिाट र्लर्एको छ

१ २८– दटु ट शैतानहरूको
ेकौतुहलता र् भ्रमलार्इ नटट िन
दआ
ु
اللـه ال َّيم ِ
ـيت ِ
((أدع ُذ بِك َِلم ِ
يت ،ا َّل ِي ال
- 247
ُ
َّ
َ
ِ ِ
َُ ِ
َش َمي َخ َل َق ،و َب َر َأ و َذ َرأ،
ُييو ُز ُه َّن َب ور َو َال َفيج ٌر م ْن َ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
َش َمي َي ْع ُر ُج فِ َيهي،
َش َمي َيه ِْز ُل م َن َّ
الس ََمءَ ،وم ْن َ ِّ
َوم ْن َ ِّ

و ِمن ََش مي َذر َأ ِِف اخر ِ ِ
َش َمي َُي ُْر ُج ِمه َْهي،
ْ
َ ْ ِّ َ َ
ضَ ،وم ْن َ ِّ
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ِ ،ير
ِ وم ْن ََش ُك ِّل َط
ِ َو ِم ْن ََش فِ َِن ال َّل ْي ِل واله ََّه
َّير ٍق إال
ِّ
ِّ
ِ َط
.)1())ير ًي َي ْط ُر ُق بِ َخ ْ ٍْي َي َير ِْحـ ُن
२४७– म अल्लाहको शर्ण चाहन्छु
त्यसका

ती

समस्त

वाणीहरूको

माध्यमले जसको सीमा अनतक्रमण
कुनै सत्कमी वा पापी र् दटु ट िनइ
सक्दै न
जसलार्इ

ती

समस्त

त्यसले

दटु टतािाट

सजृ टट

िर्े र्

कफजार्ददएको छ, र् ती समस्त
 وابــن الســهي بــر، ) بإســهيد صــحي419/3( ) أِحــر1(

وط ِف ررُيه للطحيوي، وصح إسهيدق اخرني،)637(

.)127/10(  وانظر َممف الزوائر،)133 (ص
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दटु टता र् िुर्ार्इिाट जुन आकाशिाट
झछइ

र्

समस्त

त्यसनतर्

चढ्छ,

िुर्ार्इहरूिाट

र्

ती

जसलार्इ

अल्लाहले पथ्
ृ वीमागथ कफजार्ददएको
छ र् ती िुर्ार्इहरूिाट पनन जुन त्यस
पथ्
ृ वीिाट ननस्कन्छ, र् ददन र्ात्रीको
र्ियन्त्रयक्
ु त िुर्ार्इिाट, र् प्रत्येक
र्ात्रीमा घदटत हुने समस्त िर्ु ार्इयक्
ु त
घटनाहरूिाट र्ात्रीको त्यस घटना
िाहे क जन
ु भलार्इ र्लएर् अउाँ छ हे
हाम्रो दयावान अल्लाह । ( अहमद
३/४१ ९

शि
ु

सनदको

साथ,

र्

478

र्ब्नुस्सुन्नी
यसको

नं.

सनदलार्इ

तहाववयाको
भनेका

हदीस

६३७,

र्

अर्नाऊतले

टीकादटप्पणीमा

छन ् पे. १ ३३,

र्

सही
हे नस
ुइ ्

मजमउज्जवार्द १ ०/१ २७ )

१ २९– क्षमायाचना र् प्रयाजश्चत
(तौिा)
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ِ
ِ
ُ  َ َيل َر ُس- 248
((واللـه ِّإِن
اللـه ﷺ
عل
ِ
ْي
َ عب إ َل ْي ِه ِِف ال َي ْع ِم أ ْك َث َر ِم ْن َس ْب ِع
ُ خس َ ْ(( ُر ا َ وأ ُت
ْ
.)1())َم َّر ٍة
२४८–

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले भन्नु भयोः "अल्लाहको
शपथ

म

पटकभन्दा

एक

ददनमा

अगधक

सत्तर्ी

अल्लाहर्सत

क्षमायाचना र् तौिा िछुइ" । (िुखार्ी
फतहुल िार्ीको साथ १ १ /१ ०१ , हदीस
नं. ६३०७ )

.])6307( ) [بر101/11( () البخيري مف ال1(
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ِ
ُ  َو َيل َر ُس- 249
َّيس
ُ أَيي اله
َ ُّ عل اللـه ﷺ (( َيي
ِ
.)1())عب إ َل ْي ِه ِم َئ َ َم َّر ٍة
ُ  َف ِّإِن أ ُت،ُتع ُبعا َإَل اللـه
२४९– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले
माननसहरू

भन्नु

भयोः

अल्लाहर्सत

"हे

पश्चाताप

िर्, ककनकक म अल्लाहर्सत एक
ददनमा सय पटक पश्चाताप िछुइ" ।
(मजु स्लम ४/२०७६, हदीस नं. २७०२)
ِ
ُ  َو َ َيل َر ُس- 250
اللـه ﷺ (( َم ْن َ َيل
عل
ِ
ِ
حل ُّي ال َق ُّيع ُم
َ أس َ ْ(( ُر ا َ ال َعظي َ ا َّلذي ال إ َل َه إالَّ ُه َع ا
ْ
.])2702(  [بر.)2076/4( ) مسل1(
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إن ك َ
عب إ َل ْي ِهَ ،غ َ( َر ا ُ َل ُهَ ،و ْ
َين َف َّر ِم َن
وأ ُت ُ
الزح ِ
ف))(.)1
َّ ْ
े२५०– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैह
े"जसल

भयोः

ुभन्न

ेवसल्लमल

भन्यो म त्यस महान अल्लाहर्सत
क्षमायाचना र् तौिा िदइ छु जस
ैिाहे क कोही सत्य पूज्य छै न त्यो न
सवइशजक्त सम्पन्न र् अववनाशी छ,
( )1أخرجه أبع داود ([ )85/2بر ( ،])1517والرتمذي
([ )569/5بر ( ،])3577واحليك وصححه ووافقـه
الذهبي ( ،)511/1وصححه اخلبيِن ،انظـر ((صـحي
الرتمــذي)) ( ،)182/3و((جــيمف اخصــعل خحيديــث
الرسعل ^)) )390 – 389/4( ،ب حقيق اخرني،وط.
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त

