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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل و الصالة و السالم على نبينا محمد و على آله و 

 صحبه أجمعين
सम्ऩणूर प्रशॊसा अल्राहीको रागी हो। य दरूदो सराभ उनका दतू्त 
भहुम्भद् य उनका ऩरयवाय य साथीहरुभाथथ होस।् 

 

अहरे किताफ सभऺ िेही िुयाहर् 
 अल्राहरे बन्न ु बएको छ्((बनीदेऊ! हे अहरे ककताफ एउटा मस्तो 
कुया तपर  आऊ जो ततभी य हाभी बफच सभान छ् त्मो मो हो की हाभी 
अल्राह फाहेक कसकैो उऩासना नगयौं उनीसॉग कसरैाई साझदेाय न 
फनाऊ य अल्राह फाहेक हाभी भध्मे कसरैे ऩनी अन्म कसरैाई 
ऩारनकतार नठानोस ् मदद ततभीहरु बफभखु हुन्छन।् बन्ने बनीदेऊ 
ततभीहरु साऺी फस ्की हाभी आऻाकायी (भसु्स्रभ)हौं।))आरे इभयान 64 

        

 तनस्सन्देह इस्राभ धभर न ैहक य वास्तववक धभर हो ककनकी मो धभर 
हाम्रो असर चरयत्रको भतुाबफक हो मो मती प्रष्ट धभर हो जसभा कुन ै
ककससभको जटीरता य सन्देहजनकका कुयाहरु छैन य प्रत्मेक 
व्मस्ततराई मो अथधकाय छ् की न सभझेका कुया य भनभा उठने 
कुयाहरु फायेभा प्रशन गने ततय जाऔॊ।  

          मो प्रशनको उत्तय ददने अथधकाय सफरैाई ददएको छैन ककनकी 
सफरैाई आपनो धभरको फायेभा जानकायी हुॉदैन। अल्राहरे बन्न ुबएको 
छ्। ((बनी देऊ! भेयो ऩारनकताररे ई थचजहरु अफधै गयेका छन ्
अशसररताका कामरहरु चाहे त्मो दृष्मा होस ्वा आदृष्म ऩाऩ य सत्म 
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बफयोध अततक्रभण कसरैाई अल्राहको साझेदाय फनाउन ्जस्का फायेभा 
उनरे कुन ैप्रभाण न ैअवतयण गयेका छैनन ्य अल्राहको फाये मस्तो 
कुयाहरु बन्न ुऩनी जसका ततभीहरुराई कुन ैऻान छैन)) अर अयाप 33 

       

 

 

 त तत प्रशनहरुको उत्तय ददन त्मो व्मस्ततराई अथधकाय छ् जसर े
आफ्नो धभरको फायेभा ऻान याख्छ् अथारत धभरको बफशषेऻ होस ्
अल्राहरे बन्न ुबएको छ्। ((अनी ततभीहरुराई थाहा छैन बन्ने ग्रन्थ 
वाहकहरुराई सोधु)) अर नहर 43 

         त्मसरेै यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे धभर सम्फन्धभा 
जानकायी सरन त्मो व्मस्तत सीत हुॉदैन बन्न ुबो जसराई उतत धभर 
सम्फन्धभा जानकायी छैन ककनबने मस्तो व्मस्तत धभर सम्फन्धी गरत 
जानकायी ददए य भातनसराई गभुयाह फनाउछन।् (हदीस) ((अल्राहर े
धभर सम्फन्धी जानकायी भातनसको रृदमफाट तछनदैन तय  धासभरक 
ऻानीराई भायेय महाॉ सम्भको याम्रो जानकाय व्मस्तत सभाप्त बई 
हाल्छ्। पेयी भातनसहरु अऻान व्मस्ततराई आपनो प्रभखु फनाई 
हाल्छ्। त्मस ऩतछ भातनसहरु त्मही आऻान व्मस्ततसीत प्रशन गछ्र 
उसरे गरत उत्तय ददएय भातनसहरुराई गभुयाह फनाउनको साथै आपै 
ऩतन गभुयाह हुन्छन)्) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊखमा 100 

         इस्राभ धभरभा सभझने कुयै छैन जस भाथथ हाभी इभान 
ववशवास याख्छौ य हाभी त्मो कुयाको फायेभा प्रशन गनर सतदैनौं। जुन 
भातनसको सभझ बन्दा फादहय हुन्छ्। त्मो गफैको (अदृश्मको) कुया हो। 
जसराई अल्राहरे ऩनी बन्न ु बएको छैन ककनकक त्मस सम्फन्धी 
जानकायी सरनभा राब छैन तय जुन गफै सम्फन्धी जानकायी सरनभा 
हाम्रो बराई छ् त्मसराई अल्राहरे ऩतन फमान गरयएको छ् य आपनो 
नफी सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभ द्धाया ऩतन बन्न ुबएको छ्। 
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तसथर हाभी ऩतन भानव हो हाम्रो भनभा ऩनी बफसबन्न ककससभका 
प्रशन उठछ् जसको उत्तय हाभीराई जान्न ुआवश्मक छन ्मसयी तत 
प्रशनहरुको उत्तय इस्राभ धभररे स्ऩष्ठसॉग ददएका छन।् 
 

 

 

उदाहयणहर् 
 मदद भातनसहरुको उत्ऩतीको (असर) को फायेभा प्रशन गछरन ्
बने अल्रहारे त्मसको उत्तय कुयआनभा मसयी उल्रेख गनुर बएको 
छ्।((तनस्सन्देह हाभीरे भनषु्मराई भाटोको साय (तनचोड) फाट सषृ्टी 
गमों पेयी त्मसराई ववमरको थोऩा स्वरुऩ एउटा सयुक्षऺत स्थानभा 
याखमों अनी ववमरराई दढतको यगत फनामों य त्मस दढतको यगतराई 
भासकुो ढल्रो फनामौं अनी भासकुो डल्रोराई हडी ी़ फनामौं य हाभीरे 
त्मस हडी ी़भा भास ु चढा ी़मौ  पेयी नमाॉ ढाॉचाभा भानवको सषृ्टी गमो 
अतत फयकत मतुत छन ् अल्राह जो सवोत्भ सषृ्टीकतार हुन।्)) अर 
भोअभेननु 12-14 

 मदद अल्राहको सम्ऩणूर उत्ऩती भध्मे भातनसको दजार य 
भहत्वको जानकायी याखन ् चाहन्छौ बने कुयआनभा उल्रेखखत 
छन(्(य,हाभीरे आदभका सन्तानराई सम्भातनत तलु्माएका छौ य 
ततनीहरुराई हाभीरे थर तथा जर दफुभैा सवायी प्रदान गमौ। 
ततनीहरुराई ऩववत्र थचज़हरुफाट स्जववका प्रदान गमो य हाभीरे सषृ्टी 
गयेका धेयै थचज़हरु भाथथ ततनीहरुराई स्ऩष्ट प्रधान्ता  प्रदान गमौं।)) 
अर इसया 70 

 मदद अल्राहद्धाया यचीत सॊसायभा सम्ऩणूर जीव प्राणी भध्मे 
सफबैन्दा फढढो ऩावय य शस्तत कसराई ददमोको छ् बने अल्राहको 
मस आमत भा उल्रेख हो। ((हो अल्राह न ै हुन ्जसरे ततभीहरुका 
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रागी सभदु्रराई अथधनस्थ गरयददए ताकी त्मसभा उनको आदेशफाट 
ढुॉगाहरु तयैीउन य ततभीहरु उन्को अनगु्रह प्राप्त गय य कृतऻ होऊ। 
उनरे आपनो तपर फाट आकाशहरु तथा ऩथृ्वीका सफ ै चीजहरुराई 
तीनीहरुको अथधन्ताभा गरयददएका छन ् । तनस्सन्देह थचन्तन भनन 
गनेहरुका रागी मसभा थुप्र ैतनशानीहरु छन।्)) अर जासीमा 12-13 

 मदद तऩाई भातनसको ससृ्ष्ट य अववष्कायको कायण जान्न 
चाहन्छौ बने अल्राह तपर फाट मो उत्तय ऩाउछौं (आमत) ((य, भरैे  

 

स्जन्न तथा भानवराई केवर आपनो उऩास्नाको रागी सषृ्टी गयेको 
छु। भ ततभीहरुफाट कुन ै जीववका  चाहदैनौं न मो चाहन्छौं की 
ततभीहरु भराई खुवाउन ुअल्राह स्वभ न ैभहान स्जववका तथा अती 
शस्ततशारी छन।्)) अर जायीमात 56-58 

 मदद तऩाई मो सॊसायको सॊयचनाकतार वा सषृ्टीकतारको उऩास्ना 
भात्र उसकैो रागी ककन छ् बन्ने प्रशन गछौ बने त्मसको उत्तय 
कुयआनभा मसयी उल्रेख छ्। (आमत) ((हे नफी बनीदेऊ! उनी अल्राह 
एकरा छन ्अल्राह तनऩेऺ छन ् उनको केही सन्तान छैन। न उनी 
कसकैो सन्तान हुन ्अनी केही उनको सभऺ छैन।))  य आपनो फाये 
अल्राहरे कुयआनभा अको ठाॉउभा मसयी उल्रखे गरयएको छ् 
(आमत)((उन ै प्रथभ ऩतन हुन ् य अस्न्तभ ऩतन दृश्म ऩतन छन ् एवॊ 
गपु्त ऩतन य उनराई प्रत्मेक थचज़को ऻान छन।्)) अर हदीद 3  

 मदद तऩाई त्मो भाध्मभको फायेभा जान्न जाहन्छौ जसभा 
रृदमको सन्तषु्टी य आत्भाको शास्न्त तथा फर ऩगु्छछ् बने त्मसको 
उत्तय कुयआनभा मस प्रकाय उल्रेख छ्। (आमत) ((तत व्मस्ततहरु 
जसरे ईभान ल्माएका हुन ् य जसका रृदमरे अल्राहको स्भयणफाट 
सॊतषु्टी प्राप्त गछरन ् य जानी याख अल्राहको स्भयणफाट न ैरृदमहरु 
सॊतषु्ट हुने गछरन।्)) अय याअद 28 
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 मदद तऩाई मस्तो फाटोको फायेभा सोध्न चाहन्छौ जुन भसु्तत 
तथा सपरताको भागर हो बने कुयआनको जवाव मसयी छ्। आमत 
((ऩरुुष होस ् वा भदहरा जसरे ईभान ल्माएय सतकभर गछ्र हाभी 
अवश्म न ैउसराई ऩववत्र जीवन माऩन गयाउने छौं य उनीहरुरे गयेका 
कामरहरुको उत्तभ प्रततदान प्रदान गने छौं।)) अर नहर 97 

  मदद तऩाई मस्तो व्मस्ततहरुको फायेभा सोध्दछौ जसर े
अल्राह य कुयआनभा ववशवास याख्दैन्न बने त्मसको उत्तय ऩतन 
कुयआनभा अल्राहरे मसयी प्रस्ततु गनुरबएको छ्। (आमत)  

 

((य, जो भेयो स्भयणफाट ववभखु हुन्छ् उसको जीवन सडडणर हुनेछ् य 
भहाप्ररमको ददन हाभीरे उसराई अन्धो फनाएय उठाॉउछौं। उसर े
बतनन्छ् हे भेयो ऩारनकतार भराई अन्धो ऩायेय ककन उठामों जफकी भ 
ऩहीरे याम्रो देखने गथे।)) ताहा 124 

 मदद मस्तो ऩणूर धभरको फायेभा प्रशन गयौ जसभा सभस्त 
ववधानको व्मवस्था छ् जुनरे हाम्रो सभास्जक तथा व्मस्ततगत 
जीवनको सपरता य सॊसारयक  तथा प्ररमऩतछको स्जवनको 
सपरताको ग्छमायेस्न्ट ददॊदैछ् बने त्मसको उत्तय कुयआनभा मस प्रकाय 
छ्। (आमत) ((आज भरै े ततभीहरुको ददन (स्जवन ऩद्धती) राई 
ततभीहरुका तनस्म्त ऩणूर गयेको छ् य ततभीहरुप्रती आपनो अनगु्रह ऩयूा 
गयेको छ् अनी ततभीहरुका रागी दीन स्वरुऩ इस्राभराई योजेको छु।)) 
अर भाइदा 3 

 मदद हाभी सत्म भागरको प्रशन गयौ जुन सत्म भागर अल्राहका 
हुन ्  बने त्मसको जवाप मो आमत हो।((य जसर े इस्राभ फाहेक 
अन्म कुन ैधभर ग्रहण गन ्र खोज्छछ् उसको धभर कदाऩी स्वीकामर हुनेछैन 
य ऊ आखेयत (प्ररोक) भा घाटा व्महोनेहरु भध्मे हुनेछ्।)) आरे इभयान 
85 
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 मदद भानव जा ी़तका ऩयसऩय सम्फन्ध फाये प्रशन गयौ त 
अल्राहका जवाफ मस आमतभा उल्रखे छ्((भानव हाभीरे ततभीहरुराई 
एक ऩरुुष तथा एक स्त्रीफाट सषृ्टी गमों य ततभीहरुका बफसबन्न जा ी़ती 
तथा फॊश फनामौं ताकी ततभीहरु एक अकारराई थचन्न ्सक वास्तवभा 
अल्राहको दृष्टीभा ततभीहरु भध्मे सवारथधक प्रततस्ष्ठत त्मो व्मस्तत हो 
जो ततभीहरु भध्मे सफ ैबन्दा अथधक ईश्बम याख्छ्।)) अर हुजुयात 13 

 मदद ऻान तथा ऻानीको सम्फन्धभा हाभी अल्राहको याए 
जान्न ् चाहन्छौं बने त्मसको उत्तय मो आमत हो। ((अल्राहरे 
ततभीहरु  

 

 

 

भध्मे ईभान रोबाएका य ऻान प्रदान गरयएका व्मस्ततहरुका दजार उच्च 
ऩाने छन।्)) अर भजुादरा 11 

 मदद हाभी मो जीवनको अन्तफाये प्रशन उठाऔॊ छ् बने 
त्मसको उत्तय मो आमत छ्। ((प्रत्मेक प्राणराई भतृ्मकुो स्वाद चाखन ु
ऩछर य ततभीहरुराई ततम्रा ऩणुर प्रततदान भहाप्ररमको ददन न ै प्रदान 
गरयने छन ्अनी जसराई नकर फाट फचाईमो य स्वगरभा ऩयवेश गयाईमो 
त्मो तनशचम न ै सपर बमो सॊसारयक स्जवन त केवर धोका को 
साभग्री हो।)) आरे इभयान 185 

