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�बिस्मल्ला�हरर्हमा�नरर

( शुरु गदर्छु अल्लाहको नामबाट जुन धेरै दयाल अ�त
कृपालु छन ्)

सम्पूर् स्
ण
तु�त र प्रशंसा मात्र अल्लाहका ला�ग

छन ् । र अल्हाका संदेशवाहक मोहम्मद मा�थ सव शािन्त

होस ्।

यस पुिस्तकाम इस्लामी अक़�दा(आस्थ) को सम्न्धम केह�

महत्वपणर् कुराहरुलाई प-उ�रको रपमा प्रस्तुत ग�रएको 
यी कुराहरु शैख म.जमील जैन
़ ुको �कताब –अल अक�़दतुल ्
इस्लामयः �मनल �कताबे वस्सन्नह अस्ह�हाबाट सँक�लत

ग�रएका हुन ्। यी कुराहरुको जान्कार� केह� मुसलमानहरुल
अवश्य , तर मुसलामानहरुको बहुतायत यी कुराहरु�स

लगभग अप�र�चत र अन�भ� छन।

अल्लाह तआला�सत प्राथर्ना छ �क यस पुिस्तकालाई पढ़ने

लेखनेहरुका ला�ग लाभदायक बनाओस्। �नस्सनह अल्लाह
महान कृपालु र दयालु छ। उत्साह र साहस प्रदानगन� वा

अल्लाह नै हो
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हाम्रो सृको उद्दे
प-१- अल्लाह तआलाले हामहरुलाई �कन जन्म �दएको ?

उ-१- अल्ल तआलाले हामीहरुलाई यस उद्देश्यले जन्म �
छ �क हामी मात्र अल्लाहकै उपा, पूजा र भ�� गर� तथा
कसैलाई अल्लाहकोसहभागी न बनाऔ।ं अल्लाह क फमार् छः

ُ ْ) َﻭ َﻣﺎ َﺧﻠَﻘ
{56ﻧﺲ ﺇ ِ ﱠﻻ ﻟِﻴ َ ْﻌﺒُﺪُﻭ ِﻥ {ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ
َ ﺍﻹ
ِ ْ ﺖ ﺍﻟْ ِﺠ ﱠﻦ َﻭ
-मैले िजन्न(दानव) र मा�नसहरुलाई मात्र आफअराधना र
भ��को ला�ग जन्मएको छु।–

नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भनएको छः
ﺣﻖ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
-अल्लाहको अ�धकार उपासकहरुमा�थ यो हो �क �तनीह

अल्लाहकै भ�� गरुन र कसैलाई अल्लाहको साझी न बन ाउन
- (बुखार�, मुिस्ल)

प-२- इबादत (उपासना) को अथर् के ह ?

उ-२- इबादत प्रत्येक प, अँतरात्मक बचन र कमर् ला
भ�नन्छ

जुन अल्लाहको निजक मनोनीत होस।

जसलाई

अल्लाहले मन पराउँछ र उ�सत प्रसन्न हुन्छ। जस्त,
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पुकार, नमाज, आराधना, प्राथर, आशा, डर, ब�ल, वनय आ�द।

अल्लाहकोवाणी छः

ّ ِ ﻭَﻣ َﻤﺎﺗِﻲ
{162ہﻠﻟ ِ َﺭﺏﱢ ﺍﻟْ َﻌﺎﻟ َ ِﻤﻴﻦَ ((ﻷﻧﻌﺎﻡ
َ َ))ﻞ ْ ﺇِﻥﱠ ﺻ
َ َ ﻭَﻣﺤْ ﻴَﺎﻱ
َ ﻼﺗِﻲ  ﻭَﻧُﺴ ُ ِﻜﻲ
-भ�नदे ऊ मेरो नमाज  (अराधना)

, जीवन र �नधन मात्

अल्लाहकै ला�ग ह, जुन सम्पूर् 
ण सारको पालनकतार हो। -

(अल अन ्आमः १६२)

एउटा हद�से कु़दसीमा अल्लाको कथन छः
((  ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪﻱ ﺑﺸﻲء ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ.... )) ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ
(()ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻲ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
-मेरो निजक सब भन्दा रु�चकर वस्तु जस द्धारा मेरो उ

मेरा समीपता प्रा� गद, त्यो कायर् हो जसलाई मैलेमा�थ 
अ�नवायर्घो�षत गरे को छु-

(बोखार�)

प-३- इबादत वा उपासना क�त प्रकका छन ् ?

उ-३- इबादत वा उपासना �व�भन्न प्रका छन ्।

जस्तैः दुआ गनु, प्राथर्ननुर, पुकारनु, भयभीत हुनु, आशा

गनुर, भरोसा गनुर, ब�लदान गनुर, मन्नतमान्, भ�ट  , चढावा

चढ़ाउनु, रुकू गनुर, सजदा गनुर, (ढोग्न) तवाफ़ (प�रक्र)

गनुर, शपथ  खानु, मध्यस्त बनाउनु इत्या�द। यी बाहेक

प�न इबादतका धेरै �क�समहर छन ्।
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प-४- अल्लहाल नबी र रसूल (संदेशवाहक दत
ू ) हरलाई �कन

अवत�रत गय� ?

उ-४- अल्लहाले उहाँहरुलाई यो उद्देश्यले अवत�रत गय

उनीहरु मानवलाई अल्लाहको इबा र आराधना �तर बोलाउन ्
र बहुदेववादलाई अन्त पारुन्। अल्लाहकथन छः

ّ ْ)) ﻟَﻘ َ ْﺪ ﺑ َ َﻌﺜْﻨ َﺎ ﻓِﻲ ُﻛ ﱢﻞ ﺃ ُ ﱠﻣﺔٍ ﱠﺭﺳُﻮﻻ ً ﺃ َ ِﻥ ﺍ ْﻋﺒُﺪُﻭﺍ
(( َﷲ َ َﻭﺍﺟْ ﺘَﻨِﺒ ُﻮﺍْ ﺍﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮﺕ
36ﺍﻟﻨﺤﻞ
- र �नस्सन्देह हामीले सबै सम्प्रदायमा एउटा संदेश
(दत
ू ) लाई पठाय� ता�क �तनीहरु अल्हको उपासना

गरुन अ�न

अन्हलः ३६)

झूठा पूज्हरु देिख छुटै रहुन्– (

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भन्नु भएको छ
 ﻭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.... )) ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﺇﺧﻮﺓ
-सबै संदेशवाहकहरु भइ-भाइ हुन ् र उहाँहरुको  धमर् एउट
नै हो।–

(बोखार�, मुिस्ल)

अथार्तः सबैले मानवलाईएके�रवाद�तर नै बोलाए।

तौह�द (एके�रवाद) का �क�समहर
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प-५ - तौह�दे रुबू�बयत सलाई भ�नन्छ?

उ-५ - अल्लाहलाई उसको कायर्मा एकलै मान्नु र 

स्वीकार गनुर् �क सृ��कत, आन्नदात, सुखदाता, प्राणदा,

मृत ्यु दात, पालनकतार, संहारकतार् एक्लै अलह नै हो।

लाभ, र हा�न इत्या�द उकै अ�धकारमा छ कोह� उसको

साझेदार छै न। अल्लाहकोवाणी छः
ّ
{2ْﺤَﻤْﺪُ ہﻠﻟ ِ َﺭﺏﱢ ﺍﻟْ َﻌﺎﻟ َ ِﻤﻴﻦَ ((ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
))

-सम्पूर् स्
ण
तु�त र प्रशंसा अल्लाह कै ला�ग सम�पर

जो सम्पूर् 
ण संसारको लनकतार हो।– (अल-फातेहाः२)
नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भन्नु एको छः

)) ﺃﻧﺖ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
-�तमी नै आकाश र धत�का ई�र हौ –

(सह� बोखार�, मुिस्ल)

प्६- तौह�दे उलू�हयतको अथर् के ह?