अल्लाह

त्यसका

समस्त

पापहरूलार्इ क्षमा िरर्ददन्छ चाहे ती
पापहरूमध्ये युििाट वपठयुाँ फकाइएर्
भाग्नक
ु ो पाप पनन ककन नहोस ्" । (
अिू दाऊद २/८५, हदीस नं. १ ५१ ७,
नतर्मज
इ ी ५/५६९, हदीस नं. ३५७७, ,
र् हाककमले पनन वणइन िर्े का छन ् र्
सही पनन भनेका छन ् र् यस कुर्ामा
जहिीले उनको समथइन पनन िर्े का
छन ् १ /५१ १ , र् यसलार्इ अल्िानीले
पनन

सही

भनेका

छन ्,

हे नस
ुइ ः

सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ८२, र् जामेउल
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उसूल लेअहादीसीर्इ सूल ४/३८९,३९०
िर्े को

अनुसंधान

ेअर्नाऊतल
) संकलन

((و َ َيل ﷺ ((أ ْ َر ُب َمي َي ُك ُ
الر ُّب ِم َن
َ - 251
عن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َ َط ْع َت ْ
أن
ال َع ْبرِِ ،ف َج ْعف ال َّل ْي ِل اآلخ ِر؛ َفإن ْ
ِ
َت ُك َ ِ
يد ِ ؛ َف ُك ْن))(.)1
الس َ
عن َم َّ ْن َي ْذ ُك ُر ا َ ِِف ت ْل َك َّ
े२५१ – र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैह
वसल्लमले भन्नु भयोः "अल्लाह
( )1أخرجـــــه الرتمـــــذي [بـــــر ( ،])3579والهســـــيئي
( ،)279/1واحلــــيك وانظــــر ((صــــحي

الرتمــــذي))

( ،)183/3و((جــيمف اخصــعل)) ب حقيــق اخرنــي،وط
(.)144/4
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भक्तर्सत सिैभन्दा अगधक समीप
र्ात्रीको अजन्तम भािमा हुन्छ त
यदद नतमी ती माननसहरूमा शामेल

हुन्सक्छौ जन
ु त्यस िेला अल्लाहको

स्मर्णमा ब्यस्त हुन्छन ् त यस्तो

अवश्य िर्" । ( नतर्मज
इ ी हदीस नं.
३५७९, र् नेसार्इ १ /२७९, र् हाककमले
पनन वणइन िर्े का छन ्, र् हे नस
ुइ ्
सहीहुजत्तर्मज
इ ी ३/१ ८३, र् जामेउल
उसूल

अर्नाऊतले

िर्े को

अनस
ु ंधानयक्
ु त संकलन ४/३८६ )
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ُ  َو َ َيل ﷺ ((أ ْ َر ُب َمي َي ُك- 252
عن ال َع ْبرُ ِم ْن
ِ  َو ُه َع س،ر ِّب ِه
.)1())يجرٌ فأكْثِ ُروا الرُّ َدي َء
َ
َ
२५२– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः " भक्त
अल्लाहर्सत सिैभन्दा अगधक समीप
ढोिको

अवस्थामा

हुन्छ

यसथइ

ढोिमा अत्यागधक दआ
िने प्रयत्न
ु
िर्" । ( मजु स्लम १ /३५०, हदीस नं.
४८२ )

.])482( ) [بر350/1( ) مسل1(
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َ - 253و َ َيل ﷺ ((إ َّن ُه َل ُي َ( ُ
ين َد ََل َ لبِيَ ،و ِّإِن
خس َ ْ( ِ( ُر ا َ ِِف ال َي ْع ِم ِم َئ َ َم َّر ٍة))(.)1
ْ
२५३– र् र्सल
ेसल्लल्लाहो अलैह
ू
वसल्लमले भन्नु भयोः "मेर्ो हृदयमा
अवस्था

जस्तो

हार्लए

आवर्ण

अर्हाल्छ, अनन म अल्लाहर्सत एक
"ुददनमा सय पटक क्षमायाचना िदइ छ
( )1أخرجه مسل ([ )2075/4بـر

( ،])2702ـيل ابـن

اخثْي ((ل ُي(ـين دـَل لبـي؛ أي ل ُي(طـى و ُي(شـى؛ وا ـراد بـه

السهع؛ خنه كـين ﷺ ال يـزال ِف مزيـر مـن الـذكر والقربـ
ودوام ا را ب ؛ فإذا سهي دن َشء مههي ِف بعـض اخو ـيت ،أو

نِس ،دَرَّ ُق ذنب ًي دَل ن(سه ،ف(ـزع إَل االسـ ((ير .انظـر جـيمف
اخصعل (.)386/4
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।

(मुजस्लम

४/२०७५,

हदीस

नं.

२७०२, र्ब्नुल असीर्को भनार्इ छ
ककः आवर्ण जस्तो अवस्थाको अथइ
हो बिसइन,ु ककनकक र्सल
ू सल्लल्लाहो
अलैहे

वसल्लम

अल्लाहको

अत्यागधक स्मर्ण िुणिान र् स्तुनत
िथे अनन जि कदहले त्यसमध्येिाट
कुनै कुर्ालार्इ बिसइन्थे वा त्यसमा
सुस्ती िथे त त्यसलार्इ पाप ठानेर्
तुरुन्तै

अल्लाहनतर्

क्षमायाचना

प्रवत्ृ त

भर्इ

।

हे नस
ुइ ्

िनइथाल्थे

जामेउल उसल
ू ४/३८६ )
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१ ३०– अल्लाहको महानता
पववत्रता प्रशंसा र् िण
ु िान
िनुक
इ ो श्रेटठता

ِ ين
َ  َ َيل ﷺ (( َم ْن َ َيل ُسـ ْب َح- 254
اللــه
 َو َلـ ْـع،ـت َخ َطي َيــي ُق
ْ  ُح َّطـ،َوبِ َح ْمـ ِـرق ِِف َيـ ْـع ٍم ِم َئ ـ َ َمـ َّـر ٍة
.)1())َت ِم ْث َل َز َب ِر ال َب ْح ِر
ْ كَين
२५४–