 मदद भतृ्म ुऩतछ प्ररोकको जीवनफाये य आपनो नौरो सषृ्टीफाये 
जान्न ्चाहन्छौ बन्ने हाभी अल्राहफाट मो उत्तय ऩाउने छौ। आमत 
((य उसरे हाम्रो रागी उदाहयण ददन थासरमो अनी आपनो ससृ्ष्ट 
बफससरमौं बन्मो तम सडगेरेका हाडहरुराई कसरे जीवन ऩान ्र सतछ् 
बनीदेऊ ततनराई उनरैे जीववत ऩानेछन ्जसरे ततनराई ऩदहरो ऩटक 
सषृ्टी गयेका थथए उनी प्रत्मेक ससृ्ष्टका ऻाता हुन ्जसरे ततनीहरुका 
रागी हरयमो फृऺ फाट आगो तनकारे अनी त्मसफैाट त ततभीहरु आगो 
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फाल्छौं। के जसरे आकाशहरु तथा धतत र सषृ्टी गये उनी ततनीहरु 
जस्तरैाई सषृ्टी गन ्र सभथर छैन। ककन छैन्न ? उनी त भहान 
सषृ्टीकतार तथा सवरऻा हुन।्)) मासीन 78 

 मदद प्ररोकको जीवनभा हाम्रो स्वीकामर उऩास्नाको तनस्म्त 
प्रशन गयौ त कुयआनको उत्तय मो छ्। ((तनस्सन्देह ईभानवारा तथा 
अल्राहको हुकुभ फभोस्जभ कामरकतारको रागी अतत याम्रो जन्नत छ् 
जसभा उनी ऩाहुना हुन्छन।्)) अर भुअभनेुन 103-106 

 मदद प्ररोकको स्जवनभा भातनसको स्थान य ठेगानाको तनस्म्त 
प्रशन गछौं बन्ने दईुटै ठेगाना य स्थानको उल्रेख छ्। त्मो स्वगर वा 
नकर  हो तसे्रो केही बफकल्ऩ छैन। अल्राहको बनाई मस प्रकाय हो। 
आमत((तनस्सन्देह अदहरे ककताफ य भशुरयकहरुभध्मे कुफ्र गने  

 

व्मस्ततहरु नकर को आगोभा होभीने छन ्जहाॉ ततनीहरु सदा यहने छन ्
ततनीहरु न ै हुन ् दृषटत्भ प्राणी तनस्सन्देह जसर े ईभान ल्माएय 
सतकभर गये उनीहरु न ै सवरशे्रष्ट प्राणी हुन ् मस्ता व्मस्ततहरुको 
प्रतीदान उनका ऩारनकतार सभऺ सदा सवरदा यहने फगचैाहरु हुन ्
जसको तरततयफाट नहयहरु फगीयहेका हुनेछन जहाॊ उनीहुय सदा सवरदा 
यहने छन ् अल्रा्ह उनीहरुसीत प्रसन्न ् बएय उनीहरु अल्राह सीत 
प्रसन्न ्बए मो उसको तनस्म्त हो जो आपना ऩारनकतारससत डयाउन े
गछ्र।)) अर फैमना 6-8 

 

प्रिम ऩाठि् 
F. Filweas (एप. पाईरवीमस) रे बन्नबुएको छ् । केही ददन 

देखख मस्तो रेटयेचय प्रकासशत बइैयहेको छ् । जसभा मयूोऩ य सम्ऩणूर 
ऩश्चात भरुकुहरुभा वहाॉको भौजूदा धभर य सादहत्म प्रबावदहन बईयहेको 
छ्। त्मसरैे गदार अफ उहाॉफाट भसु्तत ऩतन आवश्मक छ्। 
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अफ मो वततव्म भध्मनजय हाभी ईसाई धभरको सॊकट य कदठनाई 
सभझन ्सतछौं तय इस्राभ धभर एतर ै एउटा मस्तो धभर हो जसरे 
मगूको साथसाथै दहड्नभा सभथरन ऩतन छ् य सफ ै प्रशनको उत्तय 
सॊतोषजनक ददनभा सऺभऩतन छ्। 
 

प्रिम ऩाठि् 
भेयो मो बनाई सत्मताभा आधारयत हुदैन। की आज धेयै जसो 

भसुरभानहरु इस्रासभक सॊववधान य वहाॉको सही ऻानफाट धेयै टाढा 
छन।् ककनकी आज धेयै जसो भसुरभान आपनो व्मस्ततगत जीवनभा 
ऩनी इस्रासभक ऻानफाट धेयै टाढा ी़ छन।् तय इस्राभ मस्तो होईन की 
केही उऩासना य भात्र फतर फस्ने धभर हो फरु इस्राभभा केही अककदा 
(आस्था)  य केही उऩासना य व्मस्ततगत तथा साभास्जतत जीवन 
व्मस्त्तत गने ऩयुा तनमभकाननूको धभर हो। अत् इस्राभ धभर ऩनी 
हो।  

 

य हुकुभत (शासन) सयकाय चराउने व्मवस्था ऩतन हो। मस ै
कायणरे कुन ैभहान व्मस्ततको बनाई छ्। इस्राभ कस्तो याम्रो धभर य 
व्मवस्था हो केही फवुद्धस्जवी फसेय छरपर ऩतछ इस्रासभक सॊववधान य 
सशऺाराई राग ु गथे य अल्राहरे ऩतन हाम्रो रागी मसको ब्माख्मा 
कुयआनभा मसयी पे्ररयत गयेको छ्। आमत ((हे सन्देष्टा भातनसहरुराई 
अल्राहको भाॉग तपर  तत्वदशरता एवॊ सदउऩदेशको भाध्मभफाट फोराऊ 
य ततनीहरुससत सवोतरयकार ेतकर  बफतकर  गय।))अर नहर 125 

J.S.Restler (जे.स. येसरय) रे आपनो ऩसु्तक अयफी सॊस्कृतत (कल्चय) 
को बसूभका रेख्दै रेखनबुएको छ्। कक इस्राभ शब्दको 3 भतरफ 
हाभी सम्झन ्सतछौ। 
1_इस्राभ एउटा धभर हो। 
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2_इस्राभ सयकाय चराउने व्मवस्था हो। 
3_इस्राभ एउटा ऩणुर कल्चय (सॊस्कृतत) हो। 
तनस्सन्देह इस्राभको अककदा, उऩासना, कल्चय य त्मसको तासरभभा 
यसरू सल्रल्राहु अरहैी व सल्रभ, भाथथ अवतरयत देखख आजसम्भ 
केही पेयफदर बएन तय भसु्स्रभ सभाज आपनो ऩोयीऩोयीको 
सॊस्कृततक प्रबावरे फदल्दै गए। मो इस्राभ को कभी होईन 
भसुरभानहरुको गरती हो। 

एउटा उदाहयणफाट ऩतन हाभी मो कुया सम्झन ्सतछों। हाभी 
एउटा भससन ककन्छु साथ ैएउटा गाईड फकु ऩतन ऩाउॉछौ जसभा प्रमोग 
गने तरयका रेखखयाखेको हुन्छ्। अफ मदद हाभी गल्ती गछुर भसीन 
काभ गदैन। गल्तीको स्जम्भेवाय को हुन्छ्। अफ महाॊ 3 वटा 
सम्बावना हुन्छ्। 
1_व्मस्ततरे गाईडफकुभा रेखखएको सदह तरयकाको प्रमोग गन ्र सकेन। 
2_व्मस्ततरे गाईडफकुभा सरखखएको ऩणुर तरयकाको प्रमोग गन ्र सकेन। 
3_व्मस्ततरे गाईड फकुभा रेखखएको तरयका सम्झन ्सकेन। 
  

अस्न्तभ स्स्थतीभा भातनसराई भससनको कम्ऩनी तपर  रुजु गनुरऩछ्र। 
ताकी पेयी स्ऩष्ट जानकायी ऩाओस।् मो इस्राभभाथथ कपट आउने 
उदाहयण हो। इस्राभफाये जानकायी खोज्छन ्चाहनेराई इस्राभको भरु 
ककताफ कुयआन फाट जानकायी सरनऩुछ्र जसयी हाभी ववयाभी हुन्छौ 
बने डाकटयसॉग सल्राह सरन्छौ। घय फनाउने फेराभा ईस्न्जतनमयसॉग 
बेट्छौं। मसयी ददन (धभर) जान्न ् चाहनेराई ददनको जानकायसॉग 
बेट्नऩुछ्र।  
 मो सानो ऩसु्तक ऩढ़ने सफ ै ऩाठससत भ अनयुोध गछुर की आपनो 
धासभरक बावनाराई 
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छाडये तनष्ऩऺ बई ऩढ़न ुय याम्रो तनमतरे वास्स्तववकता जान्नको रागी 
ऩढ़न।ु गल्ती  टुथग ॊमाउने वा साम्प्रदातमक बावनारे ऩढ़दाखेयी 
सत्मताको सम्बावाना धेयै घट्दै जान्छ्। मस ै खारको भातनसहरुको 
सन्दबरभा अल्राहको मो बनाई हो। आमत ((य जफ ततभीहरुराई 
अल्राह द्धाया अवतरयत धभरको अनसुयण गनर बतनन्छ्। तफ ततभीहरु 
बन्छन ् हाभी त त्मसकैो अनसुयण गने छौं। जसभाथथ आपना 
ऩयुवजहरुराई ऩाएका छौं। के ततनीहरु आपना ऩखुारहरुकै अनसुयण 
गनेछन ् । चाहे ततनीहरुरे कतत ऩतन फवुद्ध नऩयुाएका होऊन य 
नसत्तभागर न ैप्राप्त गयेका होऊन।)) अर फकयह 170 

 

ककनकी आजको मगूभा ऩढेी़रेखेका सोचबफचाय गने भान्छे त्मो 
हो जस्रे आपन ै फवुद्धबफफेरे सोच्छ् य सम्झफझु सरएय भात्र भान्छ्। 
सही जानकायी बएऩतछ त्मसराई अकोसॉग ऩतन शमेय गनुरऩछ्र। 
भराई मो स्वीकामर छ् की भ मो ववषमका हक ऩयुा गन ्र सतदैनौं य मो 
सानो ऩसु्स्तका मस्तो खारको ठूरो ववषमको रागी उऩमतुत ऩतन छैन ्
ककनकी ईस्राभ धभर जसयी भरैे बने धभर तथा सॊसायको सफ ै
सभस्माको सभाधान य दफुकैो सफ ैसाभग्रीको सस्म्भसरत छ्। मसको  

 

 

रागी धेयै ठूरो ववस्ततृ खण्डभा आधारयत ऩसु्तकको आवश्मकता छ्। 
तय मो ददनको वास्तबफकताका व्माऩक स्तयभा जान्न ् चाहनेहुयको 
रागी साचोंको काभ गछ्र। आज मदाकदा हाभी सनु्न य हेनर सतछु के 
हाम्रो कुन ैकुन ैकाननु इस्राभीक काननू जस्त ैन ैछ्। तय हाम्रोराथग 
ववचायतनम ववषम मो हो की त्मो काननू हाभी अदहरे फनाई याखेको 
छ्। य इस्राभ 1400 वषर अथध न ै देखख त्मो काननू ल्माएको छ् य 
उसको फभोस्जभ कामरयत छ्। जुन सभदुाम वा सयकायरे इस्राभ 
जस्तो तनमभ काननू कुन ैखास ऺेत्रभा ल्माएका छन।् अफ मो टाढा 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

छैन कक आभ ऺते्रभा ऩतन ल्माओस।् मो इस्राभको उदमको ऩदहरो 
ऺण हो। गयै भसु्स्रभको तपर फाट स्जनको चाहना य तात्ऩमर फेग्छर ैफेग्छर ै
हुन।् कुन ै वास्तववकता जान्नको रागी केही तकर  बफतकर को रागी , 
केही इस्राभीक क्रास्न्त योतनको रागी इस्राभको एसदटडड गदै यहेको 
छन।्  

 

 

 

 

अब्दयुरहभान अब्दरु कयीभ अश्शहेा 
ऩोस्ट फोतस/ 59565 

यीमाद़ / 11535 

सऊदी अयफीमा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इस्राभ धभमिो भूर ससद्ाॊत् 
        

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे अस्न्तभ हज्छजको सभनाभा 
सम्फोधन ् गदै बन्नबुमो्((के ततभीहरुराई मस ददनको फायेभा केदह 
थाहा छ? उनीहरुरे बने अल्राह य त्मसको यसरूराई न ैअथधक थाहा 
हुन्छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ुबए मो ददन हुभरत 
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(धासभरक ऩववत्र) को ददन हो। पेरय बन्मो के ततभीहरुराई मस सहयको 
फायेभा थाहा छ्। उनीहरुरे बन्न ु बऐ अल्राह य यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभराई अथधक थाहा हुन्छ्। बन्नबुए त्मो हुभरतको सहय 
हो। पेरय बन्मो के ततसभहरुराई मस भदहनाको फायेभा थाहा छ्। 
उनीहरुरे बने अल्राह य त्मसको यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभराई न ै अथधक थाहा हुन्छ्। बने मो हुभरतको (ऩववत्रताको) 
भदहना हो। पेरय बन्नबुए तनस्सन्देह अल्राहरे ततभीहरुभाथथ 
ततभीहरुका यग्छत, भार य सम्भान (ईज्छज़त) ततम्रो मो ददन जस्त ैमस 
भदहना य मस सहयको हुभरत जस्त ैन ैहयाभ (अवधै) गयेको छ्।)) सही 
फोखायी स्जल्द 5 ऩुष्ठ 2247 हदीस सॊख्मा 5696 

 तय इस्राभका भौसरक ववशषे्ताहरुभध्मे मो हो कक ज्छमान, भार, 
सम्भान, भखू , सन्तान, कभजोय य भज्छफयुहरुको यऺा य सयुऺ गयौ्- 
 अल्राह तआरे भानवीम ज्छमानहरुभाथथ अत्माचाय गनेको 
तनषथेधत हुनको फायेभा बन्नबुएको छ्।((अतन, अल्राहरे अवधै 
ठहमारएका ज्छमानराई न्मामोथचत कायण बफना नभाय य अत्माचायऩवूरक 
भारयएका (व्मस्ततको) असबबावकराई हाभीरे प्रततहत्माको भाग गने 
अथधकाय प्रदान गयेका छौं।)) सूयह अर-्इस्रा 33 