उः६- इबादत, भ��, पूजा र उपासनामा अल्लालाइर एकलै

मान्न। अथार्तः यो स्वीकार गनुर् �क अल्लाह नै ए
पूजनीय  हो। अल्लाह बाहेक कोह� पूज्य छैन। अत
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अल्लाहलाई नै पुकानु, उसैको ला�ग ब�लदान गनुर, उसैको

ला�ग चढ़ावा चढ़ाउनु, उसैको ला�ग नमाज पढ़नु, उसै�सत

आशा राखनु, उसैबाट  भय�भत हुनु, उसैलाई  मध्यस्
बनाउनु, उसै�सत सहायता मांग्न, उसैमा�थ भरोसा राखनु,

आ�दलाई-तौह�दे उलूह�यत- भ�नन्छ। अल्लाहककथन छः

(())ﻭﺇﻟﻬﻜﻢ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
(163:)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
अनुवादः �तम्रो पूजनीय ई�र मात्टै छ, उस बाहे क

कोह� अन्य पूज्य छैन एव उ धेरै कृपालु र दयालु छ।
(अल बकरहः१६३)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसल्लम कथन छः
(()) ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﷲ
() ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﺪﻭﺍ ﷲ
अनुवादः सब भन्दा प�हला मानहरलाई यस गवाह�

(सा�य) �तर बोलाउनु �क अल्लाह बाहेक कोह� पूजनीय

छै न। (बोखार� , मुिस्ल)

सह� बोखार� को एक अनुकरणमा छः

((मानवलाई यो स्वीकार गराउ �क �तनी मात्र अल्ला
उपासना गन�छन ्, अरुलाई सामेल गद �न न्))
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प्७ - तौह�दे रुबू�बयत र तौह�द  उलूह�यतको मक्स

(अ�भप्र) के हो ?

उः७ - यी दईट
ु ै को मक्सद  यो हो �क हामीले आफ्नो
सू�ीकतार,

पालनकतार् पूजनीय अल्लाहक ाश्रे�त

महानतालाई जान्नु पछर् र मातसलाई  नै पूज्नु पछर्

आफ्नो जीवन अल्लाहकै आदेनुसार �नवार्ह गनुर पछर्।

आफ्नो हृदयमा ईमान र आसलाई ब�लयो र दृढ़ पानुर
पछर् एवम् यस भू�ममा�थ अल्लाहकै �नयम लागू गनुर् प

प्८- तौह�दे अस्माविस्फातको आशय के हो ?

उः८- तौह�द अस्मा िस्फातको आशय यो हो �क
अल्लाहले आफ्नो �कता –कुरआन-

मा वणर्न

गरे

बमोिजम वा उसका सन्दशवाहक मुहम्मद  सल्लल्ला

अलैह� वसल्लले उसका जुन नाम र �बशेषताहरु बताउनु

भएको छ, �तनलाई यस प्रकारल्लाहको ला�ग सा�बत
मा�ननु पदर्, जस्त �क उसको महानता र दबदबाको

योग् छ। �बना तावील र तम्सी, �बना तअतील तथा
तक्यीफका �तनलाई �सद्ध पानूर् प

तावीलः
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अल्लहका नाम तथा �बशेषताहरुको उल्टो व्याख्या ग
तम्सील

अल्लाहका नाम तथा �बशेषताहरुको कु वस्�सत दाँजनु

र उदाहरण �दनु ।
तअतीलः

अल्लाहका नाम तथा �बशेषताहरुलाई बेमा (व्यथ) र

�नरथर्क समझनु
तकयीफः

अल्लाहका नाम तथा �बशेषताहरुलाई कुनै आकारको रुप
वणर्न गनुर

अल्लाहकोवाणी छः
(())ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﺊ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ
(11:)ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

(( उस जस्तो कुनै चीज़छै न, र उ सुन्ने र दे�े वालाछ।
))
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(अश्शराः११)
नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसलले भन्नु भएको छ
(()) ﻳﻨﺰﻝ ﺭﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
((हाम्रो लनकतार प्रत्येक रा�त संसार�य आकाशमा

नोजूल (अनुलोम) गनुर् हुन्))

(बोखार�, मुिस्ल)

संसार�य आकाशमा�थ अल्लाहको अनुमल गन� कमर् उसको

महानताको योग् र अनुकूल हो। प्रा वगरमा कसैको साथ 
उसको समाकार छै न।

महापाप
प्९- अल्लाहको सम� सबन्दा ठूलो पाप के हो?

प्९- अल्लाहको निजक सबभन्दा ठूलो पाप �श अकबर (

बहुदेववाद ) हो। अल्लाहले आफ्नो सदाचार� उपास
हज़रत लुकमान अलैह�स्सलामको सम्बन्धबणरन गरे को
छ �क उहाँले आफ्नो छोरालाईउपदे श �दं दै भन्नु भयो
(())  ﺑﻨﻲ ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ
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(13:)ﻟﻘﻤﺎﻥ
(( हे मेरो �प्रछोरो ! अल्लाहको साथ कसैलाई सझी

नगर, �नस्सन्देह �शक(अनेके�रवाद) ठूलो अत्याचार

हो।))

(लुकमानः१३)
नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सल�सत एक जनाले सोधेः
�क सब भन्दा ठूलो पाप के हो?

त उहाँले उ�रमा भन्नु भयो
())  ﺗﺠﻌﻞ ہﻠﻟ ﻧﺪﺍ ﻫﻮ ﺧﻠﻘﻚ(( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
((सबै भन्दा  ठूलो पाप यो हो �क �तमी अल्लाहक
साथमा कसैलाई  साझेदार बनाउ, जब�क अल्लाले नै

�तमीलाई जन्म �दएको छ।))
(बोखार�, मुिस्ल)

प्१०- ठूलो �शकर्कोअथर के हो ?
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उः१०- ठूलो �शकर्को अथर यो हो �क इबादत, उपासना र

भ��का ज�त प�न �क�समहर छन ्, ती मध्ये कुनै

�क�समलाई प�न अल्लाह बाहेक अरुको ला�ग गनुर
जसर�ः दआ
ु , पुकार, प्राथर, ब�लदान आ�द।

अल्लाहकोवाणी छः
))ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﷲ ﻣﺎﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﻦ
((ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
(106:)ﻳﻮﻧﺲ

(( अल्लाह बाहेककसैलाई न पुकार, जुन �तमीलाई नत

लाभ पुयारउन सक्छ न हा�, य�द �तमीले अरुलाई पुकाय�
भने �तमी अत्याचारहरु मध्ये भहाल्छ�))

(यूनुसः१०६)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसलको भनाई छः
(()) ﺒﺮ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﻭ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ
()ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
(( सब भन्दा ठलो अपराध  (पाप) अल्लाहको ला�ग
साझेदार बनाउनु, बुवा र आमाको अव�ा गनुर, तथा झूठो
गवाह� �दनु हो।))

प्११- ठू लो �शकर् को नोक्सान के ह?
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उः११- ठू लो �शकर् गदार्खेर� मा�नस �नतरतापूवर्क नरक
वासी हुन जान्छ।

अल्लाहकोकथन छः

)) ﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻡ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﻣﺄﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭ ﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ
((ﺃﻧﺼﺎﺭ
(72:)ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
(( जो कोह� अल्लाहको साझदार ठहराउँ छ, �न�य  नै

अल्लाहले उसको ला�ग जन्न(स्वग) हराम ग�र �दएक

छन ् र उसको ठे गाना नरकमा हुनेछ, र अत्याचारहर
(अनेके�रवाद�) लाई कोह� प�न सहायता गनव
� ाला छै न।))
(अल माईदाः७ २)
नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसलले भन्नु एको छः
(()) ﻭ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﷲ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( जसले अल्लाह संग अरुलाई साझी गद�म, उ मरे  प�छ 
नरकमा जाने छ।))
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(मुिस्ल)
प्१२- मु�शक (अनेके�रवाद�) कुनै शुभ कायर् गछर भने

उसलाई पुण्य प्रा� हुने छ वा छ?