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

वसल्लमले भन्नु भयोः " जसले एक
ददनमा सय पटक यसलार्इ भन्छः
"पववत्र छ अल्लाह आफ्नो प्रशंसाको
 ومســـــل،])6405( ) [بـــــر168/7( ) البخـــــيري1(
.])2691( ) [بر2071/4(
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साथ" त त्यसका समस्त पापहरूलार्इ
क्षमा

िरर्न्छ

चाहे

ती

पापहरू

समुन्द्रका फीज समान ककन नहोउन ्"
। ( िख
ु ार्ी ७/१ ६८, हदीस नं. ६४०५,
मुजस्लम ४/२०७१ , हदीस नं. २६९१ )
َّـيل َال إِ َلـ َه إِال
َ َ ـن
ْ  َو َ َيل ﷺ (( َم- 255
ِ َ ا ُ َو ْحرَ ُق َال
، ُالــح ْمر
َ  َو َلـ ُه،الــم ْل ُك
ُ  َل ُه،َش ْي َك َل ُه
ِ ٍ
َ  َكـ،ْشـ ِمـ َـر ٍار
ـن
ْ ـين ك ََمـ
َ ْ َو ُهـ َـع َدـ َـَل ُكـ ِّـل ََشء َ ــر ٌير َد
ِ س ِمن و َل ِر إسم
.)1())ـيد َيل
ْ
َ ْ ٍ (ُ أد ََق ْأر َب َع َ أ ْن
َ ْ
२५५– र् र्सल
सल्लल्लाहो अलैहे
ू
वसल्लमले

भन्नु

भयोः

"जसले

.)2017/4(  ومسل بل(ظه،)67/7( ) البخيري1(
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ननम्नको दआ
ु लार्इ दश पटक जाप
ियो(र् त्यो दआ
होः) " अल्लाह
ु
िाहे क कोही सत्य पूज्य छै न त्यो
एकलै छ त्यसको कोही साझीदार्
छै न, त्यसैको लागि सत्ता र् समस्त
प्रशंसा

छ,

र्

त्यो

समस्त

कुर्ाहरूमागथ शजक्त सम्पन्न छ" त
त्यो त्यस मान्छे सर्ह भयो जसले
र्स्मार्इलका सन्तनतमध्येिाट चार्वटा
दास मुक्त िर्े को होस ्" । ( िख
ु ार्ी
७/६७, र् मजु स्लमले आफ्नै शब्दद्वार्ा
वणइन िर्े का छन ् ४/२०७१ )
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ِ (َ َين َخ ِ(ي
ِ  و َ َيل ﷺ ((ك َِلم- 256
ين َد ََل
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِح ِن
َ ْ الر
َّ  َحبِ ْي َب َين إِ ََل، َثقي َلـ َين ِِف الـم َيزان،ال ِّل َسين
ِ ين
َ  ُس ْب َح،ين ال َّل ِـه َوبِ َح ْم ِر ِق
َ ُس ْب َح
.)1()) ِ اللـه ال َعظِي
२५६– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः " दर्
ु इ वाक्य
(मन्त्र)

जजब्रोमा

दृजटटले

अनत

तुलामा

अनत

उच्चार्ण

सजजलो
िह्ुाँिो

छन ्,

िने
तर्

छन ्,

र्

अल्लाहलार्इ अनत वप्रय छन ्, र् ती
दव
ु ै

मन्त्र

हुनः

(सुब्हानल्लादह

 ومســـــل،])3462( ) [بـــــر168/7( ) البخـــــيري1(
.])2694( ) [بر2072/4(
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वबिहजम्दही सुब्हानल्लादहल अजीम)
अथाइत पववत्र छ अल्लाह आफ्नो
प्रशंसाको साथ, पववत्र छ महान
अल्लाह " । ( िख
ु ार्ी ७/१ ६८, हदीस
नं. ३४६२, र् मुजस्लम ४/२०७२, हदीस
नं. २६९४ )
ِ ين
َ  َو َ َيل ﷺ- 257
َ ُ ((خَ ْن أ
َ عل ُس ْب َح
،اللـه
ِ
إيل
ُّ أح
َ ،ْْب
َ وا ْل
َّ َ ب
ُ َ  َوا ُ أك،ُ  َوال إ َل َه إالَّ ا،ـح ْمرُ للـه
َّ ِم َّـَم َط َل َع ْت َد َل ْي ِه
.)1())الش ْم ُس

.])2695( ) [بر2072/4( ) مسل1(
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२५७– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः "म ननकट
यो भन्नु ककः "पववत्र छ अल्लाह, र्
समस्त प्रशंसा अल्लाहकै लागि छन ्,
र्

अल्लाह

महान

छ" संसार्का

समस्त कुर्ाहरूभन्दा वप्रय छ" ।
(मजु स्लम ४/२०७२, हदीस नं. २६९५)
ِ ْ  و َيل ﷺ ((أيع ِج ُز أحرُ ُك- 258
ب
َ أن َيكْس
َْ
َ
ْ َ
ف َح َسهَ ٍ )) َف َسأ َل ُه َس ِيئ ٌل ِم ْن ُج َل َس ِيئ ِه
َ ُك َّل َي ْع ٍم َأ ْل
ِ َ َكي
َ ف َح َسهَ ٍ ؟ َ َيل (( ُي َس ِّب ُ ِم َئ
َ أحرُ نَي أ ْل
َ ب
ُ ف َيكْس
ْ
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ٍ
ٍ
ف
ُ ُي ُّط َدهْ ُه أ ْل
ُ َب َل ُه َأ ْل
ُ  َف ُي ْك، ت َْسبِ ْي َح
َ ُ  ْأو، َف َح َسه
.)1()) ٍ َخطِ ْي َئ
२५८– र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले
नतमीमध्ये

भन्नु
कोही

भयोः
यस

"के

कुर्ािाट

असमथइ छ कक त्यो मात्र एक ददनमा
एक हजार् पुण्य कमाओस ् ?", त
उहााँसल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमका
साथीहरूमध्ये एउटा सोध्ने मान्छे ले
प्रश्न ियो कक हामीमध्ये कसैले एक
.])2698( ) [بر2073/4( ) مسل1(
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हजर्ा पुण्य कसर्ी कमाउन सक्छ ?
त उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले
भन्नु

भयोः

अल्लाहको
(तस्िीह)