 य इज़्जज़त य सम्भानभाथथ अत्माचाय गनेको तनषथेधत हुन्को 
फायेभा बन्नबुएको छ्।((य, व्मसबचायको नस्जक ऩतन नजाऊ ककनबने 
मो अतत नररज्छजऩणूर कामर तथा कुभागर हो।)) सूयह अर-्इस्रा 32 

 

 य अल्राह तआरारे भार य धनभाथथ अत्माचाय गनेको हयाभ 
(अवधै) हुनेको फायेभा बन्नबुऐको छ्।((ततभीहरु एक अकारका सम्ऩस्त्त 
अनाहकभा नखाऊ)) सूयह अर-्फ़यह 188 

 य अल्राह तआरारे भखूभाथथ अत्माचाय गनेको हयाभ 
(तनषथेधत) हुनेको फायेभा बन्नबुएको छ्। ((हे आस्थावानहरु हो! 
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भददया, जुवा, थान, तीय (हानेय बाग्छम ऩत्ता रगाउने कामर) मी सफ ै
घ्रखणत शतैानी कामरहरु हुन।् तमनफाट फच ताकक सपर होऊ।)) सूयह 
अर-्भाइदा 90 

 य अल्राह ताआरारे सन्तान य वऩद ी़ढहरुभाथथ अत्माचायको 
हयाभ हुनेको फायेभा कथन हो।((तय, जफ उसराई सत्ता प्राप्त हुन्छ् 
तफ ऊ धतॉभा ववध्वॊस भच्चाउन अतन खेती एवॊ (भानव तथा ऩशकुो) 
वॊशराई ववनाश ऩानर सकक्रम यहन्छ्। य अल्राहर े ववध्वॊश भन 
ऩयाउॉ दैन।)) सूयह अर-्फ़यह 205 

 य भानवहरुभध्मे कभजो ी़य भातनसहरुको अथधकायहरुको फायेभा 
अल्राह तआरारे बन्दै छ् 

क- भातावऩताको अथधकायको फायेभा अल्राह तआराको कथन 
हो्((य,ततम्रा ऩारनकताररे तनणरम गरयददएका छन ् कक ततभीहरु 
उनीफाहेक कसकैो उऩासना नगय भातावऩतासॉग याम्रो व्मवहाय गय। 
मदद ती दवुभैध्मे एक वा दवु ै ततम्रो उऩस्स्थततभा फदृ्धावस्थाभा ऩगु्छछ् 
बने उनीहरुराई -उप- सम्भ नबन, न उनीहरुराई हप्काऊ फरु 
उनीहरुससत आदयऩवूरक कुया गय।)) सूयह अर-्इस्रा 32 

ख- अनाथको अथधकायको फायेभा अल्राहको बनाई हो्((अत् 
ततभी (ऩतन) अनाथराई नसताऊ।)) सूयह अज-्जुहा 9 

     य अनाथको सम्ऩस्त्तको सयुऺ गनेको फायेभा बन्दै छ्। ((अनाथको 
सम्ऩस्त्तको नस्जक ऩतन नजाऊ उथचत तरयकारे फाहेक; महाॉसम्भ कक 
ऊ आफ्नो ऩरयऩतवताको उभेयभा ऩगुोस।्)) सूयह अर-्इस्रा 34 

 

 

ग-  सन्तानको अथधकायको फायेभा अल्राह तआरारे उल्रखे 
गनुरबएको छ। ((य तनधरनताको आशङ्कार े आफ्ना सन्तानको हत्मा 
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नगनुर ककनबने ततभीहरुराई य उनीहरुराई ऩतन हाभीरे न ै जीववका 
प्रदान गछौं।)) सूयह अर-्अनआ्ी़भ 151 

घ- योगीहरुको अथधकायकोफायेभ् यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्। ((कैदीहरुराई भसु्तत गयौं। य बखुाहरुराई खाना 
खुवाउनसु।् य योगीहरुराई देखयेख गयौं।)) सही फोखायी स्जल्द3 ऩुष्ट 1109 
हदीस सॊख्मा 2881 

ङ- कभजो ी़यहरुको फायेभा यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरको बनाई 
हो। ((हाभीभध्मे त्मो व्मस्तत होइन जुन आफ्नो बन्दा फडा ी़को सम्भान 
गदैन। य स्मानोहरुभाथथ दमा य द्रस्ष्ट गदैन। य जुन याम्रो को आदेश 
ददन्दैन। य नयाम्रोफाट योतदैन।)) सही इब्न ेहफान स्जल्द 2 ऩुष्ट 203 हदीस 
सॊख्मा 458 

च-  य ज़रुयतभन्दहरुको अथधकायको फायेभा अल्राहको बनाई हो। ((य 
सबखायीराई नहफ्काऊ)) सूयह अज-्जुहा 10 

य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर ेको बनाई हो। ((जुन आफ्ना 
बाईहरुको ज़रुयत ऩयूा गनेभा हुन्छ् अल्राह त्मसोको जरुयत ऩयूा 
गनेभा हुन्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द4 ऩुष्ट 1996 हदीस सॊख्मा 2580 

 

इस्राभभा आत्भािो बूसभिा 
इस्राभ आपु बन्दा अथध आएको अको आकाशीम धभरहरु 

जस्तो न ैहो। य इस्रभा त्मो ववशषे्ता, आस्था य अककदाहरुको सम्भान 
गदै आफ्ना अनसुणरकतारहरुभाथथ मो अतनवामर गयेको छ् कक उनीहरु 
मसभाथथ ईभान य ववशवास गयौं। य मसभाथथ कामर ऩतन गयौ। य त्मो 
ततय भानवहरुको बफना जोयजफजरस्स्तको  तनभन्त्रन देऊ अल्राहको 
मस कथनभाथथ कामररयत बएय। (('इस्राभ' धभरभा कुन ै जफयजस्ती 
छैन। ऩथभ्रष्टताफाट भागरदशरन स्ऩष्टरुऩभा अरग बइसकेको  
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छ्।अतन तनश्चम न ै जसरे तागतू (सीभोल्रङ्नकायी) राई 
अस्वीकाय गमो य अल्राहभाथथ ईभान ल्मामो त्मसरे मस्तो बयऩदौ 
सहाया सभात्मो जो कदहल्म ै टुट्ने छैन।् य, अल्राह सवरश्रोता तथा 
सवरऻ छन।्)) सूयह अर-्फ़यह 256 

य इस्राभरे आफ्ना अनसुणरकतारहरुराई त्मोततय याम्रो तयीकारे 
तनभन्त्रन ददनेको आदेश ददएको हो। अल्रहाको कथन हो। ((हे 
सन्देष्टा!भातनसहरुराई अल्राहको भागरतपर  तत्वदसशरता एवॊ सदऩुदेशको 
भाध्मभफाट फोराऊ, य ततनीहरुससत सवोत्तभ तयीकारे तकर ववतकर  
गय।)) सूयह अन-्नहर ्125 

इस्राभभा ववशवास ददराउने भौसरक धायना य आदेश हो। ककनबने 
जुन जफयजस्तीभाथथ तनबरय हुन्छ्। त्मस व्मस्ततको भखूफाट मस्तो 
कुया तनस्कनछन ्जुन त्मसको भन्को बफरुध हुन्छ्। मो कऩटी (नेपाक) 
न ैहो। जसफाट इस्राभरे फच्नेको आदेश ददएको हो। य त्मोराई ठूरा 
कुफ़्फ़य कयाय ददएका हुन।् अल्राह तआरारे बनेको हो।((तनस्सन्देह 
भनुाक ी़प़हरु (कऩटीहरु) नयकको सफबन्दा तल्रो खण्डभा होसभनेछन ्
य ततभीरे ततनीहरुकाराथग कुन ै सहमोगी ऩाउने छैनौ।)) सूयह अन-्
तनसा145  

                                       
उऩास्नाहरिो भैदानभा् 

 

इस्राभरे कतरव्म ,वततव्म य ववश्वासीम उऩास्नाहरुको एउटा सभहूराई 
प्रस्ततु गयेको छ्। तय ववश्वासीम उऩास्नाहरु भाथी इस्राभको 
स्तम्बहरु कामभ छ्। जसयीके तरभा  उल्रेख छ्।                               
                                                  

 

 

 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

 

 

 

1- अल्राह भाथी प्रिश्िास गनन् 
 

अथारत् अल्राह तआराको वहदानीमत (एकता) ततन ववषमहरुभा 
अनवुामर भान्न ुऩछ्र।                                                                                 

1- प्रबतु्व य ऩारनकतार भात्र एउटा अल्राहराई भान्ने य उनको 
अस्स्तत्वको (वजदूको) स्वीकाय गने य उनी एकर ै सम्ऩणुर सॊसायको 
ससृ्ष्टकतार य यचतमता छन,। य उनी मस सॊसायको भारीक हुन्न, ज े
चाहन्छ् गछ्र। य वाॉहाराईन ै मस सॊसायराई ऩणुररुऩरे चराऊॉ  छ्। 
त्मसको आदेश बफना केही हुदैन। य वहाॉ राई न चाॉहदा केही प्राप्त 
हुदैन। अल्राहको कथन हो।( सावधान ! ससृ्ष्ट उनकै हो य आदेश 
ऩतन उनकै। अल्राह फयकत मतुत (भॊगरभम) छन, जो सम्ऩणूर जगत 
को भासरक हुन,।) सयूह अर-अअयाप(54)     य अल्राहको व्माख्मा मो 
स्ऩष्ट गछ्र कक ससृ्ष्टकतार भात्र एउटै ऊनी अल्राह न ैहो। य उनको 
कोही साझेदय छैन। अल्राहरे बन्न ुबऐको हो।((अल्राहरे न कसरैाई 
ऩतु्र फनाएका छन, न उनकासाथ अन्म कोही ऩजू्छम न ै यहेको छ्। 
मस्तो बएको बए, प्रत्मेक ऩजू्छम आफ्नो ससृ्ष्टराई सरएय असरग्छगने 
थथमो य ततनीहरु एक अकारभाथी जाइरागने थथए। अल्राह ती 
कुयाहरुफाट ऩववत्र छन,जनु ततनीहरु वणरन गने गछरन।)).सूयहअर-
भुअसभनून(91)                                                                                            

                                          

2- ऩजू्छम भात्र एउटा अल्राहराई भान्ने य मो ठोस ्ववश्वास गने कक 
अल्राही सत्म ऩजु्छम हो । उनी फाहेक कोही इश्वय छैन,। य अल्राह 
फाहेक कसकैो ऩजूा गनर जामज़ होइन। य अल्राह फाहेक कस ैअरु 
सीत दु् खफाट छुटकायाको रागी प्राथरना गने य उनी भाथी न ैववश्वास 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

गने जामज़ (वधै) होईन। य सम्ऩणुर ककसीभको ऩजूा तथा उऩासना उस ै
एक अल्राहको रागी हो। अल्राहको बनाई हो। 

 

((य हाभीरे ततभीबन्दा ऩदहरे जतत ऩतन यसरू ऩठामौं उनीहरु  
सफरैाई मही  वरृ (आकाशवाणी) गमौ कक भ फाहेक अन्म कोही ऩजू्छम 
छैन। अत् केवर भयेो उऩास्ना गय।)) अर अन्फमा 25 
3-अल्राहको नाभ एवॉ गणु्वाचकहरु (ववशषेताहरु) भा एकर ैभान्न,ुय 
मो ववश्वास (ईतकेाद) गने कक अल्राहीको रागी ऩववत्र नाभ य भहान 
ववशषेताहरु छन,। य उनी सम्ऩणूर दोष,एवॉ कभी(त्रदुट) फाट ऩववत्र छन, 
अल्राहको कथन हो।(( अल्राहका याम्रा नाभहरु छन, य, उनराई 
उनकै नाभफाट ऩकुाने गय अतन ती व्मस्ततहरुराई छोडडदेऊ जो उनका 
नाभहरुप्राप्त दषु्ता देखाउॉछन,। ततनीहरुरे गने गयेका कामरको सजाम 
ततनीहरुरे चाॉड ैन ैऩाउनेछन). सूयह अर आअयाप(180).                
             
        तय हाभी अल्राहकोरागी त्मही नाभ साफीत गयछौं जुन 
गनुवाचक नाभहरुराई अल्राहरे आफ्ना रागी साफीत गयेको हो। 
अथव हाम्रो दतू्तव  सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभफाट जसको सफतू 
ऩाइन्छ्। य,ससृ्ष्ट भध्मे कोही अल्राहको अनरुुऩ छैन, अल्राहको 
कथनहो((अल्राहजस्तो अरु कोही छैन य उनी सवरश्रोता एवॊ सवरद्रष्टा 
छन,।))          सुयह अश्शुया(11)                                                                           

               

2- देिदतू्तिहर (परयश्ताहर) भाथी इभान (प्रिश्िास) 
रेआउने् 

 

  मो ववश्वास गने कक अल्राहको रागी धेयै देवदतू्तहरु छन।् 
ऊनीहरु को सॊख्मा अल्राहराइ न ै थाहा छ्। य उनीहरु अल्राहको 
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चाहनाहरुराई ऩयुा गछरन।् एॊव मो सॊसाय येख देख गनेभा  उनीहरु 
आकाश य ऩथृ्वीभाथथ अल्राहको आदेश अनसुाय तनमतुत छन।् इशवय  

 

 

 

–अल्राह-को कथन हो्((य, भासभरा सवु्मवस्स्थत ढङ्गरे ऩरयचारन 
गदरछन।्)( सुयह अन ्नास् ी़जआत आमत(5) 

य, जस्तो की अल्राहको कथन हो। ((अतन ठूरो कामर को ववतयण 
गछृर।)) सूयह अज,-जाॊरयमात(4) 
नयुी सषृ्टीहरुको फायेभा हाम्रो ईश्दतू्तको बनाई छ्।((परयश्ताहरुको 
सषृ्टी नयु फाट बऐ य स्जनहरुको सषृ्टी आगो फाट बऐ। य आदभको 
सषृ्टी भाटो फाट बऐ जसको ववश्षता ततभीहरुको रागी उल्रेख 
गरयसकेका छौ।)) सहीह भुस्स्रभ,हदीस सॊख्मा्2996- 