उः१२- अनेके�रवाद�को नत कुनै उपासना स्वीकार योग्

मा�नने छ  न उसको कुनै शुभ कमर्लाई सह� मा�ननेछ।

अल्लाहको महावाणी छ

(())ﻭﻟﻮ ﺃﺷﺮﻛﻮﺍ ﻟﺤﺒﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
(88:)ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
(( य�द �तनी (संदेशवाहकदत
ू ) हरुले प�न �शक गथ� भने

�तनाका सबै शुभ कायर्हरु न� हुन जान्))

(अल अन ्आमः८८)

हद�से कुदसीमा अल्लाहकोकथन छः
)) ﺃﻧﺎ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺃﺷﺮﻙ ﻣﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭ
((ﺷﺮﻛﻪ
()ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻲ
(( मँ साझेदारहरबाट बेनय
े ाज (�नःस्पृ) छु, जसले कुनै

कायर्मा कसैलाई मरो सहभागी बनायो, उ सँग मलाई कुनै
मतलब छै न, मँ उसको यो कमरलाई न� पार� �दन्छ ।))
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ठू लो �शकर्का केह��क�समहर
प् १३- मतृक र अनुपिस्थत व्यहरु�सत सहायताको

ला�ग प्राथर्ना गनुर् कस्त?

उः १३- सहायताको ला�ग उपयुर्� व्य��हरु�सत प्रा

गनुर अवैधा�नक हो।  हामीले मात्र अल्ल�सत प्राथर्
गनुर् पद र्छ। �कन अल्लाहकोवाणी छः

 ﺃﻣﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ، )) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﷲ ﻻ ﻳﺨﻠﻘﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮﻥ
((ﺃﺣﻴﺎء ﻭ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻳﺎﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮﻥ
(20,21:)ﺍﻟﻨﺤﻞ
(( अल्लाह बाहेक जसलाई �यनीहरु गुहान� गदर ्छन् �त

कुनै वस्तुलाई जन्म �दन सक्दै, बरु �तनीहरुलाई प�

अल्लाहले नै जन्म �दएको छ। �तनीहरु मृतक ह।
जी�वत होईनन ्, �तनीलाई यो प�न थाहा छै न �क

�तनीहरु क�हले आफ्ना �चहबाट पुनः जी�वत पार�
उठाईनेछन ्।)) (अलनहलः२०,२१)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसल्लम अल्ला �वन्ती गनु

हुन्थ्य
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(( ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺃﺳﺘﻐﻴﺚ،)) ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ
() ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
(( हे सदै व जी�वत र कायम रहने वाला पालनकतार ! मँ

�तम्रै कृपा र दया माध्यमबाट सहायताक याचना गदर्
छु।))(�त�मर्ज़)

प्१४- के जी�वतहरु�सत सहायताको ला�ग फ�याद गनुर्

उ�चत छ ?

उः१४- जी�वतहरु�सत �तनका म्ता बमोिजम

सहायताको ला�ग फ�रयाद गनुर् उ�चत छ।अल्लाहले

हजरत मूसा अलै�हस्सलाको बारे मा ब्यान गरेको छ
)) ﻓﺎﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﻩ ﻓﻮﻛﺰﻩ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻘﻀﻰ
(15:ﻋﻠﻴﻪ(( )ﺍﻟﻘﺼﺺ
((मूसाका समुदायको एक व्य��ले आफ्नो शबाट 

सुर�ाको ला�ग मस
ू ालाई गुहाय�, मस
ू ाले शत्रुलाई ए
मुक्का हान्यो र उसलाई अन्त पार��द))

(अलकससः१५ )

प्१५ - के अल्लाह बाहेक अरु�सत सहायता माँगनु उ�च

छ ?
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उः१५ - यस्तो कायर्मा अरु�सत सहायता माँगनु उ�
छै न जसको �म्ता अल्ल बाहे क कोह�लाई छै न।

अल्लाहकोवाणी छः
(5:)) ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﻭ ﺇﻳﺎﻙ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ(( ) ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

(( हे  पालनकतार ! हामी �तम्रै पूजा गदर्छ� र � �सत

सहायताको ला�ग �वन्ती गदर्छ))

(अलफातेहः ५ )

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई छः
 ﺣﺪﻳﺚ: ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎہﻠﻟ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭ ﻗﺎﻝ، )) ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄﻝ ﷲ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
(( केह� मांग्न छ भने मात्र अल्लाह�सत माँग् मद्दतको ख
आई परोस भने मात्र अल्लाह�सत याचना )) �त�मर्ज

प्१६- के हामी जी�वत व्य��हरु�सत मद्दत माँगन ?

उः१६- हो! य�द �तनीहरु मद्दत �म्ता राख्छन् भने केह
अ�न� छै न। जस्तैः ऋण मांगन,, कुनै कायर्मा सहयोग चाहनु।
अल्लाहकोकथन छः

(2:))ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ(( )ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
((�तमीहरु शुभ कायर्मा एक अकार्लाई सहयोग ग)) अल
माईदाः२
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नबी सल्लल्लाहु अलै�ह व सलले भन्नु भएको छ
(()) ﻭ ﷲ ﻓﻲ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻮﻥ ﺃﺧﻴﻪ
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( अल्लाह तआला उस मा�नसको मदमा त्यस बेल सम्म
हुन्छ जब सम्म उ आफ्नोइको मद्दतमा हुने)) मुिस्ल

तर स्वास्, जी�वका, साहस इत्याद� केवल अल्लाह�सत मग्न

जरुर� , �कन�क यी कायर्हरुको �म्ता जी�वत मा�नसहर
वशमा प�न छै न भने मृतकहरुको कुनै कुरै छैन

अल्लाहकोवाणी छः
(())ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻨﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻌﻤﻨﻲ ﻭ ﻳﺴﻘﻴﻦ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻔﻴﻦ
(78’80:)ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء
(( जसले मलाई जन्म �दएको , उह� मलाई  सत्यमागर
�दखाँउछ, उह� मलाई खाना-पानी �दराखेछ  र जब मलाई रोग 
लाग्छ भने ह� नै स्वास्थ्य न गछर्)) अल शोअराः७ ८-८०

प्१७ - के अल्लाह बाहेक अरुको नाममा मन, �नयाज  र

भेट� चढ़ाउन पाईन्?

उः१७ - अल्लाहको �सवाय अरुको नाममा मन, �नयाज  र

भेट� चढा़उनु हराम (विजर्) छ। अल्लाहले हज़रत इमरानक�
प�ीको बृतान्त ब्यान गद� भनेको 
(35:)) ﺭﺏ ﺇﻧﻲ ﻧﺬﺭﺕ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺤﺮﺭﺍ(( )ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
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((हे मेरो पालनकतार ! मैल �
े तम्रो ला�ग प्र (भाकल)

गरे क�छु �क मेरो गभार्ष्य जुन सन्तान छ उलाई मँ
�तम्रोलागी स्वत(स्वाधन) ग�र �दन्छु))
आले इमरानः३५

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्एको छः
(( ﻭ ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺼﺔ،)) ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻊ ﷲ ﻓﻠﻴﻌﻄﻴﻪ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
((जसले अल्लाहको आ�ापालनगनर्का ला�ग प्र�त�ा,
उलाई  चा�हन्छ �क आफ्नो प्र�त�रा गरोस ्, र जसले

अल्लाहको अव�ाका ला�ग प्र�त�ा , उलाई चा�हन्छ �क
आफ्नो

प्र�त�ा पुरा नगरोस्। अथार्तः हको अव�ा
नगरोस ्।)) बोखार�

जादक
ु ो हुकुम
प्१८- जाद ु सम्बन्धी इस्लामको हुकुम छ ?

उः१८- जाद ु महा अप्राधहरु मध्ये एक ठूलो अप्, जुन

क�हले काह�ं नािस्तकताको सीमा सम पु ्ग्न थाल्छ। अल्ल
तआलाको वाणी छः

(102:))ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ(( )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
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(( तर शैतान (द�
ु ात्म) हरुले नै नािस्तकता र अधमकायर्
गरे , �तनी मानवहरुलाई जादको �श�ा �दन थाले) )

(अलबक्र१०२)

रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको कथन

((...... ﺸﺮﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺮ:)) ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ
(ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( सात पकारका घातक कुकमर्हबाट सावधान रह्, अल्लाहको
सहभागी बनाउनुबाट र जादब
ु ाट.....))