"त्यो

सय

पववत्रताको
िर्ोस,

अनन

पटक
िण
ु िान
त्यसको

कमइपत्रीमा त्यसको लागि एक हजार्
पुण्य लेखखन्छ, वा त्यसका एक
हजार्

पापहरूलार्इ

मेटार्न्छ"

।

(मुजस्लम ४/२०७३, हदीस नं. २६९८)
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ين ِ
َ (( - 259م ْن َ َيل ُس ْب َح َ
اللـه ال َعظِي ِ َوبِ َح ْم ِر ِق،
ُغ ِر َس ْت َل ُه ن ْ
اهَّ ِ ))(.)1
َخ َل ٌ ِِف ا َ
२५९– जसले भन्योः महान अल्लाह
आफ्नो प्रशंसाको साथ पववत्र छ, त
एउटा

स्विइमा

लागि

त्यसको

खजूर्को रूख र्ोवपन्छ । (नतर्मज
इ ी
्र

नं.३४६४,३४६५,

हदीस

५/५१ १ ,

हाककम १ /५०१ , र् सही पनन भनेका
( )1أخرجــــــه الرتمــــــذي ([ )511/5بــــــر (– 3464
 ،])3465واحلـــــيك ( )501/1وصـــــححه ووافقـــــه
الـــذهبي ،وانظـــر صـــحي ااـــيمف ([ )531/5بـــر
( ،])6429وصحي الرتمذي (.)160/3
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ेछन ् र् यस कुर्ामा र्माम जहिील
उनको समथइन पनन िर्े का छन ्,
हे नस
ुइ ् सहीहुल जामेअ ५/५३१ , हदीस

नं. ६४२९, र् सहीहुजत्तर्मज
)इ ी ३/१ ६०
ِ
اللـه ْب َن َ ْي ٍ
سَ ،أالَ
َ - 260و َ َيل ﷺ (( َيي َد ْبرَ
أ ُد ُّل َك َد ََل َكه ٍْز ِم ْن ُكهُ ِ
لت َب ََل
الـجهَّ ِ ؟)) َف ُق ُ
عز َ
عل ِ
اللـهَ َ ،يل (( ُ ْل الَ َح ْع َل َوالَ ُ َّع َة إالَّ
َيي َر ُس َ
ِ
بيللـه))(.)1

( )1البخـــيري مـــف ال(ـــ ([ )213/11بـــر (،])4205
ومسل ([ )2076/4بر (.])2704
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२६०–
कैसको

(हजर्त
भनार्इ

अब्दल्
ु लाह
छ

कक)

बिन
र्सल
ू

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले भन्नु
भयोः "हे अब्दल्
ु लाह बिन कैस के म
तमीलार्इ

स्विइका

ढुकुटीहरूमध्ये

एउटा ढुकुटीको िार्े मा निताऊाँ ?" त
मैले भनेः ककन होर्न हे अल्लाहको
सन्दे टटा मलार्इ अवश्य िताउनस
ु ्, त
उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले
भन्नु भयोः " नतमी भनः अल्लाह
िाहे क कुनै शजक्त नत भलार्इनतर्
प्रोत्सादहत िनइ सक्छ नत िर्ु ार्इिाट
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र्ोक्न सक्छ" । ( िुखार्ी फतहुल

िार्ीको साथ १ १ /२१ ३, हदीस नं.
४२०५, र् मुजस्लम ४/२०७६, हदीस नं.
२७०४)
ِ
بف
 و َ َيل ﷺ- 261
ٌ ب الكَال ِم َإَل اللـه ْأر
ُّ ((أح
َ
ِ ُاحلـمر
ِ
َ ُس ْب َح
ُ  وا،ُ  َوال إ َل َه إالَّ ا،للـه
ْ َ ْ  َو،ين اللـه
.)1())بأَيِ َّن َبر ْأ َت
ِّ ْض َك
ُ َ أك
ُّ ُ  ال َي،ْْب
२६१ – र् र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले

भन्नु

भयोः

"

अल्लाहलार्इ सिैभन्दा वप्रय यी चार्
.])2137( ) [بر1685/3( ) مسل1(
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कुर्ाहरू (दआ
ु ) लाग्दछनः "अल्लाह
प्रशंसा

समस्त

्र

छ,

पववत्र

अल्लाहकै लागि छन ्, र् अल्लाह
्िाहे क कोही सत्य पज
्ू य छै न, र
ेअल्लाह महान छ", र् यसमध्य
ैजसिाट पनन आर्म्भ िर्े मा कुन
फकइ छै न" । ( मुजस्लम ३/१ ६८५,
) हदीस नं. २१ ३७
عل ِ
اِب َإَل رس ِ
اللـه ﷺ َف َق َيل َد ِّل ْمهِي
َ - 262جي َء أ ْد َر ِ و َ ُ
كَالم ًي أ ُ ع ُل ُه؟ َ َيل (( ُ ْل ال إ َل َه إالَّ ا ُ َو ْحرَ ُق ال َ ِ
َش ْي َك َل ُه،
الـح ْمرُ ل َّل ِـه كَثِْي ًاُ ،س ْب َح َ
ين ال َّل ِـه َر ِّب
ْْب كَبْي ًاَ ،و َ
ا ُ أك َ ُ
ِ
حل ِكي ِ ))َ َ ،يل
ال َعي ِ َ
ْيَ ،ال َح ْع َل َوال ُ َّع َة إالَّ بيل َّلـه ال َع ِز ِيز ا َ
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ِ َفهؤ
، َو ْار َح ْـمهِي،الء ل ِ َر ِِّب َف َـَم ِيل؟ َ َيل (( ُ ْل ال َّل ُه َّ ا ْغ ِ(ر ِيل
َُ
.)1()) َو ْار ُز ْ هِي،َو ْاه ِر ِِن

२६२– एउटा िाउाँ ले मान्छे

र्सल
ू

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम समक्ष
अएर् भन्योः मलार्इ यस्तो कुर्ा
(दआ
ु )

र्सकाउनस
ु ्

जसलार्इ

म

पढदै िरूाँ, त उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमले भन्नु भयोः "नतमी भनः
अल्लाह िाहे क कोही सत्य पज्
ू य छै न
َّ  ــــي.])2696(
وَل