उनीहरु अदृश्म (ाफैी-अॊतधारन) सॊसाय भध्म हुन।् य ऊनी नयुी 
सषृ्टीहरु छन ् हाम्रो  आॉखा उनीहरुराई हेनर सतदैन। य अल्राहर े
उनीहरुराई ववसबन्न रुऩ दृश्म य अदृश्म ईख्तीमाय गनरको रागी 
ववसबन्न शस्तत (कुदयत) ददऐको छ् , जसयीके हाम्रो प्रबरेु स्जबिईर 
अरदैहस्सराभ को फायेभा खफय दीऐको हो। कक वाॉहारे भानीसको 
रुऩभा भमरभ अरदैहस्सराभ ततय आऐ। अल्राहको बनाई हो्((अतन, 
ततनीहरुससत ऩदार गरयन।् य, हाभीरे उनीसभऺ आफ्ना आत्भा 
(स्जिईर परयश्ता) राई ऩठामौ अनी भमरभसभऺ ऩणूर भानवको रुऩभा 
प्रकट बए।उनरे बतनन-्मदद ततभी ईशबम याखन ेव्मस्तत हौ बने भ 
ततभीफाट अत्मन्त करुणाभम (अल्राह) को शयण चाहन्छु। उनरे बने-
"भ ततम्र ै ऩारनकतार को परयश्ता हुॉ। ततभीराई एउटा ऩववत्र छोया 
प्रदान गनर आए को हुॉ।")) (17-19- सूयह भमरभ) 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

य एक चोटी ईश्दतू्त सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े उनराई 
अस्री रुऩभा हेये। जुन रुऩभा अल्राहरे उनराई सषृ्टी गये य, उनको 
छौ सम (600) ऩखेटाहरु थथए।(सही फोखायी स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 4575) 
 

य, मीनी परयश्ताहरुको ऩयहरु ऩनी छन।् कसकैो दईुवटा 
य,कसकैो ततनवटा छन।् य कसकैो मस बन्दा फढी हो। अल्राहरे बन्न ु
बमो। ((सम्ऩणूर प्रशॊसा आकाशहरु तथा ऩथृ्वीका ससृ्ष्टकतार य दईु-दईु, 
तीन-तीन एवॊ चाय चाय ऩखेटा बएका परयश्ताहरुराई सन्देशवाहक 
फनाउने अल्राहका राथग हुन।् अल्राह आफ्नो ससृ्ष्टभा जे चाहन्छन ्
ववृद्ध गछरन।् तनस्सनदेह अल्राह हयेक कामरको साभथ्र याख्दछन।्))  
(सूयह पाततय 1)  

य उनिो अिो हार खफय.. 
ऊतनहरुको रागी ऩतन केदह खास (तनधाररयत) सभम छ्। 

जसभा उनीहरु अल्राहको स्भयण, ऩजूा, प्रशॊसा य, तसफीह (गणुगान) 
भा भगन्हुन्नछुन।् अल्राहको कथन हो। ((उनीहरु यातददन(अल्राहको 
भदहभागान गछरन,् तनरुत्सादहत हुॉदैनन।्)) सूयह अर-अस्म्फमा-22 
अल्राह तआरारे उनीहरुराई आफ्ना ऩजूा य प्राथरनाको रागी ससृ्ष्ट 
गयेको हो। जसयी ईशवयरे बन्न ुहुन्छ्। ((आपू अल्राहका एक सेवक 
हुनभुा भसीह कदहल्म ै अऩभान ठान्दैनन ् य तनकटवतॉ परयश्ताहरु 
ऩतन।)) सूयह अन-्तनसा 172- 

 य, उनीहरु अल्राह य उनका यसीरहरु बफच देवदतू्त हुस्न्थऐ। 
अल्राहको कथन हो।((मसराई इभान्दाय परयश्ता (स्जिईर) रे सरएय 
अवतीणर बएका हुन, ततम्रो रृदमभाथथ ताकक ततभी भातनसहरुराई 
सचेत गनेहरुभध्मे होऊ। मो स्ऩष्ट अयफी बाषाभा छ्।)) सूयह अश-्शुअया 
193-195- 
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य,अल्राहको आदेश अनसुाय कामरहरुको अन्जाभ दीन छन।् 
अल्राहको बनाई छ्। ((ततनीहरु आपूभाथथ यहेका यफससत डयाउॉछन ्य 
ततनीहरु राई जे आदेश ददइन्छ् त्मही काभ गनेगछरन।्))  

सूयह अन-्नहर ्50- 
य, तमनी परयश्ताहरु अल्राहको ऩतु्र होईन। य ऊनीहरुको प्रेभ 

,सम्भान य आदय गनर अतनवामर हो। अल्राहको कथन हो।((य,ततनीहरु 
बन्छन।्"करुणाभम (अल्राह) रे ऩतु्र ग्रहण गयेका छन।्"(होइन) उनी 
ऩववत्र छन।् परयश्ताहरु त अल्राहका प्रततस्ष्ठत बतत हुन।् 
 

ततनीहरु कुयाभा उनीबन्दा अगाडड जाॉदैनन ्य उनीहरु उनकै आदेशको 
ऩारन गछरन)्) सूयह अर-अस्म्फमा26-27- 

  य,उनीहरु अल्राहको फयाफय य, ऊन को साझीदायी ऩतन 
होइन,अल्राहको बनाई हो। ((य,त्मस व्मस्ततरे ततभीहरुराई 
परयश्ताहरु तथा नफीहरुराई –यफ- फनाऊ बनेय कदावऩ बन्ने छैनन।् 
के एक नफीरे ततभीहरुराई आऻाकायी (भसु्स्रभ) बएऩतछ कुफ्र 
(अस्वीकाय) गने आदेश ददन सतछन ्बन्ने कुया सम्बव छ्)) सूयह आरे 
इभयान ् 80  ऊनी परयश्ताहरुको नाभ य ऊनीहरु को कामरको फायेभा 
अल्राहरे हाभी राई खफय गयेको उदाहयण् 
 स्जिइर अरदैहस्सराभ आकाशवाणी (वही) कोरागी तनमतुत 
छन।् अल्राहको कथन हो।((मसराई इभान्दाय परयश्ता(स्जिईर) र े
सरएय अवतीणर बएका हुन, ततम्रो रृदमभाथथ ताकक ततभी 
भातनसहरुराई सचेत गनेहरुभध्मे होऊ।)) सूयह अश-्शुअया 193 

  सभकाइर अरदैहस्सराभ वषार य घास (बफरुवा) भाथी तनमतुत 
छन।् अल्राहको बनाई हो। ((जुन –काकपय- अल्राह, उनका 
परयश्ताहय य उनका यसरूहरु तथा स्जिइर एवॉ  भीकाईरको शत्र ुहो, 
अल्राह ऩतन (त्मसता) काकपयहरुका शत्र ुहुन।्)) सूहय अर-्फकयह् 98 
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 भसरकुर भोत (भतृ्मकुो परयश्ता) अल्राहको कथन हो।    

((बतनदेऊ-" ततभीहरुभाथथ तनमतुत गरयएको भतृ्मकुो परयश्ता (देवदतू) 
रे न ै ततभीहरुको प्राण सरन्छ् अतन ततभीहरु आफ्ना ऩारनकतारतपर  
पकारइनेछौ।)) सूयह अस-्सज्छदह् 11-      
 इस्रपीर अरदैहस्सराभ भतृ्म ु ऩतछ दहसाफकोरागी सयू 
(नयससघ्ङा)   पुककनेभाथी तनमतुत छ्। अल्राहको कथन हो।((अतन जफ 
सयू (नयससघ्ङा) पुककनेछ् तफ ततनीहरुफीच न कुन ैनाता कामभ यहनेछ् 
न एक अकारराई सोधऩछु् गनेछन।्))-सूयह अर-्भुअसभनून 101 

 
           

 भासरक अरदैहस्सराभ नकर को खास्ज़न (कोष्क) हो। अल्राहको 
कथन हो। ((य, ततनीहरुरे थचल्राएय बन्ने छन-्" हे भासरक! ततम्रा 
ऩारनकताररे हाभीराई सभाप्त न ैगरयददऊन।्" उनरे जवाप ददनेछन-्
"ततभीहरु त सदा मसभैा यहनऩुछ्र।"))  

सूयह अज्छज़खु्रुप-77- 
 ज़फामण नाभको परयशताहरु नकर वासीहरुराई कठोय मातणा 
ददनेकोरागी तनमतुत छन।् अल्राहको कथन हो। ((अतन फोराऔस ्
आफ्ना सभहूराई। हाभी ऩतन (नयकका) परयश्ताहरुराई डातनेछौं।)) 
सूयह अर –अी़रक्-17-18 

  य, सम्ऩणुर भातनसहरुसॉग दईु-दईु परयश्ताहरु छन।् एउटा ऩणू्म य, 
अको ऩाऩ सरखनको रागी तनमतुत छन।् अल्राहको बनाई हो।((य, 
माद याख दईु जना रेखनदास त्मसका दामाॉ य फामाॉ फसी हयेक कुया 
रेखखयहेका छन।्(भातनसरे) भखुफाट कुन ैशब्द तनकाल्न ्ऩतन ऩाएका 
हुॉदन तय त्मसनस्जक एउटा तनयीऺक तनैात हुन्छ्।) सूयह काप-17-18 
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 रयज़वान स्वगरको खास्ज़न (कोष्क) हो। केही अरु परयश्ताहरु 
छन ् जुनरे भातनसहरुको सयुऺाकोरागी तनमतुत छन।् उतन भध्मे 
कसकैो नाभ कुयआन य हदीसभा आएका छन।् य कसकैो आएका छैन। 
तय उनी सफहैरु भाथथ ईभान सरआऊने अतनवामर हो।. 
 

 

परयश्ताहरभाथथ ईभानिो राबन्तहर् 
1- अल्राहको फडा ी़ई, कुद्रत (सतऺभ) य ऻाताराई जान्ने। तनस्सनदेह् 
ससृ्ष्टको फडा ी़ई अल्राहको फडा ी़ईततय सॊकेत गछ्र। 
2- स्ऩष्ट य अस्ऩष्टभा ऩणू्महरु गन ्र को रागी ईच्छुक हुने। य, ऩाऩहरु 
फाट फचने। ककनबने भसु्स्रभहरुराई मो थाहा हुन्छ्। कक उनीसॉग 
तनयतऺ परयश्ताहरु छन।् जुन उनीहरुको कामर य कतरव्महरुराई 
तनयऺण गरययहेका छन।् त्मो सम्ऩणुर कामरहरुको प्ररमको ददन दहसाफ 
ददनऩुछ्र। 
3- अत्मन्त अनयुाग य भततष्टन्ताभा ऩनर फाट फाच्न।ु जसरे मसभा 
ऩये उतन गफै (अदृश्म) भाथथ ववश्वास गयेन। 
4- अल्राह को दमा सेवकहरुभाथथ मस्तो हो। कक उनीहरुको सयुऺाको 
रागी परयश्ताहरु तनमतुत गयेको छ्। जुन परयशतारे उनीहरुको सयुऺा 
गछरन।्  

किताफहर भाथथ ईभान याखने् 
ईभान(ववश्वास) याखने कक अल्राह तआरारे आकाशीम ऩसु्तकहरु 
आपैफाट आफ्ना यसरुहरु (ईश्दतू्तहरु) भाथथ अवतरयत गयेका छन।् 
भातनसहरुततय मो सॊदेश ऩगुाउन को रागी कक मो सत्म हो। य, मसभा 
अल्राहको एकताको उल्रखे छ्। अल्राहको प्रबतु्व, उऩास्नीता य, 
ववशषेताहरु को फायेभा अल्राहको कथन हो। ((तनस्सनदेह हाभीरे 
आफ्ना यसरूहरुराई स्ऩष्ट प्रभाणहरु ददएय ऩठामौं य ततनका साथ 
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ग्रन्थ एवॊ तयाजु अवतीणर गमौ ताकक भातनसहरु तनसापभा कामभ 
यहून।्)) सूयह अर-हदीद-25- 
        भसु्स्रभहरु को रागी मो भतरफु (तरफ) हो। कक उनीहरु  
सम्ऩणुर आकाशवाणीम ऩसु्तकहरुभाथथ ईभान याखौं, जुन कुयआन 
बन्दा अथध अल्राह फाट अवतततर बऐको हो। य, कुयआन अवतततर बए 
ऩछी अथधको ऩसु्तक य, त्मसको अनसुयणकतारहरुको अनसुयण गन ्र 
जामज़ होइन। ककनबने त्मो एउटा खास सभम य, खास सभाजको 
रागी अवततत र बऐका थथमे,। य अल्राहरे त्मो ऩसु्तकहरुको व्मख्मा 
आफ्ना ककताफ (कुयआन) भा गये को हो। 
  ईिाहीभ य, भसुाको सहीपाहरु् त्मो सहीपाहरुका केदह धासभरक 
ववशषे्ताहरु कुयआनभा उल्रेख छ्।अल्राहको कथन हो् ((के त्मसराई 
अवगत गयाईएको छैन जुन भसूाको गनरथभा छ्। य, इिाहीभको 
गनरथभा ऩतन जसरे ऩणूररुऩभा आदेशको ऩारना गये।  

 

मो कुया कक कुन ैबायी उठाउनेवारारे कसकैो बायी उठाउने छैन। य, मो 
कुया ऩतन कक भातनसराई केवर उसरे गयेको प्रमासको पर प्राप्त 
हुनेछ्। य, मो कक त्मसको प्रमास चाॉड ैन ैदेखखनेछ्। अतन त्मसको ऩयूा 
प्रततपर उसराई ददइनेछ्। य, अन्तत् ततभीरे ऩारनकतारसभऺ न ै
ऩगु्छनछु्।)) सूयह अन-्नज्छभ-्36-42 

 तौयात् त्मो ऩववत्र ऩसु्तक भसूा अरदैहस्सराभभाथथ अवतरयत 
बए। अल्राहको कथन हो।((हाभीरे तौयात अवतरयत गयेका थथमौं 
जसभा भागरदशरन एवॊ ज्छमोतत थथमे। सम्ऩणूर सन्देष्टाहरु जो आऻाकायी 
थथए, मस ैअनसुाय महूदी फनेकाहरुफीच पैसरा गने गथे। अतन धभर 
अथधकायी तथा शास्त्रवेत्ताहरु ऩतन (मसरैाई तनणरम को आधाय 
फनाउॉथे) ककनबने ततनीहरु अल्राहका ग्रन्थको सॊयऺक फनाइएका थथए 
य ततनीहरु मस को ऩतन साऺी थथए। अत् ततभीहरु भातनसहरुससत 
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नडयाऊ केवर भससत डयाऊ। य, भेया आमतहरुराई तचु्छ भयू्रभा 
नफेच। जसरे अल्राहद्धाया अवतरयत काननू अनसुाय तनणरम गदैनन ्
ततनीहरु न ैकाकपय हुन।्))  सूयह अर-्भाइद-44 