(मुिस्ल)

प्रायः जादुगर अनेके�रवा, नािस्तक र दोषोत्पाक हुन्

प्र�त�हंसा अथवा दण्डको स्वरुप उसलाई बध गनुर् र मृत्
�दनु जरुर� छ।

उपयुर्� दण्ड उसको �मथ्यावा अनुसार नै हो, �कन�क
उसका कुकमर्हरु मध्ये यी कायर्हरु 

दृ�बँध, धा�मर्क षडयं, अशािन्, अप्राध दोषाच्छ, प�त-

प�ीको बीच भेद र पृथकता पानुर, जीवन समा� गनुर् आ�द

प्१९- के हामी प्रो��व�ा (ईल्मे

गै) को प्र�त दै,

ज्यो�तष, र द�ढ बन् गनह
� रुलाई पु� गनर् र सत्य मान
सक्छ�?
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�तनीहरुलाई सत्य मान्नु र �तनको प गनुर् अन�चत र

अवैधा�नक हो। अल्लाहकोवाणी छः

(65:))ﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺇﻻ ﷲ(( )ﺍﻟﻨﻤﻞ
(( भ�नदे उ ! �क आकाश र पृथ्वमा अल्लाह बाहेक कोह�लाई
परो�को �ान छै न।))
(अल नमलः६५ )

नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सल्लमको बचन
(()) ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
()ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ
((जुन व्य�� कुनै देव� वा ज्यो�तषी �तलाग्यो र उसको
बचनलाई  सत्य मान् एवम उसको पु�� गय� भने उसले
मुहम्मद  मा�थ अवत�रत

ग�रएको धमर्लाई अस्वीक
ग�र�दयो।)) (अहमद)

सानो �शकर

प्२०- सानो �शकर्को अ�भप्राय के ?

उः२०- सानो �शकर् ठूला अप्राधहरु मध्ये नै हो तर सानो 
गन� वाला �नरँ तरतापूवर्क नरकमा बस्दै

सजाय प�छ उ नरकबाट बा�हर �नका�लनेछ।
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सानो �शकर्को �व�भन्न प्रक छन ्। ती मध्ये नै रेयाकार�

(दे खावा) हो।

अल्लाहकोकथन छः
(())ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎء ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ
(110:)ﺍﻟﻜﻬﻒ
(( अतः जसलाई प�न आफ्नो सृ�ीतार् सँग भेटने ईच्छा 

उसलाइर् �चहयो � सत्कमर् गस ् र आफ्न पालनकतार्को
उपासनामा कसैलाई सहभागी न बनाओस ् ।)) ( अलकहफ़ः११०)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसलले भन्नु भयो
( ﺍﻟﺮﻳﺎ(( )ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ:)) ﺇﻥ ﺃﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ
((मलाई �तमीहरु प्र�त सब भन्दा बि़ढ सानो �शकर् क
लाग्द,र त्यो देखौवाको ला�ग कुनै काय गनुर् हो))
(अहमद)

प्२१- के अल्लाह बाहेक कसैको नाम शपथ खानु उ�चत 
?

उः२१- अल्लाह बाहेक कसैको नाम शपथ खानु हराम

(विजर्) छ।

अल्लाहकोवाणी छः
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(7:))ﻗﻞ ﺑﻠﻰ ﻭ ﺭﺑﻲ ﻟﺘﺒﻌﺜﻦ(( ) ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
((भ�नदे उ! मलाई आफ्नो पालनकतार्को सौगंध छ �क �तम
पुनः अवश्य नै महाप्रल �दन जी�वत पार� उठाईने छौ।))
(अ�गा़बुनः७ )

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमकथन छः
)) ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﷲ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ (( ) ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ
((जसले अल्लाह बाहेक कसैको शपथ खायो उसले �शकर

(ﺃﺣﻤﺪ

गय�))

उहाँल य
े ो प�न भन्नु भयो
(())  ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻔﺎ ﻓﻠﻴﺤﻠﻒ ﺑﺎہﻠﻟ ﺃﻭ ﻟﻴﺼﻤﺖ
(( जो कसम खान चाहन्, उसको ला�ग जरुर� छ �क मात
अल्लाहको कसम खाओस् वा चुप रहोस))

संदेशवाहक दत
ू र ऋ�ष मु�नहरुको शपथ खानु ठूलो �शकर

हुन सक्छ य�द शपथ खाने मा�नसले यो भावना राख्यो �

उपयुर्� व्य��हरुलाई यस संसारमा केह� कार प्रा� छ 
�तनीहरु हा�न पयारउन सक्दछन, तसथर् त्यो मा�न

�तनीहरुको नाम असत्य शपथ खांदा भयभीत देखा पदर
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प्२२- के हामी स्वास्थ्यको उद्देश्यले धागो वा बाल

लाउन सक्छ?

उः२२-यी वस्तहरु लाउनु हराम छ। अल्लाहककथन छः
(17:))ﻭ ﺇﻥ ﻳﻤﺴﺴﻚ ﷲ ﺑﻀﺮ ﻓﻼ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ (( ) ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

((य�द अल्लाहले �तमीलाई कुनै हा�न पयारउन चाहोस ् भने उ

बाहे क कोह� प�न हा�नलाई दरू  गनर् सक्दै)) (अल
अन ्आमः१७ )

हज़रत होजैफा रिज़ अल्लाहु अन्हुबाट वणर्न छ उहाँले

एक जनाको हाथमा जरोबाट बाँच्नको ल�ले धागो

टन्काईएको हेनुर् भ, अ�न उहाँल ध
े ागोलाई टु क्राँउद
क़ुआर्नको यो �ोक पढ़नु भयो

(106:)) ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎہﻠﻟ ﺇﻻ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ(( )ﻳﻮﺳﻒ
(( क�तपय  मा�नसहरु अल्लाहमा�थ ईमा (आस्थ) राख्दा
प�न मु�श्र(अनेके�रवाद�) हुन ्।)) यूसुफः१०६)

प्२३- के दृ��बन्ध वा जाबाट  सुर�ाको ला�ग ताबीज,

जन्तरआ�द लटकाउनु उ�चत छ ?

उः२३- यी वस्तहरुलाई लटकाउनु उ�चत छै, �कन�क
अल्लाहकोवाणी छः
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(17:))ﻭ ﺇﻥ ﻳﻤﺴﺴﻚ ﷲ ﺑﻀﺮ ﻓﻼ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ (( ) ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

(( य�द अल्लाहले �तमीलाई कुनै हा�न पयारउन चाहोस ् भने
उ बाहे क कोह� प�न हा�नलाई दरु  गनर् सक्दै))
(अलअन ्आमः१७ )

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमकथन छः
(()) ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ
( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ، )ﺻﺤﻴﺢ
((जसले

तावीज,

गय�।))(अहमद)

जन्तर लटकायो ,

उसले �शकर्

वसीला (माध्य) र उसका थ�रहर
प्२४- अल्लाहको �नकटता प्रा� गनर्का ला�ग हामीले 
वसीला प्रयोग गनुर् पद?

पः२४- वसीला दई प्रकारका हुन्ः उ�चत र अनु�च
ु
क)

उ�चत वसीलाः
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अल्लाहका प�वत्र ना, �वशेषताहर, शुभकायर् र जी�वत

सदाचार�हरुको दुआक वसीला।
अल्लाहकोवाणी छः
(())ﻠﻟ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺎﺩﻋﻮﻩ ﺑﻬﺎ

(( र राम् राम् नाम अल्लाहकै ला�ग हुन् सो ती
नामहरुले न अल्लाहलाई पुकार्))

(अलअअराफः१८०)

अल्लाहको वाणी छ
(35:)) ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﷲ ﻭ ﺍﺑﺘﻐﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ(( )ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
(( हे अल्लाह मा�थ आस्था राखनेहरु ? अल्लाह �सत
डर ् र उसको �नकटता पाउनको ला�ग वसीला (माध्य)

खोज गर।् ))

(अलमाईदाः३५ )
अथार्तः अल्हका आ�ापालन र अल्लाहको प्र�त रा
राम्रो कायर्हरुको माध्यमले अल्लाहको �नकटता प्
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नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्नु भएक
(()) ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺍﺳﻢ ﻫﻮ ﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻚ
() ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ
(( हे मेरो पालनकतार्! मँ �तम्रो प्रत्येक नामले �तम

माँग्दछु। जुन �तमीले आफ्नोला�ग मनो�नत गनुर् भए
छ।))

(अहमद)
ख)