) [بــــر2072/4( ) مســــل1(

 أبـع داود.)) يل الهبي ﷺ ((لقر مأل يريه من ا ـْي،اخدراِب
.])832( ) [ر220/1(
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त्यो

एकलै

छ

त्यसको

कोही

सहभािी छै न, अल्लाह महान र्
सवोच्च छ, र् अल्लाहको लागि नै
अत्यागधक प्रशंसाहरू छन ्, समस्त
ब्रह्माण्िको प्रनतपालक अल्लाह पववत्र
छ, र् सवइशजक्त सम्पन्न र् सवइिण
ु
सम्पन्न अल्लाह िाहे क कोही शजक्त
सम्पन्न

छै न

त्यो

अगधपत्यशाली

छ"

मान्छे ले

भन्योः

तत्वदशी

र्

।

त

त्यस

यो

त

मेर्ो

प्रनतपालकको लागि हो, तर् मेर्ो
लागि के छ ? त उहााँ सल्लल्लाहो
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अलैहे वसल्लमले भन्नु भयोः " तमी
भनः हे अल्लाह मलार्इ क्षमा प्रदान
िर्, र् ममागथ दया िर्, र् मलार्इ
मािइदशइन िर् र् मलार्इ जीववका
प्रदान िर्" । (मुजस्लम ४/२०७२,
हदीस नं. २६९६, र् अिू दाऊदले यो
अर्भववृ ि िर्े का छनः कक जि त्यो
िाउाँ ले

जान

लाग्यो

त

र्सल
ू

सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले भन्नु
भयोः "त्यसका दव
ु ै हात भलार्इले
परू र्ए" १ /२२०, हदीस नं. ८३२ )
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 - 263ك َ
الهبي ﷺ
َين الر ُج ُل إ َذا َأ ْس َل َ َد َّل َم ُه ُّ
أن يرْ ُدع َِب ُؤ َال ِء الك َِلم ِ
ـيت
َّ
َ
الريالةَُ ،ث َّ أ َم َر ُق ْ َ َ َ
اغ ِ(ر يل ،وار َ ْ ِ
((الله َّ ْ
واهرِن ،وديفِهي،
ِحهيْ ،
ُ
ْ
وار ُز هي))(.)1
ْ
२६३– जि कुनै मान्छे र्स्लाम किूल
ेिथ्यो त र्सूल सल्लल्लाहो अलैह
पढन

नमाज

त्यसलार्इ

वसल्लम

र्सकाउाँ थे अनन त्यसलार्इ यो अदे श
िथे कक ननम्नका वाक्यहरूद्वार्ा
( )1مســل ([ )2073/4بــر

( .])2697وجــيء ِف روايــ

أخرى ((فإن هؤالء َتمف لك دنييك وآخرتك)).
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याचना िर्ोसः " हे अल्लाह मलार्इ
क्षमा प्रदान िर्, र् ममागथ दया िर्,
र् मलार्इ मािइदशइन िर्, र् मलार्इ
प्रशाजन्त प्रदान िर् र् मलार्इ जीववका
प्रदान िर्" । ( मुजस्लम ४/२०७३,
हदीस नं. २६९७, र् मुजस्लमको अको
हदीसमा

छः"यी

वाक्यहरू

नतम्रो

संर्सर्क र् पर्लौककक जीवनलार्इ
भलार्इहरूिाट पूरर्ददन्छन ्" )
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ِ
الـح ْمرُ ل ِ َّل ِـه ،وأ ْف َض ُل
(( - 264إِ َّن َأ ْف َض َل الرُّ َديء َ
الذك ِْر َال إِ َل َه إِالَّ ا ))()1
ِّ
२६४– सिैभन्दा उत्कृटट दआ
ु यो होः
लागि

ैअल्लाहक

प्रशंसा

"समस्त

छन ्", र् सिैभन्दा उत्कृटट िण
ु िान
यो होः "अल्लाह िाहे क कोही सत्य
पज
इ ी ५/४६२,
ू नीय छै न" । (नतर्मज
हदीस नं. ३३८३ र् र्ब्ने माजा
( )1الرتمــــــذي ( )462/5بــــــر ( ،)3383وابــــــن ميجــــــه
( )1249/2بر ( ،)3800واحليك ( ،)503/1وصـححه

ووافقــه الــذهبي ،وانظــر ((صــحي ااــيمف)) ( )362/1بــر
(.)1104
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२/१ २४९, हदीस नं. ३८००, र् हाककम
१ /५०३, र् यसलार्इ सही पनन भनेका
ेछन ् र् यस कुर्ामा र्माम जहिील
उनको समथइन पनन िर्े का छन ्,
हे नस
ुइ ् सहीहुल जामेअ १ /३६२, हदीस
) नं. १ १ ०४

يت ُس ْب َح َ
ين ال َّل ِـه،
يلـح ُ
(( - 265ال َبي ِ َي ُ
الري َ
يت َّ
ِ
ْْبَ ،والَ َح ْع َل
َوا ْل َ
ـح ْمرُ للـهَ ،و َالَ إِ َل َه إِالَّ ا َُ ،وا ُ أك َ ُ
َو َال ُ َّع َة إِالَّ بِيلل ِـه))(.)1
( )1أِحــر [( ])75/3بــر ( ) 513برتتيــب أِحــر شــيكر،
وإسهيدق صحي  ،وانظر ((َممف الزوائر)) (،)297/1

ودزاق ابـن حجـر ِف بلـعغ ا ـرام مـن روايـ أِب سـعير إَل
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२६५– िााँकी र्हीर्हनेवाला सुकायइहरू
यी हुनः अल्लाह पववत्र छ, र् समस्त

प्रशंसा अल्लाहकै लागि छन ्, र्
अल्लाह िाहे क कोही सत्य पज्
ू य
छै न,

र्

अल्लाह

महान

छ,

र्

अल्लाहको शजक्त िाहे क कुनै शजक्त
नत

भलार्इ

िर्ु ार्इिाट
(अहमद

िर्ाउन

िचाउन
३/७५,

सक्छ
नै

हदीस

नत

सक्छ
नं.