कुयआन कयीभरे तौयातभा अवतरयत हाम्रो नफी सल्रल्रहु अरदैह व 
सल्रभका केदह ववशषे्ताहरुको फायेभा उल्रेख गयेकाछन।् अल्राहको 
बनाई हो।–(( भहुम्भद अल्राहका यसरू हुन ् य उनीसॉग बएका 
(सहाफीहरु) काकपयहरुववरुद्ध कठोय छन ्तय आऩसभा बने अतत स्नेही 
छन।् ततभीरे उनीहरुराई सघैं रुकूअ, सज्छदा य अल्राहको वयदान तथा 
प्रसन्नताको खोजी ी़भा व्मस्त ऩाउनेछौ। सज्छदाको प्रबाव उनीहरुको 
भहुायभा घप्ऩ फरेको छ् जसफाट उनीहरु अरग्छग ै थचतनन्छन।्)) सूयह 
अर-्पतह 29 

 

जसयी के ऩववत्र कुयआनरे तौयातभा अवतयीत केदह धासभरक 
आदेश उल्रेख गयेको छ। अल्राहको कथन हो। ((हाभीरे –तौयातभा- 
ततनीहरुकाराथग रेखेका थथमौं कक प्राणको फदरा प्राण,  

 

आॉखाको फदरा आॉखा, नाकको फदरा नाक, कानको फदरा कान, 
दाॉतको फदरा दाॉत य मस ैप्रकाय अन्म आधातहरु को ऩतन फयाफयीको 
फदरा हुनेछ। तय जसरे त्मसराई भाप गरयददन्छ, त्मो उसको 
(ऩाऩको) प्रामस्श्चच हुनेछ।  य, जसरे अल्राहदयुा अवतरयत काननू 
अनसुाय तनणरम गदैनन ्ततनीहरु न ैअत्माचायी हुन।))  सूयह अर-्भाईदा-45 

 ज़फयू् दाऊद अरदैहस्सराभ भाथथ अवतरयत बऐ। अल्राह को 
कथन हो। (( य, हासभरे दाऊदराई ज़फयू ददऐ)) सूयह – अन-्नेसा-163 

 

  ईन्जीर् त्मो ऩववत्र ऩसु्तक ईसा अरादहस्सराभ भाथथ 
अवतरयत गये। अल्राहको कथन हो। ((य हाभीरे मी सन्देष्टाहरुऩतछ 
भमरभ ऩतु्र ईसाराई ऩठामौं। तौयातभध्मे जेजतत उनकासाभ ुथथए उनी 
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त्मसको ऩसु्ष्टकतार थथए। य, उनराई हाभीरे इन्जीर प्रदान गमौं 
जसभा भागरदशरन तथा ददव्मज्छमोतत थथमो। अतन , त्मसरे ऩतन 
तौयातभा जेजतत थथए त्मस को ऩसु्ष्टकतार य ईशबम याखनेहरुका राथग 
भागरगशरन एवॉ उऩदेश थथमो।)) 

 कुयआनरे तौयात य इन्जीरभा केदह भहुम्भद सल्राहु अरदैह 
वसरभको फशायत (शबु सचुना) को फायेभा अवतरयत उल्रेख 
गयेकाछन।् अल्राहको कथन हो। ((तय भेयो दमा चादहॉ हयेक 
वस्तभुाथथ छाएको छ्। भ मसराई ती भातनसहरुकाराथग अवश्म न ै
रेखनेछु जो ईशबम ग्रहण गछरन ् ज़कात ददने गछरन ् य हाम्रा 
आमतहरुभाथथ ईभान याख्छन।् जो उम्भी सन्देष्टा (भहुम्भद) को 
अनसुयण गछरन ् जसराई उनीहरु आपूसॉग यहेको तौयात तथा 
इन्जीरभा उल्रेख बए को ऩाऊॉ छन ् जसरे ततनीहरुराई सकभरको 
आदेश ददन्छन ्य कुकभरफाट योतछन ्य ऩववत्र वस्तहुरुराई ततनीहरुका 
राथग वधै तथा अऩववत्र वस्तहुरुराई अवधै गछरन ्अतन ततनीहरुभाथथ  

 

 

 

राददएको फोझराई झाछरन ्त्मस फन्धनराई खोल्छन ्जसभा ततनीहरु 
जकडडएका थथए।)) सूयह-अर ्आअयाप-156-157 

 

 य,उस्त ै अल्राहको भागरभा अल्राहको करेभा (शब्द) को ऊॉ चाईको 
राथग जेी़हाद (धासभरक मदु्ध) भाथथ उकसाउन ु बऐको छ्। य, मो मस 
बन्दा ऩदहरा अको आकाशीम धभरहरुभा ऩतन थथऐ। अल्राहको कथन 
हो। ((वास्तवभा अल्राहरे  आस्थावानहरुफाट उनीहरुका ज्छमान तथा 
धन-सम्ऩस्त्त स्वगरको सट्टाभा खयीद गरयसकेका छन।् उनीहरु 
अल्राहको  भागरभा मदु्ध गछरन ्अतन भाछरन ्य भारयन्छन ्। मो तौयात, 
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इन्जीर एवॊ कुयआनभा बएको सत्म वचन हो य आफ्नो वचनराई ऩयूा 
गने कामरभा अल्राह बन्दा फढी अरू को हुन सतछ? अत् खसुशमारी 
भनाऊ त्मस सौदाप्रतत जनु ततभीहरुरे उनीससत गयेका छौ य मही 
भहान ्सपरता हो।))  अत्तोफा 111 

 ऩववत्र कुयआन् मसभाथथ इभान (ववश्वास) सरआउन अतनवामर 
हो ककनकी त्मो कुयआन अल्राहको कराभ (शब्दहरु) छन।् जुन 
कुयआन राई स्जिीर अरदैहस्सराभरे सरएय भहुम्भद सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभभाथथ अयफी बषाभा अवतरयत बऐ अल्राहको  कथन 
हो। ((मसराई इभानदाय परयश्ता (स्जिईर) रे सरएय अवतीणर बएका 
हुन।् ततम्रो रृदमभाथथ ताकक ततभी भातनसहरुराई सचेत गनेहरुभध्मे 
होऊ। मो स्ऩष्ट अयफी बाषाभा हो।)) सूयह अश ्शुअया-193-195 

 

य मस िुयआन िो प्रिशेष्ता अिो आिाशीम ऩुस्ितहरभध्मे 
बफसबन्न ्हो। 

1- मो कुयआन अस्न्तभ आकाशीम ऩसु्तक हो जुन ऩदहरकैो आकाशीम  
ऩसु्तकहरुभा अवतरयतराई ऩसु्ष्ट गछरन।् अल्राहको एतता ,अनसुयण य 
उऩास्ना भध्मे मसभा केदह हेय पेय बएको छैन। अल्राहको बनाई छ्।  

 

((हे सन्देष्टा! हाभीरे  ततभीभाथथ सत्मकासाथ ग्रन्थ अवतयण गमौं 
जसरे ऩदहरेका ग्रन्थहरुको ऩसु्ष्ट गदरछ् य जो ततनको सॊयऺक ऩतन 
हो।)) सूयह-अर-्भाइदा-48 

2- मस ऩववत्र कुयआनफाट अल्राहरे ऩदहरेका सम्ऩणूर ऩसु्तकहरुराई 
यद्द गरयददमों। ककनबने मसभा सम्ऩणूर ईश्वयीम सशऺाहरु छन।् जुन 
सवरसदा यहने। य सम्ऩणूर ठाॉऊ य सभमको राथग हो। अल्राहको कथन 
हो। ((आज भरै े ततभीहरुको दीन (जीवन ऩद्धतत) राई 
ततभीहरुकातनस्म्त ऩणूर गये को छु य ततभीहरुप्रतत आफ्नो अनगु्रह ऩयूा 
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गये को छु अतन ततभीहरुकाराथग दीन स्वरुऩ इस्राभनाई योजेको छु))- 
सूयह-अर-्भाइदा -3- 
3- मो कुयआन सम्ऩणूर भानवको राथग अवतरयत बएको छ्। अको 
ऩदहरेका ऩसु्तकहरु जस्त ै कुन ै जा ी़त य सभदुामकोराथग खास छैन। 
अल्राहको कथन हो। ((असरप. राभ. या.- ( हे नफी) मो ग्रन्थ हो 
जसराई हाभीरे ततभीभाथथ अवतयण गयेका छौं ताकक ततभीरे 
भातनसहरुराई ततनीहरुका ऩारनकतारको आदेश अन्धकायफाट तनकारेय 
प्रकाशभा ल्माऊ।)) सूयह इिाहीभ 1 

 

तय कुयआन फाहेक अको ऩसु्तकहरु एक खास सभदुाम य जा ी़त 
को राथग खास थथमौ। मसकैायण त्मस को आदेशहरु एक खास सभम 
सम्भ य खास जा ी़त को राथग तनधाररयत थथऐ। जसयी के ईसा 
अरदैहस्सराभ को बनाई हो। ((भ त फतनइज्राईरको ऩथबष्ठर 
भातनसततय ऩठाऐ को छुॉ।)) इन्जीर भता 24ः्15 

4- कुयआनको ऩाठन य कन्ठ उऩास्ना हो। अल्राहको ईश्दतू्त 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो। ((जसरे कुयआनको एक 
अऺय ऩढेी़। त्मसको राथग एक ऩणु्म हो। य एक ऩणु्म दस ऩणु्मको 
फयाफय हुन्छ्। य भ मो बन्दैन कक असरप –राभ-भीभ एक अऺय हो।   

 

तय असरप एक अऺय हो। य राभ एक अऺय हो। य भीभ एक अऺय 
हो।) अस्त्तयसभजी ी़ हदीस सॊख्मा्2910 

5- मस कुयआनभा सम्ऩणूर धासभरक तनमभहरुको उल्रेख छ्। जनु 
एउटा याम्रो सभाज कामभ गछ्र (J.S. Restler) रे आफ्ना ऩसु्तक 
(अयफी सभाजभ) भा बन्दै छ्। कक कुयआनभा सम्ऩणूर सम्स्माहरुका 
हर (सभाधान) छन।् य मो धासभरक तनमभ प्राकृततक तनमभराई जोड् 
छन।् याम्रो व्मवस्था य सभाजीक एकताततय फोराउॊ  छ्। खुयापात ,य 
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अत्माचाय को ववयोध गछ्र। कभजोय भातनसहरु को सहामता ततय 
फोराउॉछ्। अच्छाई  य याम्रो व्मवहायको आदेश ददन्छ्। दमा को आदेश 
ऩतन ददन्छ्। दैतनक सहामताहरुको आदेश जायी गछ्र। य ऩरयवायहरुभा 
फारकहरु य सेवकहरु (दासहरु) य जनावयहरुसॉग याम्रो व्मव्हायको 
आदेश ऩतन ददन्छ्। ( ऩसु्तक -कार ू अतनर इस्राभ- ईभाददु्दीन 
खरीर) 
6- य मस कुयआनराई ठोस ् इततहास भातनन ् छ्। ककनबने त्मो 
ईश्दतू्तहरुभाथथ धभर अवतरयणरको तसरसरु (रगातय) को उल्रखे 
गछ्र। य जुन ऩतन घटना उनका सभदुामहरुसॉग बऐ आदभ देखख 
भहुम्भद सम्भको सफरैाई व्माख्मा गछ्र। 
7- अल्राहरे मसराई कसभ ,फेशी य हेय पेय फाट सयुक्षऺत याखेको छ्। 
ताकक त्मो भानव को राथग फाकक यहोस ्महाॉसम्भ के अल्राहरे मस 
ऩथृ्वीको य मसभाथथ जुन ऩतन हो सफकैो वारयस होऊ। अल्राहको 
कथन हो। ((तनस्सन्देह हाभीरे न ैकुयआनराई अवतरयत गयेका छौं य 
हाभी न ैमसको सयुऺा गछौं)) सूयह अर-्दहज्र-9 

 

 य मस फाहेक जुन ऩतन ऩसु्तक हो। अल्राहरे त्मसको 
सयुऺाको स्जम्भ सरऐको छैन। ककनबने  त्मो एटा खास सभदुामको 
राथग तनधाररयत सभम सम्भको राथग अवतरयत बऐको थथऐ।  

 

मस ैकायण मसभा हेय पेय प्रवेश बऐ। अल्राहरे महूदीहरुको 
फायेभा बन्दै छ् जुनरे तौयातभा हेय पेय गयेका हुन।्((-हे भसु्स्रभहरु 
हो!-के इसयाईरका सन्तानहरुरे ततभीहरु को कुया भान्ने छन ् बनी 
अझ ै ऩतन आशा गदैछौ जफकक ततनीहरुभाथथ एउटा मस्तो सभहू छ् 
जसरे अल्राह को वाणी सनेुय फखुझसकेऩतछ ऩतन जानी-जानी त्मसभा 
पेयफदर गरयददन्छ्।)) सूयह अर ्फकयह-75  
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 य ईसामीहरु (कक्रस्चनहरु) को इन्जीरभा पेयफदरकोफायेभा 
इश्वयको कथन हो। ((त्मस्त ै हाभीरे ती भातनसहरुसॉग ऩतन प्रत ी़तऻा 
गयामौं जसरे बने. हाभी ईसाई हौं-। ततनीहरुरे ऩतन ती सशऺाहरुको 
अथधकाॊश बाग बफससरददए जसको ऩाठ ततनीहरुराई ददइएको थथमो। 
अन्तभा हाभीरे ततनीहरुफीच भहाप्ररमसम्भका राथग शत्रतुा तथा 
दे्धषको आगो सल्काइददमौं। य, ततनीहरु जेजतत गदरछन ्त्मसफाये चाॉड ै
न ै अल्राहरे ततनीहरुराई फताउनेछन।् हे अहरे ककताफ हो! 
ततभीहरुसम्ऺ हाम्रो यसरू (दतू्त) आइऩगेुका छन ्जसरे  ततभीहरुराई 
ती कुयाहरु फताउॉछन ् जो ततभीहरु ग्रन्थफाट रकुाउॉ दै आएका छौ य 
उनरे धेयै कुयाहरु ऺभा ऩतन गदैछन।् तनशचम न ै ततभीहरुकाराथग 
अल्राह को तपर फाट प्रकाश एवॊ स्ऩष्ट ग्रन्थ आइसके को छ्।)) सूयह 
अर ्भाईदा14-15 

 य महुदी य कक्रस्चनहरु को धभरभा पेयफदरभध्मे मो हो कक 
महूदरे गभुान(शॊका) गये कक उजै