मृतकहरुलाई पुकानु, उहाँहरु�सत आफ्नो सहायताक

ला�ग प्राथर्ना गनुर्। जस्तो �क वतर्मान कालमा
जसो   मुसलमानहरुको अवस्था, �नस्सन्देह 

ठूलो �शकर् हो
अल्लाहकोवाणी छः

(())ﻭ ﻻ ﺗﺪﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻭ ﻻ ﻳﻀﺮﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
(106:)ﻳﻮﻧﺲ
(( अल्लाह बाहेक कसैलाई नपुकार, जुन �तमीलाई नत्र ला

पुयारउन सक्न ् न हा�न। य�द �तमीले कसैलाई पुकाय� भने

�न�य  नै �तमी अत्याचार (अनेके�रवाद�) हरु मध्ये हु
जान्छ�))
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(यूनुसः १०६)
ग)

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमका मया र
सम्मानलाई वसीला बनाउनु र यो भन्न

हे मेरा पालनकतार ! मुहम्मको सम्मान र मयार्दक

प्रपले मलाई स्वास्थ्य प्रद।

यो वसीला प�न उ�चत छै न �कन�क नबीका सवरश्रे

साथीहरुको जीवन कालमा यस प्रकारका वसीलाहरुको क
प्रमाण �मल्दैन। बरु नबीको मृत्युप�छ हज़रत उ
नबीका जी�वत काका हज़रत अब्बास सँग दुआ को ला�ग

�नवेदन गनुर् भय, नबी सँग �नवेदन गनुर् भएन

यस प्रकारका वसीलाले मा�नठूलो �शकर् गनर् था, य�द

उसले यो भावना राख्यो �क अल्लाहलाई मनुष्यहर

वसीलाको आवश्यकता छ जस्तो �क रा�प�त र प्रधान्
आ�दको प्र�त माध्यम प्रयोग ग�

अतः यस प्रकारको भावना राखने मा�नसले आफ्
सृ��कतार् र  पालनकतालाई मानव जा�तसँग तुलना गय�,
जुन�क महापाप हो।
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इमाम अबू ह�नफाले भन्नु भयो
(( मँ यो कुरालाई हराम मान्दछु �क हामी अल्लाह बाहे
अरु �सत माग�))

(अलदरु र्ल मु़ख्त)

दआ
ु र पुकारको हुकुम
प्२५ - के दआ
ु को स्वीकृ�का ला�ग कुनै मानवको वसीला
�लनु जरुर�  ?

उः२५ - दआ
ु को स्वीकृ�तका ला�ग कुनै मानवको वसीला

�लनु जरुर� छै।

अल्लाहकोवाणी छः
(186 :)) ﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻋﻨﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺮﻳﺐ(( )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
(( हे नबी ! जब मेरा उपासकहरु मेरो बारेमा सोधन भने

त भ�नदे उ �क मँ �तनीहर�सत धेरै निजक छु र मँ पुकारने
वालाको पुकारलाई स्वीकार गदर्छ))

(अल बक्र१८६)

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल भन्नु एको छः
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(( )) ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﺳﻤﻌﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ
() ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( �नस्सन्देह �तमीहरु उस अल्लाहलाई गुहादर्छौ जुन 
दआ
ु लाई सुन्दछ र �तम्रो साथ))

(मुिस्ल)

अथार्तः अल्लाह आफ्नो अनुपम �ानले �तम्रो ,
�तम्रो पुकार सुन्दछ र �तमीलाई देख

प्२६- के जी�वतहरु�सत दुआ ग��दनको ला�ग �नवेदन

गनुर् उ�चत ?

उः जी�वतहरु�सत दुआ ग�र�दनको ला�ग �नवेदन गनुर

उ�चत छ, तर मृतकहर �सत होईन।

अल्लाहले आफ्नो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ
वसल्लमलाई संबो�धत गद � भन्नु भय

(19:)) ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﺬﻧﺒﻚ ﻭ ﻟﻠ ْﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ(( ) ﻣﺤﻤﺪ
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((आफ्न त्रु�टको मु��का ला�ग रस्थावा पुरुष एवम्
म�हलाहरको मु��का ला�ग अल्लाह�सत �मा मांगदै गर् र

प्राथर्ना गद� ग))

(मुहम्मद१९)

�त�मरजीमा एउटा सह� हद�स वणर्न ग�रएको छ �क एउटा
अन्धो व्य��ले नबी सल्लल्लाहु अलै�ह मको सेवामा

उपिस्थत भयो र �नवेदन गय�

हे अल्लाहका रसूल मेरो ला�ग अल्लाह�सत प्राथर्ना 
होस �क मेरो दृ�� पुनः �फतार् गरु

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भन्नु भयो
((�तम्रो य�ह ईच्छा छ भने ठ�, मँ प्राथर्ना ग�र �द ,
र य�द �तमी संतोष गन�छौ भने यो �तम्रो ला�ग अ नै

लाभदायक हुनेछ।))

प्२७ -महाप्रलयको न

नबी

सल्लल्लाहु अलै�ह 

सल्लमको �सफा�रस पाउका ला�ग हामीले के गनुर् पछर?
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उः२७ -हामी अल्लाह�सत �वन्ती गर� �कः हे अल्ला !
प्रलयको �दन मीलाई नबीको �सफा�रस प्रदान गदे उ।

अल्लाको वाणी छः
(44:)) ہﻠﻟ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ(( ﺍﻟﺰﻣﺮ
(( भ�नदे उः सबै प्ररका �सफा�रस अल्लाहकै अ�धकारमा
छन ्।))

(अज्जोमरः४४)
�त�मर्ज़ीमा एउटा हद�समा छ �क नबी सल्लल्लाहु अलै

वसल्लले एक जनालाई �सकाउनु भयो �क अल्लाह�सत
यस प्रकार दुआ गर

( ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:))ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺷﻔﻌﻪ ﻓﻲ(( ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭ ﻗﺎﻝ
(( हे मेरो अल्लाह! �तमी नबीलाई मेरो ला�ग �सफा�रसी

बनाईदे उ।))

(सुनन �त�मर्जी)
नबी सल्लल्लाहू अलै�ह वसल्लमकथन छः
))ﺇﻧﻲ ﺧﺒﺄﺕ ﺩﻋﻮﺗﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻷﻣﺘﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ
(( ﺃﻣﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﺷﻴﺌﺎ
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()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
((मैले आफ्नोयाचना र दआ
ु लाई महाप्रलयको �दन आफ्

समुदायको �सफा�रसका ला�ग गु�  राखेको छु। य�द

अल्लाहले चाहोस् भने मेरो �सफा�रस प्रत्येक उ व्य�

प्रा� हुन, जसले मृत ्युकाल सम्म कसैलाई अल्लाह
साझी न बनाएको होस ्।))

(मुिस्ल)

अथार्तः जो �शकर् गन, उसले नबीको �सफा�रस अवश्य
पाउने छ।

प्२८- के जी�वतहरुका अनुमोदन र �सफा�रस �लन

पाईन्छ?

उः२८- संसा�रक व्यवहारमा जी�वत व्य��हरुद्धारा �सफ
गराउनु उ�चत छ। अल्लाहको वाणी छ

)) ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻊ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻊ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
((ﻛﻔﻞ ﻣﻨﻬﺎ
(85:)ﺍﻟﻨﺴﺎء
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(( जसले मनो�नत कायर्मा �सफा�रस गछ, उसले उसको

प्र�तफल पाउन, र जसले अवैधा�नक कायर्मा �सफा�रस
गछर, उसले पापको दण्ड पाउने छ))
(अल�नसाः८५ )

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्एको छः
( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ، )) ﺍﺷﻔﻌﻮﺍ ﺗﺆﺟﺮﻭﺍ(( )ﺻﺤﻴﺢ
((

शुभ

पाउनेछौ।))

कायर्मा �सफा�रस

गर, �तमीले प्रत्युपक

(अबू दाउद)

सुफ�वाद (अध्यात्मव) को ख़तरा
प्२९-

सुफ�वाद इस्लामको दृ�ीमा कस्तो?