।

५१ ३,

अहमद शाककर्को िणना अनुसार्, र्
 و يل،])848(  بر،)) الهسيئي ِف ((دمل اليعم والليل
 وابـــن حبـــين [بـــر،])512/1([ صـــححه احلـــيك
.])840(
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यसको

सनद

मजमउज्जवार्द

सही

छ,

१ /२९७,

हे नस
ुइ ्
र्

र्ब्ने

हिले िल
ु ूिुल मर्ाममा अिू सर्इदको
माध्यमले

यसलार्इ

नेसार्इतर्सत

संलग्न िर्े का छन ्, र् भन्नु भएको
छ ककः यसलार्इ र्ब्ने दहब्िान र्
हाककमले सही भनेका छन ् )

१ ३१ – र्सूल सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लम कसर्ी िण
ु िान िथे ?
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ِ  َدن َدب ِر- 266
ٍ اللـه ْب ِن َد ْم
رو ريضَّاهللَّعنهام َ َيل
ْ ْ
ِ ((رأي ُت الهَّبي ﷺ يع ِقرُ ال َّسبِي بِي ِم
.)1())يهه
َ َ ْ
َْ
ْ
َّ
२६६–

अब्दल्
ु लाह

बिन

अमर्

र्जजअल्लाहो अन्हुमाको वणइन छ

ककः मैले र्सल
ू सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमलार्इ दायाँ हातले तस्िीहलार्इ
(िुणिानलार्इ) िणनािदाइ हे र्ेको छु ।
( अिू दाऊद २/८१ , हदीस नं. १ ५०२
उहााँले आफ्नै शब्दद्वार्ा वणइन िर्े का
،])1502( ) [بــر81/2( ) أخرجــه أبــع داود بل(ظــه1(
 وانظـــــر،])3486( ) [بـــــر521/5( والرتمـــــذي
.)4865( ) بر271/4( ))((صحي اايمف
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छन ्, नतर्मज
इ ी ५/५२१ , हदीस नं.
हे नस
ुइ ् सहीहुल ् जामेअ

्र

३४८६,

) ४/२७१ , हदीस नं. ४८६५

१ ३२– भलार्इहरू र् संग्रदहत
ूर्शटटाचार्हर
(( - 267إ َذا ك َ
َين ُجهْ ُ ال َّل ْيل – ْأو أ ْم َس ْي ُ – َف ُك ُّ(عا
ْي َتهْ ِ ِ ٍ
ِص ْب َيي َن ُك ْ ؛ َفإِ َّن َّ
ب
الش َييطِ ْ َ
َْش ح ْيهَئذَ ،فإ َذا َذ َه َ
ُ
س َ ِ
عه ِ ْ ،
اب،
وأغل ُقعا اخَ ْب َع َ
يد ٌ م َن ال َّل ْي ِل َف َخ ُّل ُ ْ
َ
الش ْي َط َ
اس َ ال َّل ِـه؛ َفإِ َّن َّ
ين َال َي ْ( َ ُ َبيب ًي ُم ْ( َلق ًي،
َوا ْذ ُك ُروا ْ
ِ
اس َ ال َّل ِـهَ ،و َخ ِّـم ُـروا
َو ْأو ُكعا َر َب ُك ْ  ،وا ْذ ُك ُروا ْ
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ِ
ْ  َو َل ْع،اس َ ال َّل ِـه
أن َت ْع ِر ُضعا َد َل ْي َهي
ْ آن َي َ ُك ْ َوا ْذ ُك ُروا
ِ
.)1()) ْ يح ُك
َ ِ َوأ ْط( ُئعا َم َرييب،َش ْيئ ًي
२६७– जि र्ात्री अर्पुिोस ् वा सााँझको
अाँगधयार्ो

भर्हालोस ्

िच्चाहरूलार्इ
र्ोककहाल

त

िादहर्

ककननक

आफ्ना
जानि
ु ाट

यस

समय

शैतानहरू चार्ै नतर् फैर्लन्छन ्, अनन
जि र्ात्रीको एक भाि बिनतसकोस ् त
आफ्ना

िच्चाहरूलार्इ

छाडिदे ऊ

र्

ढोकाहरूलार्इ थुननदे ऊ र् अल्लाहको
،])5623( ) [بـــر88/10( )) ) البخـــيري مـــف ((ال(ـــ1(
.])2012( ) [بر1595/3( ومسل
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नामको जाप िर्, ककनकक शैतान
थुनेको ढोकालार्इ खोल्दै न, र् आफ्ना
पानीका भाँिाहरूको मुहानलार्इ कुनै
कुर्ािाट िााँगधदे ऊ र् अल्लाहको नाम
र्लनेिर्, र् आफ्ना भााँिाहरूलार्इ कुनै
कुर्ाद्वार्ा

ढााँककदे ऊ वा त्यसमागथ

कुनै सानो नतनो वस्तु र्ाखखदे ऊ, र्
अल्लाहको नाम र्लनेिर्, र् आफ्ना
ददयो .... अददलार्इ ननभार्दे ऊ । (
िुखार्ी फतहुल िार्ीको साथ १ ०/८८,

हदीस नं. ५६२३, मजु स्लम ३/१ ५९५
हदीस नं. २०१ २ )

514

र् अल्लाहको दया शाजन्त र् कल्याण
अवतरर्त

होस ्

हाम्रो

निी

मुहम्मदमगथ र् उहााँका घर्परर्वार् र्
समस्त साथीहरूमागथ र् ती समस्त
अल्लाहका

भक्तहरूमागथ

जन
ु

प्रलयसम्म उहााँ सल्लल्लाहो अलैहे
वसल्लमको अनश
ु र्ण िने छन ् ।
cg'jfbs
ctLs'/{xdfg d'xDdb Ob/L; vfg dSsL
slknj:t' gu/kflnsf jf8{ g+= ( dx'jf
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ljifo ;"rL