ी़
य अल्राहको  छोया हो। य कक्रस्चनरे 

गभुान (शॊका) गये कक भससह अल्राहको छोया हो। अल्राहको बनाई 
हो। ((अतन ,महुदीहरु बन्छन ्उी़जै

ी़
य अल्राहका ऩतु्र हुन।् य, ईसाईहरु 

बन्छन-् भसीह-स्जसस क्राइस्ट- अल्राहका ऩतु्र हुन।्  मी केफर 
ततनीहरुका भौखखक  कुयाहरु हुन।् ततनीहरुरे आपूबन्दा ऩदहरेका 
काकपयहहरुको बनाइको नतकर गदैछन।् अल्राहको प्रकोऩ 
ततनीहरुभाइथथ ऩयोस।् ततनीहरु कहाॉ बडककयहेकाछन।्) 

 

य,अल्राहरे उनीहरुका झुठो इतकेाद (घासभरक सोंच) राई यदद् 
गदै सत्म बन्दै छ्। कक ((-हे नफी- बतनदेऊ! उनी अल्राह एतरा छन।् 
अल्राह तनयऩेऺ छन।् उनको कोही सन्तान छैन। न उनी कसकैा 
सन्तान हुन। अतन, कोही उनको सभकऺ ऩतन छैन।) सयूह इख्रास, 
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य ,मसफाट मो स्ऩष्ट हुन्छ्। कक आजकरका इन्जीरहरु जुन ततनीहरु 
सॉग छन।् अल्राहको कराभ (शब्दहरु) भध्मे होइन। न त ईसाको 
कराभ (शब्द) हो। तय, त्मो ईसाका अनसुणरकतारहरु य चेराहरुका 
कराभ (शब्दहरु) हुन।् तीनीहरुरे ईसाका जीवनकथा य आदेशहरु य 
नसीहतहरु (उऩदेशहरु) मसभा साभेर गयेकाछन।् य, मसभा खास 
सम्स्माको कायण धेयै पेयोफदर गयेकाछन।् ईसाईको प्रवतता (ऩादयी) 
त.े जे. ताकय त्मही बन्न ुहुन्छ्। (अर इस्राभ व अर भसीहीमत- उल्पत 
अज़ीज़ अर सम्द) 
 

आिाशीम ऩुस्तिहरभाथथ ईभानिा राबहर् 
 अल्राहरे आफ्ना सेवकहरुभाथथ प्माय , कृऩा य दमाको कायण 
उनीहरुकोराथग ग्रन्थ ऩसु्तक अवतरयत गये। जुन उनीहरुराई ससधो 
भागर देखाउॉछ्। जसफाट ईश्वय याजी खुशी व्मतत गछरन।् य 
,उनीहरुराई मस्त ैशतैानहरुका उचकनेकाराथग छोडने। 
 अल्राह को तत्त्वदसशरताको जान्ने। मसकैायण अल्राहरे सफ ै
सभदुामको राथग उनको हारवभोस्जभ शयीमत (धभर) कामभ गये। 
 साॉचो ईभानदाय (भअुसभनहरु) राई छाट्ने (चैनगने)। ककनबने  
उनीहरुरे अल्राह को ऩसु्तकभाथथ ईभान सरआउन ु बऐ। जसभाथथ 
ईभान याखने अतनवामर थथऐ। य मसको सॉग सॉग अको आकाशीम 
ऩसु्तकहरु भाथथ ऩतन ईभान सरआउन ु बऐ। जस को खूश्खिी 
(शबुसॊदेश) य, त्मसको ईश्दतू्तको खूश्खिी उनीहरुका ऩसु्तकभा थथऐ। 
 

 अल्राहरे आफ्ना सेवकहरुका राथग ऩणु्महरु दोगनुा 
गरयददन्छ्। ककनबने जुन ऊसको ऩसु्तकभाथथ ईभान य  मस ै गयी 
त्मस ऩतछ ऩसु्तकहरु अवतरयत बऐ को भाथथ ईभान सरआउन ुबऐ। 
उन राई दईु चोटी ऩणू्म सभर छ्। 
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यसरूहर(दतू्तहर)भाथथ ईभान सरआउने् 
 

मो ईभान याखने कक अल्राह तआरारे भानवहरुभध्मे ईश्दतू्त 
य नफीहरुराई चुने पेऱी उनीहरुराई आफ्ना सषृ्टीहरुततय अल्राहको 
उऩास्ना य अल्राहको दीन (धभर) कामभ गनेको राथग ऩठाऐ। य 
अल्राहको तौहीद यफबूफमत , उरहुीमत य असभा एॊव ससपातराई 
कामभ गनरकोराथग ऩठाऐ।(( य, हाभीरे ततभीबन्दा ऩदहरे जतत ऩतन 
यसरू ऩठामौं उनीहरु सफरैाई मही वहम गमौं कक भ फाहेक अन्म 
कोही ऩजू्छम छैन। अत् केवर भेयो उऩासना गय।)) सूयह अर-्अस्म्फमा 25 

 

य, अल्राहरे उनीहरुराई आफ्ना दीन (धभर) भानवततय 
ऩगुाउनेको आदेश ददऐ। ताकक उनीहरुकाराथग दतू्तहरु आऐ ऩतछ 
अल्राहभाथथ हुज्छजत( प्रभान-सफतू ) फाॉकक नयहोस।् य, ततनी 
सॊदेष्टाहरु स्वगर य अल्राहका याजी खूशीका शबु-सचूक थथए मस्तो 
भातनसहरुको रागी जसरे उनीहरुभाथथ य जुन उनीहरुका साथ आऐ 
त्मसभाथथ ईभान सरआउनबुऐ। य,अल्राहको गज़फ (क्रोध ) य, 
मातनाफाट सचेतक फनेय आऐ उनीहरुकाराथग जसरे उनीहरुका य जुन 
उनीहरुसॊग थथऐ इनकाय (अस्वीकाय ) गये। अल्राहको कथन हो।((य, 
हाभीरे यसरूहरुराई केवर शबु-सचूक एवभ ्सचेतक फनाएय ऩठाएका 
छौं। य  जसरे ईभान ल्माए य सथुिए उनीहरुका राथग न कुन ैडय छ् 
न उनीहरु थचस्न्तत न ैहुनेछन।् य, जसरे हाम्रा आमतहरुराई सभथ्मा  

 

 

ठहय गछरन ्ततनका अवऻारे गदार ततनीहरुभाथथ आऩद आइराग्छनेछ्।)) 
सूयह अर-् अनआ्भ 48-49 
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य, अल्राहका दतू्त य, नफीहरु धेयै हुन।् वाहाॉ को सॊख्मा 
अल्राहीराई न ै थाहा हुन।् अल्राहको कथन हो।(( य, ततभी बन्दा 
अथध हाभीरे दतू्तहरु ऩठामौं। उनीभध्मे कसकैो हाभी ततम्राराथग फमान 
गये। य उनी भध्मे कसकैो हाभीरे फमान नगये।)) गाकपय-78 

 

य, उनीसफ ै नफीहरु भाथथ ईभान याखने अनीवामरहो। य, उनी 
सफ ैभानव भध्मे हो। अल्राहको कथन हो। ((य, -हे भहुम्भ- हाभीरे 
ततभीबन्दा ऩदहरे केवर मस्ता ऩरुूषराई सन्देष्टा फनाई ऩठाएका 
थथमौं जसभाथथ हाभीरे वहम (प्रकाशना) गने गथ्मौं। ततभीहरुराई 
मसको  ऻान छैन बने अहर-ेककताफहरुसॉग सोध। अतन, हाभीरे 
ततनीहरुराई मस्तो ढाॉचाको फनाएका थथएनौं कक उनीहरुरे खाना 
नखाऊन ्य उनीहरु सदाका ी़काराथग जीववत यहनेवारा ऩतन थथएनन।्)) 
सूयह अर-अस्म्फमा-7-8 

 

अल्राह तआरारे भहुम्भद –सल्रल्राहु अरदैह वस्ल्रभ-को 
फायेभा बन्न ुबएको हो। ((बतनदेऊ- भ ततभीहरुजस्त ैएक भनषु्म भात्र 
हुॉ। भ तपर  प्रकाशना आउॉछ् कक ततभीहरु सफकैा ऩजू्छम एक भात्र छन।् 
अत् जोकोही आफ्ना यफससत बेट को आशा याख्दछ् उसरे सत्कभर 
गनुरऩछ्र य आफ्ना यफको उऩासनाभा कसरैाई साझेदाय फनाउन ुहुॉदैन।) 
सूयह अर-कहप 110 

य, ईसा अरदैहस्सराभको फायेभा अल्राहको बनाइ छ्। (( 
भमरभ ऩतु्र भसीह त केवर एक यसरू थथए। उनीबन्दा ऩदहरे धेयै 
यसरूहरु आइसकेका छन।् उनकी आभा एक सच्चारयत्र स्त्री थथइन ्य 
ती दवु ै बोजन गने गथे। हेय। हाभी कसयी तमनीहरुराई आफ्ना 
आमतहरु स्ऩष्ट गयेय फताउॉछौं! अतन, हेय उल्टो पकी कता जाॉदैछन।्)) 
सूयह अर ्भाइदा-75 
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य, उनीहरु अल्राहका ववशषे्ताहरुभध्मे कोही वस्तहुरु को भासरक 
होइन। उनीहरुराई राब य नकुसान (हातन) ददन्को शस्तत होईन। नत 
मस सॊसायभा याजगनरको शस्तत ऩतन । अल्राहको कथन हो। 
((बतनदेऊ- भ न स्वमॊको राबको भासरक हुॉ न हातनको अल्राहरे  
चाहेको फाहेक। य , मदद भभा अदृश्म (वास्तववकता) को ऻान बएको 
बए भरेै धेयै राब जम्भा गने थथएॉ य भराई कुन ैकष्टरे ऩतन छुने 
थथएन। भ काकपयहरुकाराथग सचेतक य भोसभनहरुकाराथग 
शबुसन्देशफाहक भात्र हुॉ।)) सूयह- अर-्आअयाप-188 

य, मीनीहरुरे अभानत (नासो) य अल्राहकको आदेश (ऩगैाभ) 
याम्रा तयीकारे ऩगुाए। य ततनीहरु सषृ्टीहरुभध्मे जानकायी य कतरव्मको 
दहसाफरे सफ बन्दा याम्रा हुन।् य, अल्राहरे मीनीहरुरई झुठो य 
फइैभानी य ऩगैाभ ऩगुाउॉ नेभा कभी फाट फचामेको हो। अल्राहको बनाइ 
छ्। कक (( य कुन ै यसरूराई अल्राहको अनभुतत बफना कुन ै ऩतन 
तनशानी (चभत्काय) ल्माउने अथधकाय थथएन। )) सूयह अय-्यअद-38 

य, ऊनी सफ ै भाथथ ईभान याखने अतनवामर हो। त जसर े
उनीहरुभध्मे कसभैाथथ  ईभान ऱाखे य कसरैाई इन्काय (कुपय-
अस्वीकाय) गरयददऐ मसो गरय उनीहरु इस्राभ दीन फाट तनस्कन ुबऐ। 
अल्राहको कथन हो। ((तनस्सनदेह ती भातनसहरु जो अल्राह एवॊ 
उनका यसरूहरुराई इन्काय गदरछन ्य अल्राह एवॊ उनका यसरूहरुफीच 
ववबेद खडा गन ्र चाहन्छन ् य बन्दछन-् हाभी कुन ै यसरूभाथथ ईभान 
याख्दछौं य कसरैाई इन्काय गदरछौं, ततनीहरु दवु ैफीचफाट कुन ैतनकास 
तनकाल्न चाहन्छन।् ततनीहरु वास्तवभा ऩतका काकपय हुन ् य 
काकपयहरुकाराथग हासभरे अऩभानजनक मातना तमाय ऩायेका छौं।)) 
सूयह अन-्तनसा 149-151 
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य, अल्राहरे हाभीहरुकोराथग ऩचीस (25) वटा यसरू य 
नफीहरुको नाभ फमान गयेकाछन।् अल्राहको बनाई हो। (( य,मो हाम्रो 
त्मो तकर  हो जो हाभीरे इिाहीभराई उनका जाततका भातनसहरुववरुद्ध 
प्रदान गमौं। हाभी जसराई चाहन्छौं त्मसको स्थान उच्च ऩादरछौं। 
तनस्सन्देह ततम्रा स्वाभी तत्त्वदशॉ एवॊ सवरऻ छन।् अतन, हाभीरे 
इिाहीभराई इस्हाक तथा माअकूफ प्रदान गमौं। सफकैो ऩथप्रदशरन गमौं 
य नहूराई ऩतन हाभीरे मस बन्दा अथध भागरदशरन गयेका थथमौं तथा 
उनका सन्तानहरुभध्मे हाभीरे दाऊद ,सरुभैान, ऐममूफ, मसूपु, भसूा 
एवॊ हारुनराई ऩतन। मसयी न ै हाभी सकुभॉहरुराई प्रततदान प्रदान 
गछौं। ज़कयीमा, महमा, ईसा,तथा इल्मासराई ऩतन (सत्मभागर 
देखामौं)। मी सफरैाई सत्कभॉहरुभध्मे थथए। इस्भाईर,अर-मसअ , 
मनूसु य रतूराई ऩतन (सत्भागर देखामौं) सवरैाई हाभीरे 
सॊसायफासीहरुभाथथ प्रधानता प्रदान गमौं।)) सूयह अर-्अनआ्भ 83-86 

य, अल्राहरे आदभ अरदैहस्सराभको फायेभा बन्न ु बऐ को 
छ्। (( अल्राहरे आदभ, नहू, इिाहीभका सन्तानहरु य इभयानका 
सन्तानहरुराई सम्ऩणूर भानवजाततकाराथग चमन गयेका थथए।)) सूयह 
आरे इभयान-्33 

य, अल्राहरे  हूद अरदैहस्सराभको फायेभा बन्न ुबऐको छ्। 
 ((य, हाभीरे आदतपर  उनका बाइ हूदराई ऩठामौं । उनरे बने- हे 
भेया जाततफन्धुहरु हो! अल्राहको  उऩासना गय। उनीफाहेक ततम्रो 
कोही उऩास्म छैन।)) सूहय हूद-50 

य, अल्राहरे  सारेह अरदैहस्सराभको फायेभा बन्न ुबऐको छ्।  
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((य, सभदूतपर  उनका बाइ सारेहराई ऩठामौं उनरे बने. हे भेया 
जाततफन्धुहरु हो! केवर अल्राहको उऩासना गय। उनीफाहेक 
ततभीहरुका कोही उऩास्म छैनन।्)) सूयह हूद 61 