उः२९- नबी सल्लल्लाहु अलैह� वसल, र उहाँका सवर्श्र
साथीहरु र ताबेईनको

जीवनकालमा सुफ�वादको वजूद

(प्रा) �थएन, बरु यसको आ�ष्कर उस समय भयो जब
युनानी पुस्कहरुको अनुवाद अब� भाषामा ग�यो।
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सुफ�वाद �व�भन्न इस्लामी �श�ाको प्र ल र �वपर�त
हो। जस्तो
(क)

अल्लाह बाहेक अरु�सत दुआ माँग।

क�तपय सुफ�हरु मृतकहरु�सत दुआ मग्दछन्। जब�क नबी
सल्लल्लाहु अलै वसल्लले भन्नु भएको छ

(()) ﺍﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
( ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭ ﻗﺎﻝ
(( दआ
ु नै इबादत र उपासना हो।))
(�ति़मर्जी)

अतः दआ
इबादत अन्तगर्त भएकोले अल्लाह बाह
ु

अरु�सत माग्न ठूलो �शकर् ह, जसले गदार् अकार् शु
कायर्हरु प�न न� हुन जान ्छ

(ख)

धेरे जसो सुफ�हरु यो आस्था राख्दछन् �क अल्

तआला स्वयम आफ्नो अिस्तत्वको साथ प्र

स्थानमा उपिस्थत हुनुहुन्छ। जब�क यो कुआर्
खुल्ला �वरोध हो। कुआर्नमा 
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(5:)) ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﺳﺘﻮﻯ(( )ﻁﻪ
(( रहमान –दयालु पालनकता-र आकाशमा �सहाँसन (अशर)

मा�थ उच् छन ्।))
(ताहाः५ )

सह� बोखार�मा छ �क अल्लाह सब भन्दा मा�थल्लो शमा
�संहासन (अशर) मा�थ उच्चछन ्।
(ग)

केह� सुफ�हरु यो भावना राख्दछन् �क अल्ल
आफ्ना प्रािणवगर्मा हो(�वलीन) होई बिक्सएको

छ।

द�मश्क मा भू�म�हत सुफ�हरुको प्र�सद्ध(इब्ने अब)
भन्छ

(( ﻭ ﺍﻟﺮﺏ ﻋﺒﺪ ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ،)) ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺭﺏ
(( उपासक नै ई�र हो र ई�र नै उपासक हुन ्। तथा�प 
मलाई यो थाहै  छैन �क उ�रदायी को हो?))
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एउटा अव�ाकार� सुफ�ले त यहाँसम्म भ�न �दएको छ
(()) ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺇﻻ ﺇﻟﻬﻨﺎ ﻭ ﻣﺎ ﷲ ﺇﻻ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ
((कुकुर र सुंगरु नै हाम्रा पूजनीय ई�र हुन् र �गजार् घर
जुन पादर� छ उनै अल्लाह हो))

(घ)

क�तपय सुफ�हरुकोसद्धा छ �क अल्लाले यस

संसारलाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैह� वसल्लम

ला�ग सृ�ी गरे कोछ। जबक� यो �सद्धा कुआर्नको

�वपर�त छ। अल्लाहकोवाणी छः

(56:)) ﻭ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﻭ ﺍﻹﻧﺲ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﻥ(( ) ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ
((मैले िजन्न र मनुष्यलाई केवल आफ्नो उपासना गनर्का ल

पैदा गरे को छु।))

(अज्जा�रयातः५ ६)
अल्लाहको उटा अक� वाणी छः
(13:)) ﻭ ﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﻟﻶﺧﺮﺓ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ(( )ﺍﻟﻴﻞ
((�नस्संदेह संसार र परलोक हाम्रै ला�ग नै हु))
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(अल-लैलः१३)
(च)

सुफ�हरुको बहुमत यो भावना राख्द छ �क अल्लाह

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमलाई आफ्नो

(प्रक) बाट जन्म �दएको छ र अन्य सं�रक
सामग्रीहरुलाई मुहम्मदकोबाट पैदागरे को छ तथा

सवर्प्रथम अल्लाहले मुहम्मदलाई नै जन्,

आ�द। यी सबै भावनाहरु कुआर्न र हद�सका �वपर�
हुन ्।

सुफ�हरुका

प्र�तकूलताहरु मध्य,

सदाचार�

र

ऋ�षमु�नका नाम मन्नत(भाकल) मान्न, �तनीहरुका कब
(�चहान) लाई  तवाफ (प�रक्र) गनुर, कब्रमा�थ कलश

गजुर र गुमज बनाउनु, मजार निजक उसर् लगाउन, िजक्
अज्कार र दुआ अवैधा�नक रुपले गन, िजक् र र दुआक

बेला नतर्न र नाचगनु, आगो खाउनु, जन्त, यन्, जाद ू र

द�ठ बन्धन गनु, अनृत ्य र अनु�चत रुपले समाजका मा

समान खानु र मा�नसहरुसँग छल व्यवहार गन, इत्याद�
हुन ्।
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कुआर्न र हद�सको प्र�त हाम्रो व
प्३०-

के हामी अल्लाह  उसका रसूलको कथनमा�थ 

अरुकसैकोकथनलाई प्रधानता �दन सक?

उः३०- हामी अल्लाह र उसका रसूलकोकथनमा�थ अरुकसैको
कथनलाई प्रधानत�दन सक्दैन�
�कन�क अल्लाहकोवाणी छः
(1:)) ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﷲ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ(( )ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ
(( हे आस्था राखनेहरु ह ! अल्लह र उसका रसल
ू को

तुलनामा कसैलाई महानता न दे ऊ(अल्लाह र उसका रसूलभन्द

अगाड� न बढ़)।))
(अलहुज्रा१)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सल्लमले भन्नु 
(()) ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ
()ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ
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(( सृ�ीकतार्को अव�ामा कुनै प्रािणका आ�ापालन गनुख्त

मनाह� छ।)) अहमद

हजरत इब्ने अब्बास रिज़ अल्ल अन्हुले भन्नु भय
((मलाई यस्तो लाग्दछ �क �यनीहरु �वन� ग�र�दईन े, मँ

भन्दछु �क नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सलले यो भन्नु

भएको छ, तर �यनीहरु भन्दछन् �क अबू बक्र र उमरल
यस्तो भन्नुएको छ।))

(अहमद आ�द)

प्३१- य�द कुनै धा�मर्क �वषयमा हाम्रो बीच �भन्नता हुन 

भने हामीले के गनुर् पन�छ?

उः३१- यस्तो अवस्थामा हामीले कुआर्न र हद�स�तर � हुनु
पछर् र यी दुबैलाई नै मध्यस्त मान्नु प

अल्लाहकोकथन छः
)) ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻴﺊ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﷲ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ  ﺑﺎہﻠﻟ ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ
(59:ﺍﻵﺧﺮ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺄﻭﻳﻼ(( ) ﺍﻟﻨﺴﺎء
(( य�द कुनै �वषयमा �तम्रो बीच मतभेद उत्पन्न होस 
समाधानको ला�ग अल्लाह र रसूल�तर लगेर जा, य�द �तमी
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अल्लह र महाप्रलयमा�थ आस्था राख भने यो �तम्रो ला�
राम्रो हो र यसको प�रम प�न उ�म छ।))

(अिन्साः५ ९)

नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सलले भन्नु एको छः
(()) ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﷲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ
((मैले �तम्रो बीच दुई वस, छाडे को छु, ज�हले सम्म �तमी यी

दव
ै ाई ब�ल�तापुवर्क थामी राखनेछ, कदा�प �तमी पथभ्र� हुन
ु ल
छै नौ। ती मध्ये एउटा अल्लाहको �कता(कुरआन) हो र अक�

मेरो सुन्नत(हद�स) हो।))
(मा�लक, सह� अलजामे)

प्३२- उ व्य�� इस्लामको दृ��मा कस्तो छ जुन यो भा

राख्दछ �क इस्लामी आदेशत्मक र �नषेधात्मक �श

उसका ला�ग जरुर� छैन न् र उ यसको उ�रदायी प�न छैन?
उः३२-

यस्तो व्य

नािस्त,

धमर्भ् र� र इस्लाम

�नष्का�सत छ। �कन� उपासना मात्र अल्लाहकै ला�ग ह

((ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुरर्सूलु)) लाई स्वीकानुर्क
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उद्देश्य प�न य ह� हो। आराधना वास्त�वले उस समय 

सम्म पूर् हुन सक्
ण
दैन जब सम्म प्रत्येक �वषयमा अ
आ�ापालन न ग�रयोस ् र उसलाई नै आरा�धत न मा�नयोस ्।

अथार्तः अक�द (�सद्धा) होस वा आस्थ, इबादत होस वा

उपासना, यी सबै अ�भयाचनमा इस्लामी �नयमलाई मध्यस
स्वीकार गनुर् पदर्छ। जीवनका प्रत्यर्�ेत्रहरुमा अल्ल
आदे शको पालना गनुर् पद र्छ। यो स्वीकार गनुर् पदर्छ �क 
वस्तु र कायर्लाई प� अथवा विजर्त(हलाल वा हराम) घो�षत

गनुर् अल्लाहकै अ�धकार हो। तसथर् �बना इ�र�य तकर

प्रमाणले कुनै वस्तु वा कायर्लाई प�वत्र अथवा विजर्त मा

पकारको �शकर् हो। जुन अल्लाहको इबादतमा अरुलाई सा
बनाउनु जस्तो हो

कब(समा�ध) दशर्नका �नयम र शैल
प्३३- कब्रलाई िज़यार (दशर्) गनुर् कस्तो छ र दशर्न

उद्देश्य क?