qm=;+=

zLif{sx¿

k[i7

1

प्रस्तावना

2

2

प्रक्काथन

5

3

ननद्रािाट

दआ
ु हरू

4
5
6

उठे

पश्चातका

लुिा लिाउनक
ु ो दआ
ु

नयााँ लुिा लिाउनुको दआ
ु

20
32
34

नयााँ लि
ु ा लिाउने मान्छे को

36

लुिा फुकाल्ने समय मान्छे के

37

शौच जाने समयको दआ
ु

38

लागि दआ
ु

7

भनोस ्

8
9
10
11
12

शौचिाट ननस्कने समयको दआ
ु
वजूभन्दा अनघको दआ
ु

वजू िर्े पश्चातको दआ
ु हरू

घर्िाट िादहर् ननस्कने समयको

39
40
41
44
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दआ
ु

13
14
15

घर्मा प्रवेश िने समयको दआ
ु
मजस्जद जाने समयको दआ
ु

47
49

मजस्जदमा प्रवेश िने समयको

52

मजस्जदिाट ननस्कने समयको

55

अजानका दआ
ु हरू

57

दआ
ु

16

दआ
ु

17
18
19
20

नमाजका आर्जम्भक दआ
ु हरू
रुकूअका दआ
ु हरू
रुकूअिाट

दआ
ु हरू

21
22
23

उठे

64
79

पश्चातका

ढोिका दआ
ु हरू

दव
ु ै ढोि िीच िैठकका दआ
ु हरू
पाठन ढोिका दआ
ु हरू

85
88
94

96

24

तशह्हुद

100

25

तशह्हुद
पश्चात
निी
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममागथ

102

सलाम फेनभ
ुइ न्दा अनघ अजन्तम

106

पठाउने प्रशान्तीय दआ
ु

26
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तशह्हुद पश्चात पदढने दआ
ु

27

नमाजमा सलाम फेर्े पश्चातका

123

र्स्तेखार्ाको नमाजको दआ
ु

141

दआ
ु हरू

28
29
30
31

सााँझ ववहानका दआ
ु हरू
ननद्राको दआ
ु

202

र्ात्रीमा कोल्टे फेने समयको

231

ननद्रामा

वा

233

सपना

234

दआ
ु

32

भयभीत

व्याकुल हुनक
ु ो दआ
ु

33

जुन

व्यजक्त

हुनु

नर्ाम्रो

हे र्ोस त्यो के िर्ोस ्

34
35

ववत्रमा कुनत
ू को दआ
ु
ववत्र

नमाजको

पश्चातको दआ
ु

36
37

147

सलाम

237
फेर्े

व्याकुलता र् गचन्ताको दआ
ु

245
247

व्याकुलता र् आपतववपजत्तको

251

वचइस्ववान (शासक) र् शत्रुर्सत

256

सम्राटको अत्याचार्िाट त्रर्सत

259

दआ
ु

38

भेंट्ने समयको दआ
ु

39
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मान्छे को लागि दआ
ु

40
41

शत्रुलार्इ िददआ
ददनु (श्राप्नु)
ु
जुन

व्यजक्त

कुनै

264

जानत

265

जसको मनमा आस्थाको िार्े मा

266

समुदायिाट त्रर्सत होस त्यो के
भनोस ्

42

कुनै संकोच उत्पन्न भर्हालोस
त्यो कुन दआ
ु िर्ोस ्

43
44

ऋण चुक्ता िरर्नुको दआ
ु

नमाज र् पाठनको ववर्यमा

270
272

संकोच उत्पन्न भएको अवस्थाको
दआ
ु

45

कुनै समस्या जदटल भर्हालेको

273

अवस्थाको दआ
ु

46

जसले पाप ियो त्यो के भनोस ्

275

शैतान

शैतानका

277

त्यस समयको दआ
ु जि मान्छे

282

र् के िर्ोस ्

47

र्

कौतुहलतालार्इ नटट िने दआ
ु

48

कुनै कुर्ािाट पर्ाजजत भर्हालोस ्

519
वा यस्तो कुर्ा घदटत भर्हालोस ्
जुन त्यसलार्इ अवप्रय होस ्

49

नवजातको

अवसर्को

िधार्

प्रनतउत्तर्

50

जन्मको

शभ
ु

284

िच्चाहरूलार्इ

286

र्

जसद्वार्ा

त्यसको

अल्लाहको शर्ण प्रदान िर्ार्न्छ

51

ववर्ामीर्सत

भेट्न

िएमा

288

ववर्ामीको हे र्चाह (जजयार्त)