य, अल्राहरे  शऐुफ अरदैहस्सराभको फायेभा बन्न ुबऐको छ्।  

 

((य, भदमनतपर  उनका बाइ शऐुफराई ऩठामौं उनरे बने. हे भेया 
जाततफन्धुहरु हो! केवर अल्राहको उऩासना गय। उनीफाहेक 
ततभीहरुका कोही उऩास्म छैनन।्)) सूहय हूद 84 

य, अल्राहरे  इद्रीस अरदैहस्सराभ को फायेभा बन्न ुबऐ को छ्। 
 (( य, इस्भाईर, इद्रीस तथा जूस्ल्कफ्रराई ऩतन स्भयण गय। मीनीहरु 
सफ ैसॊमभी व्मस्ततहरु थथए।)) सूयह अर-अस्म्फमा 85 

य, अल्राहरे भहुम्भद सल्राहर ुअरदैह व सल्रभ को फायेभा 
खफय ददन्दै बन्दछ् कक उनी अस्न्तभ य सभाऩक दतू्त हुन।् अफ मीनी 
ऩतछ प्ररमसम्भ कोही नफी य दतू्त आउॉ दैन्न।((भहुम्भद ततभीहरुभध्मे 
कुन ै ऩरुुषका वऩता होइनन ्तय उनी अल्राहका यसरू एवॊ नफीहरुका 
सभाऩक (अस्न्तभ नफी) हुन।् )) सूयह अर-्अह्जाफ 40 

य, भहुम्भद सल्राहु अरदैह वसल्रभको मो दीन (धभर) भज़हफ 
अथवा धभर को ऩणूरता य सभाऩक हुन।् य, त्मो ऩणूर सत्म धभर हो 
जसको अनसुयण अतनवामर हो। जुन प्ररमसम्भ कामभ यहनेछैं। 
य, उनी यसरूहरु अल्राहको तनभन्त्रण भातनसततय ऩगुाउॉको राथग 
शस्ततवाण य अटरतावाण दतू्तहरु थथऐ। नहू, इिाहीभ, भसूा,ईसा एवॊ 
भहुम्भद उनीहरुभाथथ शास्न्तहोस।् अल्राहको बनाइ छ् कक।((य,-हे 
नफी- स्भयण गय त्मो प्रततऻाराई जुन हाभीरे सफ ै नफीहरुससत, 
ततभीससत, नहू, इिाहीभ, भसूा,य भमरभ-ऩतु्र ईसाससत सरएका थथमौं।)) 
सूयह अर-्अहजाफ 7 
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यसूरहरभाथथ ईभानिा राबहर् 
 

1-अल्राहरे आफ्ना सेवकहरुभाथथ प्माय , कृऩा य दमाको कायण 
उनीहरुकोराथग ग्रन्थ ऩसु्तक अवतरयत गये। 
 

 

2-साॉचो ईभानदाय (भअुसभनहरु) राई छाट्ने ककनबने  उनीहरुर े
अल्राह को ऩसु्तकभाथथ ईभान सरआउन ुबऐ। जसभाथथ ईभान याखने 
अतनवामर थथऐ। य मस को सॉग सॉग अको आकाशीम ऩसु्तकहरुभाथथ 
ऩतन ईभान सरआउन ुबऐ। जस को खूश्खिी (शफु सॊदेश) य, त्मसको 
दतू्तको खूश्खिी उनीहरुका ऩसु्तकभा थथऐ। 
3- अल्राहरे आफ्ना सेवकहरुकाराथग ऩणु्महरु दोगनुा गरयददन्छ्। 
ककनबने जुन मस ग्रन्थ कुयआनभाथथ ईभान सरआउन ुबऐ। य जुन 
ऩतन त्मस ऩतछ ऩसु्तकहरुभध्मे अवतरयतबऐ तो उसभैाथथ ऩतन ईभान 
सरआउन ुबऐ त उन राई दईु चोटी ऩणु्म सभर  छ्। 
 

 

िरमिो दीनभाथथ इभान याखने् 
   

मो इतकेाद (ववश्वास) याखने कक कुन ै न कुन ै ददन त्मो 
सॊसारयक जीवन सभाप्त य ववनष्ट बऐ हाल्छ् अल्राहको बनाई 
हो।((धतॉभा फस्ने सफ ैप्राणीहरु ववनष्ट हुनेछन।् केवर ततम्रा उच्चतभ 
तथा भहानतभ ऩारनकतार को अस्स्तत्व फाॉकी यहनेछ्।)) सूयह 
अयरहभान-25-26 

य जफ अल्राह मो सॊसायराई ववनष्ट गने चाहनछौ। इस्रापीर 
अरदैहस्सराभराई  सयू पुकककन को राथग आदेश ददन्छौ। पेयी 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

सम्ऩणूर सषृ्टीहरुको भतृ्म ुबई हारछ्। पेयी दोस्रो चोदट सयू पुकेऩतछ 
सम्ऩणूर भानवहरु आफ्ना किहरुफाट खडा ी़ हुन्छौं। य आदभ 
अरेदहस्सराभ देखख सम्ऩणूर शयीयहरु एकट्ठा बई हारछ्। अल्राहको 
बनाई हो। ((अतन सयू पुककनेछ् तफ आकाशहरु तथा ऩथृ्वीका सफ ै
प्राणीहरु भयेय ढल्नेछन ् ती वाहेक जसराई अल्राह चाहन्छन।् पेरय 
अको सयू पूककनेछ् अतन सव ै स्वस्पूयत रुऩभा हेदै खडा ी़ हुनेछन।्)) 
सूयह अज्छजु ी़भय ्68  

 

प्ररमभाथथ इभान सरआउनेको अथर मोहो कक अल्राहको 
सम्ऩणूर वस्तहुरुभाथथ इभानरआउने जसको फायेभा अल्राहरे आफ्ना 
कुयाआन य भहुम्भद सल्राहु अरदैह व सल्रभरे हदीसभा भतृ्मऩतछ 
को फायेभा खफय ददऐ को हो। 
1-िज़खीम जीवनभाथथ इभान याखने। िज़ख त्मो भानवको भतृ्मदेखख 
प्ररमकामभ हुने सम्भको जीवन हो। मसभा भअुसभनहरु 
(आस्थावानहरु) खूशहार हुन्छन।् य काकपयहरु मातनाको हारतभा 
हुन्छन।् अल्राहको बनाई छ्। कक ((.कपयऔनका भातनसहरुराई 
तनकृष्ट प्रकोऩरे घेमो। आगो- जहाॉ ततनीहरुराई ववहानी य वेरकुी ऩेश 
गरयन्छ्। य, जुन ददन भहाप्ररम हुन्छ् त्मस ददन बतननेछ्। 
कपयऔनका भातनसहरुराई कठोय मातनाभा हार।)) सूयह  गाकपय 45 

2-भतृ्मऩशचात ्फामस (उठने) भाथथ इभान याखने, य, मो त्मो ददन हो 
जसभा अल्राहरे सम्ऩणूर सषृ्टीहरुराई नाॊगोहारतभा उठाउनेछन।् 
अल्राहको बनाई छ्। कक ((काकपयहरुरे भतृ्मऩश्चात ्कदावऩ उठाइने 
छैन।् बतनदेऊ- ककन नउठाइन,ु भेया यफको कसभ! ततभीहरु अवश्म 
उठाइनेछैं। अतन ततभीहरुराई ततभीहरुरे गयेका कामरहरुफाये फताइनेछ् य 
मो अल्राहको राथग सयर छ्।)) सूयह अत ्तागाफुन-7- 
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 भतृबभुीराई जीवॊदा गयेऩतछ पेरय मसभा वनस्ऩततहरु उगाउॉन 
छन।् अल्राहको कथन हो। कक ((ततभी देख्दैछौ कक बसूभ सतुखा हुन्छ् 
तय जफ हाभी ऩानी फषारउॉछौं तफ त्मो रहरहाउॉछ् य पूल्छ् अतन 
ववसबन्न ककससभका सनु्दय द्श्म बएका वनस्ऩततहरु उब्जाउॉछ्। मो 
मसरे कक अल्राह न ैतनतान्त सत्म छन।् उनरेै भतृ्महरुराई जीववत 
ऩाछरन ्य उनी प्रत्मेक कामरको साभथ्मर याख्छन।् अतन भहाप्ररम आउने 
न ै छ्। मसभा कुन ै सन्देह छैन। य, अवश्म न ै अल्राहरे थचहानभा 
यहेका सम्ऩणूर भातनसहरुराई (जीववत ऩायेय) उठाउनेछन।्)) सूयह अर-्
हज्छज 5-7 

 

 आकाशहरु य ऩथृ्वीहरुको सषृ्टीको फायेभा सोंचने जुन भानवको 
सषृ्टीबन्दा ठूरो हो। अल्राहको बनाई छ्। कक (( के तमनीहरु 
देख्दैनन ् कक जुन अल्राहरे आकाशहरु तथा ऩथृ्वीराई ससृ्ष्ट गये य 
ततनीहरुको ससृ्ष्ट गनेभा थाकेनन ् उन ै अल्राह भदुारहरुराई ऩतन 
जीववत ऩाने साभथ्मर याख्दछन?् ककन नयाखन,ु उनी प्रत्मेक कामरको 
साभथ्मर याख्दछन।्)) सूयह अर-्अहकाप 33 

 भानवको सतुने य जागनेको फायेभा सोंचने जुन भतृ्मऩतछ 
जीववतको फयाफय हो। य मस राई भतृ्म बन्छन।् अल्राहको बनाई हो। 
((ती अल्राह न ै हुन ् जसरे भतृ्मकुो फेरा प्राणहरुराई ऩणूरत् ग्रस्त 
गछरन ् य नभयेकाहरुको प्राण तनन्द्रभा ग्रस्त गछरन।् अतन जसभाथथ 
उनरे भतु्मकुो पैसरा राग ू गछरन ् उसको प्राण आपूकहाॉ योकेय 
याख्छन।् य वाॉकी प्राणहरुराई एउटा तनस्श्चत सभमकाराथग 
छोडडददन्छन।् वास्तवभा भनन ् गनेहरुकाराथग मसभा तनशानीहरु 
छन।्)) सूयह अज्छजु ी़भय ्42 

 भातनसको प्रथभ ससृ्ष्टको फायेभा सोंचन बफचाय गने। 
अल्राहको बनाई हो। (( य, उसरे हाम्रोराथग उदाहयण ददन ् थाल्मो 
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अतन आफ्नो ससृ्ष्ट बफससरमो। बन्मो  मी सडगेरेका हाडहरुराई कसरे 
जीववत ऩानर सतछ? बतनदेऊ- ततनराई उनरेै जीववत ऩानेछन ्जसरे 
ततनराई ऩदहरोऩटक ससृ्ष्ट गयेका थथए। उनी प्रत्मेक ससृ्ष्टका ऻाता 
हुन।्)) सूयह मा, सीन,-78-79  

3- अल्राह ततय हश्र (एकबत्रत) य अजर (ऩेश) हुने भाथथ इभान याखने। 
जहाॉ अल्राह सम्ऩणूर भानवहरुराई दहसाफको राथग य उनीहरुका कामर 
ऩेशगनेकोराथग इकठ्टा गछ्र अल्राहको बनाई छ्। कक (( त्मस 
ददनको कल्ऩना गय जुन ददन हाभी ऩहाड़हरुराई दहॊडाउनेछौं य ततभीरे 
धतत रराई नाग्छङो चौय  देखनेछै अतन ततनीहरुराई घेयेय मसयी एकबत्रत 
गनेछौं कक ततनीहरुभध्मे कोही ऩतन छुट्ने छैन. । 
 

 अतन ततनीहरु सफ ैततम्रा यफसभऺ ऩॊस्ततफद्ध ऩेश गरयनेछन।् ततभीहरु 
हाभीसभऺ त्मसयी न ैआएका छो जसयी हाभीरे ततभीहरुराई ऩदहरो 
ऩटक ससृ्ष्ट गयेका थथमौं। फरु ततभीहरुरे ठानेका थथमौ कक हाभीरे 
ततभीहरुकाराथग वाचाको सभम तनस्श्चत गने न ै छैनौं।)) सूयह अर 
कहप 47-48 

 4- अॊगहरुका साक्षऺतताभाथथ इभान याखने। अल्राहको बनाई हो। 
((महाॉसम्भ कक जफ ततनीहरु नयकनस्जक ऩगु्छनेछन ्तफ ततनीहरुववरुद्ध 
ततनका कान, आॉखा य छारारे ततनीहरुका कभरहरुको गवाही ददनेछन।् 
तमनीहरुरे आफ्ना छाराराई बन्नेछन-् ततभीहरुरे हाभीववरुद्ध ककन 
साऺी ददमौं? ततनीहरुरे उत्तय ददनेछन-् हाभीराई उन ैअल्राहरे फोल्न े
शस्तत प्रदान गये जसरे हयेक थचज़राई फोल्ने शस्तत प्रदान गये उनरै े
ततभीहरुराई ऩदहरो ऩटक ससृ्ष्ट गये य उनतैपर  ततभीहरु सफनेै पकेय 
जानछु्। य ततभीहरुका कान, आॉखा, छारारे ततभीहरुववरुद्ध साऺी 
ददनेछन ्बनी सोचे य ततभीहरु रतुदेनथ्मौ । फरु ततभीहरुरे मो ठानेका 
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थथमौ कक ततभीहरुरे गने गयेका धेयै कामरहरुसॉग अल्राह न ैअवगात 
छैनन।्)) सूयह पुस्सेरत 20-22 
5- प्ररमको ददन प्रशनहुने भाथथ ववश्वास गने., अल्राहको बनाई छ्। 
कक ((य,ततनीहरुराई योक। ततनीहरु अवश्म न ैसोथधनेछन।् ततनीहरुराई 
के बमो कक ततभीहरु एक-अकारराई सहमोग गदैनौं।  फरु आज 
ततनीहरु त सभवऩरत छन।्)) सूयह अस ्साफ्पात 24-46 

6- प्ररमको ददन ऩरु सेयात़ (ससधो ऩरु) भाथथ दहड़ने य उसराई ऩाय 
गनेभा ववश्वास गने। अल्राहको कथन हो।  

((य, ततनीहरुराई आदेश ददनेछौं। ततभीहरुभध्मे प्रत्मेकरे त्मसराई ऩाय 
गनुरऩछ्र। मो ततम्रा यफको अटर तनणरम  हो। अतन हाभी ईश्बम 
याखनेहरुराई त फचाउनेछौं तय अत्माचायहरुराई  चादहॉ घुॉडा टेकेकै 
अवस्थाभा छोडडददनेछौं।)) सूयह भमरभ71-72 