उः३३- पुरुषहरुका ला�ग कुनै प�न समय कब्रका िज़यारत ग

मनो�नत छ तर म�हलावृन्दक ला�ग प्र�तबंद्
43

यसको �व�भन्न उद्देश्य र �नयछन ्, जस्तै
(क)

यसमा जी�वतहरुका ला�ग �श�ा र पाठ छन् �क

उ�नहरुले प�न एक न एक �दन मन� पछर् तसथ
शुभ कायर्मा लाग्नु जरुर� 

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भन्नु भयो
(()) ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻓﺰﻭﺭﻭﻫﺎ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( �नस्संदे मैल �
े तमीहरुलाई कब्रको िज़यारतबाट रो

�दएको �थएं तर अब अनुम�त �दराखेछु �क �तमीहरु कब्र
िज़यारत (दशर्) गर।् ))
(मुिस्)

एक अन्य हद�समा छ
()) ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ(( )ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
((�चहानको दशर् �तमीलाई परलोकको याद गराउने छ।))

(अहमद आ�द)
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ख कब्रको दशर्न गद ार् हामी मृतकहरुको मु��का 
अल्लाह�सत

प्राथर्ना गर�। मृतकहरुलाई पुकानु

�तनीहरु�सत दुआका ला�ग �नवेदन गनुर् �मलन। नबी

सल्लल्लाहु अलैह� व सलले आफ्न साथीहरुलाई
क�ब्रस्त (�चहान स्थ) मा प्रव गदार् खे�र दुआ

पढ़नको ला�ग भन्नु एको �थयोः

)) ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﺇﻧﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﺑﻜﻢ
((ﻻﺣﻘﻮﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﷲ ﻟﻨﺎ ﻭ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( हे  यस स्थानका मुिस्लम तथा मू�म (आिस्त)

�नवासीवगर्! �तमीहरुमा�थ अल्लाहका शािन् कृपा होस ्।

य�द अल्लाहले चा� भने हामी �तमीहरुसँग �छट्ट
�मल्नेछ�। हामी आफ्न र �तम्रो ला�ग अल्लाह�
शािन्तक याचना गदर्छ�

(मुिस्ल)
(ग)

कब्रमा�थ बस्नु र उ� अनुहार गर� नमाज 

पढ़नु उ�चत छै न।

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई
(( )) ﻻ ﺗﺠﻠﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭ ﻻ ﺗﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ
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(( कब्रहरुमा�थ न , न उस �दशा अनुहार गर� नमाज ्

पढ्))

(सह� मुिस्ल)
(घ)

कब्र निजक कुआ
़ र्न पढ़नु सख्त र �नतत

रुपले मनाह� छ। नबी सल्लल्लाहु अलैह� 
सल्लले भन्नु एको छः

 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺃ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ،)) ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻮﺍ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﺮ
((ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( आफ्ना आवासहरुलाई क�ब्रस्तान जस्तो ,

�नस्संदेह शैतान उस आवासबाट पलायन गनर् थाल
जसमा सूरह बक्रह प�ढ़न))
(मुिस्ल)

यस हद�समा यो संकेत छ �क क�ब्रस्तान कुआर्न पढ़
ला�ग  उ�चत स्थान छैन। बरु कुआर्न पढ़नको ला
आवास (गृह) उ�चत स्थान हो
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नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सल्लम र उनका साथीहरु

यसको कुनै प्रमाण छैन �उहाँहरुले मृतकहरुका �ग 

क�हले प�न कुआर्न पढ़े। बरउहाँहरु मृतकको ला�ग दुआ

गदर्थे। नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम जब 

मृतकलाई गाड़े र �नवृ� हुन्थ भने एक �छन �वराम गद� 

भन्नु हुन्थ

(()) ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﻷﺧﻴﻜﻢ ﻭ ﺳﻠﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﻳﺴﺄﻝ
()ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
(( आफ्नो भइको मु��का ला�ग याचना गर,् �कन�क
अ�हले नै उ�सत पूछताछ ग�रनेछ।))

(हा�कम)

(च) कब्रमा�थ फूल र सुमन ईत्याद� राखनु हराम 
�कन भने नबी सल्लल्हु अलैह� व सल्लम रउहाँका

साथीहरुले यस्तो गनुर् भएन। साथै यसमा नसा
(ईसाईहर) सँग अनुरुपता छ

(छ) चुना वा पेन्टले कब्रलाई पोतनु अवैधा�नक छ। य
कब्रमा�थ कलश वा गुंबज ईत्य बनाउनु उ�चत
छै न। �कन�क हद�समा छः
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(( )) ﻧﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺼﺺ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
()ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
(( नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सल्लमले कब्रलाई च
पोतनु र उसमा�थ कलश ्, गुब
ँ ज, �भ�ो आ�द बनाउनु बाट 
रोक्नु भएको छ))

(मुिस्ल)

(ज) हे मेरा मुसलमान दाजुभाइहरु हो। मृतकहरुला
पुकानुर, �तनी�सत दआ
ु  गराउनु, सहायता मांग्न, आ�द

बाट  बाँच्नु होस्। �कन� यो ठू लो �शकर् हो।
मृतकहरलाई कुनै प्रकारको अ�धकार प्रा� छैन। क
अल्लाह �सत माँग् होस ्, अल्लाह नै श��मान हो र

उ नै दआ
ु , पुकार स्वीकृत गन� वाला हो

कब्र निजक सज्दा गनुर् र उसका त(प�रक्र) गनुर्
प्३४- कब्र नक सज्दा गनुर् र जनावर जब(पशु बध)
गनुर् कस्तो 
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उः३४- कब्र निजक सज्दा गनुर् र जनावर जबह गनुर् म

पूजा, अन�भ�ता र ठूलो �शकर् हो। �कन�क जबह(ब�ल) र

सज्दा महान इबादत हुन्। र इबादत केवल अल्लाहक
ला�ग गनुर् पछर्। जसले यी कायर्हरु अल्लाह बाहेक 
ला�ग गछर् उ अनेक �रवाद� हुन जान्छ। अल्लाहकवाणी
छः

 ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭ،))  ﺇﻥ ﺻﻼﺗﻲ ﻭ ﻧﺴﻜﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﺎﻱ ﻭ ﻣﻤﺎﺗﻲ ہﻠﻟ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
(162,163:ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ(( )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
((भ�नदे उ। �क मेरा नमाज, ब�लदान, जीवन र �नधन
केवल

अल्लाहकै ला�ग हुन, जुन सम्पूर् 
ण
संरका

पालनकतार हुन ्। उसको कोह� साझी छै न, मलाई यस्तो
आदे श �मलेको छ, र मँ प्रथम आ�ाकार� छ))
(अलअन ्आमः१६२,१६३)

अक� �ोकमा अल्लाहको वाणी छ

(1,2: ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ ﻭ ﺍﻧﺤﺮ(( )ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ،)) ﺇﻧﺎ ﺃﻋﻄﻴﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ
(( हे नबी। मैल �
े तमीलाई कौसर (अनुग्) प्रदान गरेक