291

त्यस

जुन

293

क्षणमा

298

ववपदा

299

िने

300

जनाजाको नमाजमा मत
ृ कको

301

त्यसको लागि िरर्ने दआ
ु

52

िनक
ुइ ो श्रेटठता

53

र्ोिीको

दआ
ु

जीवनिाट ननर्ाश भर्सकेको छ

54

जीवनको

भएको

अजन्तम

मान्छे लार्इ

(कलमऐ

शहादतको) सदउपदे श िनुइ

55

जसमागथ

कुनै

आर्पर्े को होस त्यसले िने दआ
ु

56

मत
ृ कको

समयको दआ
ु

57

आाँखा

िन्द

520
लागि िरर्ने दआ
ु

58

िच्चाको

जनाजामा

त्यसको

309

शोक समवेदना व्यक्त िने

316

गचहानमा मत
ृ कशवलार्इ उताने

318

मत
ृ कलार्इ दफ्नाए पश्चातको

319

कब्रस्तानको

321

लागि िरर्ने दआ
ु

59

दआ
ु

60

समयको दआ
ु

61

दआ
ु

62

जजयार्त

समयको दआ
ु

63
64
65

हुर्ीितासको दआ
ु

िादलको िजइनाको दआ
ु
वजृ टटको

दआ
ु हरू

66
67
68

िने

याचनाहे तु

323
326
केही

वर्ाइ भर्सके पश्चातको दआ
ु

वर्ाइ हुनलािेको समयको दआ
ु

वर्ाइ र्ोक्का िर्ाउनुको लागि

327
330
331
331

दआ
ु हरू

69

चन्द्र हे नक
ुइ ो दआ
ु

333

521
70

व्रतालुले र्फ्तार् िने समयको

334

भोजन िनभ
ुइ न्दा अनघको दआ
ु

337

दआ
ु

71
72
73

भोजन िर्े पश्चातको दआ
ु

अनतगथले अनतगथसत्कार् िने

342

संकेनतत

भोजन

343

घर्मा

344

व्रतालक
ु ो त्यस समय िरर्ने

346

मान्छे को लागि िरर्ने दआ
ु

74

दआ
ु द्वार्ा

पानी मााँग्नु

75

340

जि

मान्छे

कसैको

र्फ्तार् िर्ोस त कुन दआ
ु पढोस

76

दआ
ु

जि

भर्हालोस
निर्ोस

77

तर्

भोजन

त्यो

हाजजर्

र्फ्तार्

ब्रतालुलार्इ जि कोही िाली

348

पदहलो फल हे र्े बिजत्तकै पदढने

349

छींक आएमा भननने दआ
ु

350

िर्ोस त त्यो के भनोस

78

दआ
ु

79
80

जि

कुनै

नाजस्तक

छींके

पश्चात अल्लाहको प्रशंसा िर्ोस

352

522
त के भननयोस

81

वववाह िने मान्छे को लागि

353

वववाह िने र् जनावर्को खरर्द

355

श्रीमतीर्सत सम्भोि िनभ
ुइ न्दा

357

क्रोधलार्इ समाप्त िनइको दआ
ु

358

दआ
ु

82

िने मान्छे ले िने दआ
ु

83

अनघको दआ
ु

84
85

कुनै पर्ीक्षामा पर्े को मान्छे लार्इ

359

िैठकमा िरर्ने दआ
ु

360

हे र्े पश्चातको दआ
ु

86
87

िैठकको क्कफ्फार्ह

88

त्यस

मान्छे को

362

लागि

दआ
ु

365

जुन तपार्इमागथ उपकार् िर्ोस

366

जसको

अल्लाह

367

त्यस मान्छे को लागि दआ
ु जुन

369

जसले भनोस ् अल्लाह तपार्इलार्इ
क्षमा प्रदान िर्ोस

89

त्यसको लागि िरर्ने दआ
ु

90

माध्यमले

दज्जालिाट सुर्क्षा प्रदान िछइ

91

भनोस ्

म

अल्लाहको

लागि

523
तपार्इर्सत प्रेम िदइ छु

92

त्यस

मान्छे को

लागि

दआ
ु

370

ऋण भक्
ु तानी िने समय ऋण

271

िहुदेववादर्सत त्रर्सत भएको
समयको दआ
ु

372

जसले आफ्नो सम्पजत्त तपार्इलार्इ
पेश ियो

93

ददने मान्छे को लागि दआ
ु

94
95

त्यस मान्छे को लागि दआ
ु जुन

374

यो भनोस ् कक अल्लाह नतम्रो
कल्याण िरुन ्

96
97
98
99

अपशकुनको अवप्रयताको दआ
ु
सवार्ीमा सवार् हुनुको दआ
ु
यात्राको दआ
ु

375
377
380

कुनै िाउाँ वा निर्मा प्रवेश

384

िजार्मा प्रवेश िने समयको

387

सवार्ी गिने ढल्कने समयको

389

यात्रल
ु े

390

िने समयको दआ
ु

100

दआ
ु

101

दआ
ु

102

निर्मा

भएको

524
माननसको लागि िरर्ने दआ
ु

103

निर्मा

भएको

माननसको

391

यात्रामा अल्लाहको िण
ु िान र्

393

यात्रक
ु ो भोर्को समय िरर्ने

394

यात्रा आददमा

कुनै स्थानमा

395

यात्रािाट फकेर् आउने समयको

396

जस मान्छे लार्इ खुशी अथवा

399

यात्रक
ु ो लागि िरर्ने दआ
ु

104

महानताको िखान

105

दआ
ु

106

ववश्रामको नीयतले झने समयको
दआ
ु

107

दआ
ु

108

अवप्रय कुर्ाको खिर् र्मलोस त
त्यो के भनोस

109

निी

सल्लल्लाहो

अलैहे

401

सलाम प्रसारर्त िनुक
इ ो श्रेटठता

407

वसल्लममागथ

प्रशाजन्त

पठाउनुको श्रेटठता

110
111

(दरूद)

काकफर्ले सलाम िर्े मा त्यसको

जवाफ कसर्ी ददने

412

525
112

िधा

र्

कुखुर्ाको

आवाज

413

र्ात्रीमा कुकुर्को भक्
ंु ने आवाज

415

जसलार्इ

छौ

416

जि कुनै मजु स्लम कुनै आको

418

सुनेको समय पदढने दआ
ु

113

सुनेर् पदढने दआ
ु

114

िाली

िर्े का

त्यसको लागि िरर्ने दआ
ु

115

मुजस्लमको प्रशंसा िर्ोस त त्यो
के भनोस ्

116

जि कुनै मुसलमाको सचरर्त्रता

420

सदाचारर्ताको िखान िरर्योस त
त्यो के भनोस

117

हज्ज

र्

उमर्ामा

मान्छे

422

ननकट

पि
ु े को

424

हिे अस्वद र् रूक्ने यमानी

425

सफा र् मर्वा पवइतमागथ उर्भने

427

अर्फाको ददनको दआ
ु

430

तजल्िया कसर्ी भनोस

118

हिे

अस्वद

समयको तकिीर्

119

िीचको दआ
ु

120

समयको दआ
ु

121

526
122

मशअरूल हर्ाम ननकट िरर्ने

432

जमर्हलार्इ

कंकर्ी

434

हुने

437

जसलार्इ प्रसन्नताको समाचार्

438

जसले आफ्नो शर्ीर्मा कुनै

440

दआ
ु हरू

123

हान्दाको तकिीर्

124

अचजम्भत

अवस्थाको दआ
ु

125

प्रत्येक

वा

प्रसन्न

र्मलोस त्यो के िर्ोस

126

पीिा

महसूस

िर्ोस

भनोस र् के िर्ोस

127

त्यो

के

जसलार्इ कुनै अनुमाननत कुर्ा

442

भयको समय िरर्ने दआ
ु

444

लाग्ने भय होस त्यो के िर्ोस ्

128

नहर् अथवा िर्लिदाइ िरर्ने

444

दटु ट शैतानहरूको कौतुहलता र्

446

131

क्षमायाचना र् प्रयाजश्चत

449

132

अल्लाहको महानता पववत्रता

458

129

दआ
ु

130

भ्रमलार्इ नटट िने दआ
ु

प्रशंसा र् िुणिान िनक
ुइ ो श्रेटठता

527
133

र्सूल

सल्लल्लाहो

अलैहे

478

संग्रदहत

479

वसल्लम कसर्ी िुणिान िथे ?

134

भलार्इहरू

र्शटटाचार्हरू

र्