छु, तसथर् आफ् पालनकतारका ला�ग नमाज पढ़ र कुबार्नी
(ब�लदान) गर।् ))
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(अलकौसरः१,२)
यी बाहे क धेरै जसो कुआर्नी आयात(�ोक) मा यो स्प�

ग�रएको छ �क सज्दा र �बलदान महान इबादत र

आराधना हुन ् र यी दब
ै ाई अल्लाह बाहेक कसैको ला�ग
ु ल
गनुर, ठू लो �शकर् हो

प्३५ - वली (सदाचार�) को कब्रका तवाफगन, उनको ला�ग 

भ�ट  चढ़ाउनु, भाकुल र मन्नत मान्, नजर �नयाज गनुर्

आ�दको के हुकुम छ

इस्लामी दृ��कोणले वली लाई भ�नन्

के वली�सत दआ
ु का ला�ग प्राथर्ना गनुर् उ�

उः३५ - मृतकहरुका ला�ग ब�लदान गनु, भ�ट  चढ़ाउनु,

भाकुल गनुर, नजर �नयाज गनुर् आ�द ठूलो �शकर् ह

कुआर्न अनुसार वली त्यस मुसलमानलाई भ�नन्छ 

अल्लाह सँग डराउँदछ र उसको अव�ा गद �न र उसका

साथ  कसैलाई  शर�क गद� न। क�हलेकाह� यस मुिस्लम
अद्धैतवाद � र आ�ाकार� वलीबाट केह� यस्ता कर र

चमत्कारहरु प�न प्रकट हु, जसको माध्यमबाट
अल्लाहले आवश्यकता परेको बेला उसलाई सम्मा�
गदर्छ। तर वली हुनका ला�ग व्य��को हातमा कुनै कराम
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र चमत्कार प्रकट हुनु शतर् होईन �कन�क कुआर्नमा 

शतर् हुने कुरा बताईएको छैन केल आस्था र सँयमताको

शतर् �नधार्त ग�रएको छ।

मृत ्यु प�छ वली वा अन्य ��हरु�सत दआका ला�ग 

अनुरोध गनुर् अवैधा�नक , तर जी�वत सदाचार�हरु �सत
दआ
ु  गराउनु उ�चत हो।

कब्रलाई तवाफ गनुर् विज र्त छ। तवाफ मात्र प

काबाको ला�ग �व�श� (खास) छ।

जो कब्रका तवाफ यस उद्देश्यले गदर्छ �क उ
प�रक्रमा गदार् कब्रवासीको �नकट� गनर् सक्छ। यस्

भावना ठू लो �शकर् हो। य�द कब्रका तवाफ गद ार् उ

ल�य अल्लाहको �नकटता प्रा� गनुर, भने यो अ�प्रय 
अस्वीकृत आ�वस्का(�बदअत) हो।

कब्रलाई तवाफ गन र उस �दशा नमाज पढ़नु सख्त मनाह�
छ यध�प उसको उद्देश्य अल्लाहका प्रसन्नत �कन न

होस ्।
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अल्लाहको मागर्�तर आहवान गन
प्३६- अल्लाहको मागर्�तर बालाउ, अथार्तः दावत
तब्लीग गनुर् कस्त

उः३६- यो प्रत्येक मुसलमान को कतर्व, जसलाई 

अल्लाहले कुआर्न र हद�सको उ�रा�धकार प्रदान गरेको
अल्लाह�तर बोलाउनको ला�ग जो आदेश आएको , त्यो

प्रत्येक मुसलमानलाई सिम्म�ल
अल्लाहकोवाणी छः

(125:)) ﺍﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ(( )ﺍﻟﻨﺤﻞ
(( �हक्मत (तत्वद�शर्) र �प्रयतम प्रवचनका 

आफ्नो पलनकताक
र ो मागर्�तर बोलाउ))
(अलनहलः१२५ )
अल्लाहले अक� ठाउँमा भनेको छ

(78:)) ﻭ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎﺩﻩ(( ) ﺍﻟﺤﺞ
((अल्लाहको मागर्मा उ�चत रुपले िजहाद ग))

(अलहजः७ ८)
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अतः प्रत्येक मुसलमानहरुलाई िजहादका सबै प्रकार 
यथासंभव  सहभागी हुन ज
ु
रुर� छ। �वशेषग�र वतर्मा

कालमा मुसलमानहरुमा�थ अ�नवायर् छ �क इस्ला

�श�ाका पालन गरुन, अल्लाको मागर्�तर बोलाउन, र
अल्लाहको मागर्मा िजहाद गरु

यो उ�रदा�यत्व प्रत्येक मुसलमानमा�थ  छ, यसको

चु��मा न्यून्ता त्रु�ट गनुर् पद�न। यसमा त्रु�ट गन

अव�ाकार� मा�नने छ।
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कब्र आ�दलाई छुनु वा चुम्
प्३७ - के नबी सल्लल्हु अलैह� व  सल्ल, अन्य

पैगम्बर(ईश्दू) हर, तथा वलीहरुका कब्रलाई छुनु उ�

छ

यस्तै मकामे इब्रा, काबाको �भ�ो, काबाको पघान र
काबाको ढ़ोकालाई छुनु कस्तो 

उः३७ - हजरत अबुल अब्बास–रहे महुल्ला- ले ब्यन गनुर्
भएको छ �क इस्लामी ��ानहरुले यस कुरा मा� सहम�त

गनुर भएको छ �क कुनै प्रकारको कब्रलाई हात आ�दले छ
उ�चत छै न।

हज्रे अस्वद को बाहेक संसारमा कुनै प�न ख�नज पदा
यस्तो छैन जसलाई चुम्नु धा�मर्क दृ��कोणले उ�चत ह

सह� बुखार� र सह� मुिस्लममा हरत उमर रिज़ अल्लाहु

अन्हुको यो कथन बखान ग�रएको छ �क उहाँले हज्र
अस्वदलाई चुम्दाखेर� भन्नु भ

)) ﻭﷲ ﺇﻧﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﺣﺠﺮ ﻻ ﺗﻀﺮ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻭ ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
((ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﻚ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
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(( अल्लाहको शपथ। मलाई थाहा छ �क तँ मत्र एउट
पत्थर छस, नत हा�न पुयारउन सक्छस् न ला, य�द मैले

नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल् लम लाईलाई  चु ्म्दा न
हे रेको हुन्थ� भने म तँलाई क�हल्यै चुम्ने �थ))
(बोखार�, मुिस्ल)

अल्लाहको घर–काबा- कुनै प्रािणको घरको समान छैन
अल्लाहको घरलाई छुनु वा चुम्नु बेग्लै कुरा 
इमाम गज़ाली –रहे महुल्ला- भन्नु हुन्
((कब्रलाई छुनु ईसाई र यहुद�हरुको र��त�थती ))
मकामे इब्राह�मको बारेमा ह क़तादह ले भन्नु भयो
(( मुसलमानहरुलाई उसको पछा�ड नमाज पढ़नका ला�ग
आदे श �दईएको छ, उसलाई छुनका ला�ग आदे श �दईएको

छै न।))

इमाम नौवी-रहे महुल्ला- को भनाई छः
((मकामे इब्राह�मलाई म्नु वा छुनु �बदअत (मनगढ़त

कायर) हो, यसको कुनै प्रमाण छै))
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इमाम अबूल अब्बास चार� इमाम तथा अन्य इस्लाम
�व�ानहरुका सहमत नक्ल गनुर् भएको छ �क काबाका दुई

शामी कुना वा अन्य कुनै भागलाई चुम्नु उ�चत छै
�कन�क नबी सल्लल्लाहु अलैह� व सलले मात्र यम

कुनालाई छुनु भएको �थयो। यस्तै काबाको �पधान
(गेलाफ,पदार) काबाको ढ़ोका, हम� मक्क� र हम� मदनीका

ढ़ोकाहरुलाई छुनु वा चुम्नु उ�चत छै

अल्लाह तआला�सत दुआ छ �क हामी सबै
मुसलमानहरुलाई सह� इस्लामी अक�दामा�थ �हंड़न र �शक
एवम ् �बदअतबाट बाँच्नको ला�ग �ान  साहस दे उन ्।
(आमीन)

56