 

7- कामरहरुको तौरभाथथ ववश्वासगने। पेयी सकुभॉहरुराई उनका 
इहसान (सदव्मवहाय) य इभान य दतू्तहरुका अनसुयणको फदरा 
सभरछ्। य कुकभॉहरुको ऩाऩ य कुफ्र य यसरूहरुका अवऻाका कायण 
सजा (मातना) सभरछ्। अल्राहको कथन हो। ((य, भहाप्ररमको ददन 
हाभी ठीक-ठीक जोखने तयाजु याखखददनेछौं। अतन कसभैाथथ असरकतत 
ऩतन अन्माम हुने छैन। य , एउटा यामोको दाना फयाफय –कभर- बए 
ऩतन हाभीरे त्मसराई ल्माउनेछौं।य, दहसाफ सरनकाराथग हाभी ऩमारप्त 
छौं।)) सूयह अर-अस्म्फमा 48 

8- सहुुप (कभरऩत्र) य ऩसु्तकहरु पैराउनेभाथथ ववश्वास गने। 
अल्राहको कथन हो। ((जसराई उसको कभरऩत्र उसको दादहने हातभा 
ददइनेछ्। त्मससॉग सयर रुऩभा दहसाफ सरइनेछ्। य, ऊ आफ्ना 
आफ्नतहरुकहाॉ हषोल्रासका साथ पकर नेछ्। तय जसराई उसको 
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कभरऩत्र वऩठमूॉऩछाडडफाट ददइने। उसरे भतृ्मरुाई डातनेछ्। य, ऊ 
दन्कॉ दो अस्ग्छनभा ऩगु्छनेछ्।)) सूयह अर-्इस्न्शकाक 7-12 
9- य, फदराभा स्वगर य नकर  सभरने छ्। त्मसभाथथ ववश्वास गने कक 
त्मो सवरसदा यहनेछ्। अल्राहको कथन हो। ((तनस्सन्देह अहरे-ककताफ 
य भथुश्रकहरु (फहुदेववादहरु) भध्मे कुफ्र गने व्मस्ततहरु नयकको 
आगोभा होसभनेछन।् जहाॉ ततनीहरु सदा यहनेछन।् ततनीहरु न ै हुन ्
दषु्टतभ प्राणी। तनस्सन्देह जसरे ईभान  ल्माए य सत्कभर गये उनीहरु 
न ै सवरशे्रष्ठ प्राणी हुन।् मस्ता व्मस्ततहरुको प्रततदान उनका 
ऩारनकतारसभऺ सदा यहने फगैंचाहरु हुन ्जसको तरततयफाट नहयहरु 
फथगयहेका हुनेछन ् जहाॉ उनीहरु सदासवरदा यहनेछन।् अल्राह 
उनीहरुससत प्रसन्न बए य उनीहरु अल्राहससत खुशी बए। मो उसको 
तनस्म्त हो जो आफ्ना ऩारनकतारससत डयाउने गछ्र।)) सूयह अर ्फैतमनह् 
6-8 

 

 

 

 

10-  होजे कौस़य ( एउटा नाभी कुॊ ड हो जुन भहुम्भद स, को प्ररमको 
ददन सभर छ्) य शपाअत (ससपारयस) भाथथ ववश्वास गने।. जसयी के 
नफी सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभ रे खफय ददएकोछ्। 
 

िरमिो ददनभाथथ ईभान याखनिो राबहर् 
 

1-प्ररम को ददनकोराथग सतकभर य ऩणु्म गयेय तमाय हुने। य प्ररम 
को ददनको मातनाफाट डयेय कुकभरहरुराई छाडडने। य त्मस फाट फाॉचने। 
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2-आस्थावानहरु को राथग प्रसन्नता मो हो कक उनीहरु जुन ऩतन 
सॊसारयक राबहरु भध्मे चकुने छन।् त्मस को फदरा , ऩणु्म य सवाफ 
प्ररमभा ऩाइहारछ्। 
3- साॉचो ईभानदाय (भअुसभनहरु) राई छाट्ने। 
 

िजा ा़ य िद्रभाथथ प्रिश्िास गनन् 
य,त्मो ववश्वास गने कक अल्रादहराई अज्छजरको त्मो 

वस्तहुरुको हुने अथध थाहा छ्। य जुनऩतन व्रतभान कारभा हुन्छन ्
त्मोराई ऩतन थाहा छ् । पेयी अल्राहरे ऊराई आफ्ना जानकारय य 
शस्तत को कायण इजाद (ऩदैा-अववषकाय) गछ्र।((हाभीरे प्रत्मेक वस्त ु
एउटा तनधाररयत रुऩभा ससृ्ष्ट गयेका छौं।)) सूयह अर ्कभय 49 

 तय सम्ऩणूर वस्त ुजुन मस सॊसायभा बफतकेो छ्। मा बफततयहेको छ्। 
मा बफतछौं।   अल्राहराई तसैको बफतने अथध थाहाछ्। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको कथन हो।(( कुन ै ऩतन सेवक सम्ऩणूर 
आस्थावाण हुनसतदैन जैरे सम्भके याम्रो य नयाम्रो बाग्छमभाथथ ईभान 
नसरआऊ।)) सुनन ्तयसभजी हदीस सॊख्मा 2144 

 

       

 

 

 

 य, इस्राभ असफाफहरु (भाध्मभहरु) प्रमोग गने य त्मस 
अनसुाय कतरव्म गन्को बफयोध होइन। जसयीके उदाहयण हो् जसरे 
सन्तान चादहन्छ् बने ऊराई कतरव्म य कायणहरुराई अऩनाउन ्
अतनवामर हुन्छ्। जसफाट के ततनीहरुका चाहना ऩयुा बऐहारछ्। य त्मो 
वववाह हो जसफाट चाहॉदो अनसुाय ऩरयणाभ (नततजा) प्राप्त हुन्छ्। य, 
त्मो सन्तानहरु छन।् य, कदहरे त्मसको ऩरयणाभ अल्राहको भशीअत 
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(चाहना) रे प्राप्त हुॉन्दैन। ककनबने असफाफहरु (कायणहरु) अल्राहका 
चाहना अनसुायै वजदू (अस्स्तत्व) भा आउॉ ने छ्। य, अल्राहकै चाहना 
अनसुाय हाभीहरु त्मो कायणहरुराई ऩकडेी़ य त्मसभाथथ कामररयत 
हुन्छौ। ककनबने यसरू सल्राल्रहु अरदैह वसल्रभरे  आफ्ना 
साथीहरुराई व्माख्मा गदै बन्दैछन।् जदहरे उनीहरुरे वाहाॉ सॉग 
सोधे्((मो औषथधहरु जसफाट हाभीहरु उऩचाय गछौ। य, मो तावीज 
गन्डाहरु जसफाट हाभीहरु झायपुॉ क गछौ। त्मसको ववषमभा तऩाई को 
के ववचाय हुन ुहुन्छ्?  के त्मो तकदीय (बाग्छम) राई रौटाए  हार छ? 
तफ तऩाईरे उत्तय ददन ुबऐ कक् त्मो अल्राहकै  चाहना अनसुायन ै 
हो।)) य, बकु , प्मास य जाडो ी़ तकदीय (बाग्छम) भध्मे हो। भानवहरु 
बकुराई खाऐय बकु सभटाउॉ ने छन,्य प्मासराई ऩानी खाऐय प्मास 
फझुाउॉ ने छन ् ,य ठन्डराई गभॉ प्राप्त गयेय दयु गरयन्छन।् त उनीहरु 
बकु, प्मास य ठन्डको तकदीयराई खाने, वऩउने य गभॉ प्राप्त गनेको 
तकदीयभाथथ कामररयत बएय दयुगरयन्छन।् तय उनीहरु तकदीयको 
तकदीय फाटै दयुगरयन्छन।् 
 

िजा ा़ य िदयभाथथ ईभान याखनिो राबहर् 
 तकदीय फाट याजी बएऩतछ ददर य रृदमको आयाभ य सकून 
सभरछ्। य, केदह प्राप्त बए य नबए ऩतछ दु् ख य खखन्न फाॉकी यहदैन।  

 

य, मो कसभैाथथ रकेु को छैन। कक जुन फेचैनीको हारतभ हुन्छन।् 
ऊराई घेयै भास्न्सतत दु् ख योगहरु रागे हारछ्। य मसको प्रबाव 
शयीयहरुभाथथ उरटो ऩछ्र। जसयी के अल्राह तआरारे ईभान बफरकदय 
य कजाभाथथको फायेभ खफय ददन्दैबन्दछ्। ((ऩथृ्वी वा स्वमॊ 
ततभीहरुभाथथ ज ेसङ्कट आउॉछ त्मो हाभीरे अस्स्तत्वभा ल्माउनअुथध 
न ै एउटा ववशषे ऩसु्तकभा अङ्ककत गयेका छुॉ। मो अल्राहको राथग 
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एकदभ ैसहज छ्। ताकक ततभीहरु आपूरे गभुाएको वस्तपु्रतत दु् खखत 
नहोऊ य अल्राहरे ततभीहरुराई प्रदान गयेका वस्तहुरूप्रतत घभण्ड 
नगय।य, अल्राह मस्ता घभण्डी एवॊ सेखी व्मस्ततराई भन ऩयाउॉ दैनन)्) 
सूयह अर ्हदीद 22-23- 
 य, त्मो ऻान य अल्राहरे जुन ऩतन मस सॊसायभा 
उत्ऩादनगयेका छ् त्मसको खोजी ततय तनभन्त्रण ददन्छ्। जसयी के 
भानवराई तकदीयभध्मे जनु राग छ् कक त्मो योग हो य त्मही न ै
तकदीय हो।  भानव मसको उऩचायकोराथग औषथधहरु खोजेय दयु 
गरयन्छ्।  त त्मो योग प्रथभ तकदीय हो। य उऩचाय दोस्रो तकदीय हो। 
य, अल्राहरे मस्त ैतकदीयराई मो सॊसायभा ऩदैागयेकाछन।् 
  त्मो तकदीय भानवको सॊकटहरुराई कभ गछ्र जसयी के 
कसरैाई व्माऩायभा घाटा बमो बने मो एउटा सॊकट हो। पेयी ऊराई 
मसफायेभा सोंच, दु् ख गमो बने दईु वटा सॊकट बइहारछ्। एउटा 
घाटाको य अको सोंच य दु् खको। तय जसरे कजा ी़ य कदय (बाग्छम) 
भाथथ ववश्वास गये। उनी ऩदहरो घाटो फाट याजी खशूी प्रतट गछरन ्
ककनबने त्मोराई थाहा छ् कक मदह उसको बाग्छमभा थथऐ। दतू्त 
भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभरे बतनयहेको छ्।((शस्ततवान 
आस्थावानहरु अल्राहको नस्जक कभजो ी़य आस्थावानहरुको भकुाफराभा 
याम्रो य प्मायो हो।य, सफभैा अच्छाईहरु छन।् राबदामकको इच्छागय।् 
य, अल्राहससत सहामता भाॊग। त्रदुट न हो।य, अतन तऩाईराई कोदह  

 

सॊकटरागेऩतछ मो न बन्नसु ् कक भरेै मसतो मसतो गयेका हुन्थी । 
तय बन्नसु ् कक अल्राहरे त्मो बाग्छम ददएको हो। य त्मसको चाहना 
अनसुाय न ैबऐको छ्।)) सहीह भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2664  

बाग्छमभाथथ ईभानको अथर मस्तो होईन जस्तो के केदह व्मस्ततर े
गभुान  गये को हो कक त्मो बयोस कामर य कायणहरुराई छाड़नेततय 
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तनभन्त्रण ददन्छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभससत 
एउटाव्कस्त्तरे सोधे। ((के हाभी आफ्ना ऊॉ टराई मस्तो छाडये बयोसा 
गयौं? यसरू स,रे बन्न ुबऐ कक ऊराई फाॉध पेरय बयोसा गय।्)) सहीह 
इब्ने हफान हदीस सॊख्मा-731- 
 

ितमव्म य िथ्नीम उऩासनाहर जसराई इस्राभिा 
स्तभबहर ऩनन बननन छन। 

   य,त्मो खास ववषमहरु छन।् मसफैाट व्मस्ततको 
भसु्स्रभ य गयैभसु्स्रभ हुन्का आदेश जायी हुन्छ्। य, त्मो 
स्तभबहरुभध्मे कथनीम स्तभब हुन्छ्। त्मो दईु वटा साऺी 
(शहादतान) हुन।् त्मसभध्मे केदह शरययीक हुन्छ्। जुन नभाज य व्रत 
(योजा) हुन ् य, त्मसभध्मे केदह आथथरक हुन्छ् जुन ज़कात (धासभरक 
दान) हो। य, त्मसभध्मे केदह शयीयीक य केदह आथथरक हुन्छ्। य त्मो 
हज्छज हो।य इस्राभरे आफ्ना अनसुणरकतारहरुराई त्मो स्तभबहरुभाथथ 
कामररयत बएय सतकसर आदेश चाहनेछ्, तय उनीहरुका ह़दमहरु य 
ददरहरुराई त्मोभाध्मभफाट ऩववत्र य ठोस ् गरयन ् चाहन ् छ्। य , 
इस्राभ त्मो स्तभबहरुराई व्मस्तत य सभाजको सधुाय य 
कामभकोराथग एउटा भाथधमभ फनाऐकोछ्। अल्राहको बनाई 
हो।((तनस्सन्देह नभाजरे अशरीर कामर एवॊ नयाम्रो कुयाफाट योकदछ्। 
)) सूयह अन्कफूत ्45  
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य,ज़कातको ववषमभ अल्राहको कथन हो।((हे नफी उनीहरुको धनफाट- 
सदका- दान स्वीकाय गय। मसद्धया उनीहरुराई ततभी ऩववत्रता य शदु्धता 
प्रदान गछौं।)) सूयह अत ्तौफा 103 

य, योजाहरु (व्रतहरु) को ववषमभा अल्राह को बनाइ हो।   

((हे आस्थावानहरु हो! ततभीहरुभाथथ व्रत (योजा) अतनवामर गरयएको छ् 
जसयी ततभीहरुबन्दा अथधका भातनसहरुभाथथ अतनवामर गरयए को 
थथमो। आशा छ् कक ततभीहरुसबत्र ईश-बम उत्ऩन्न हुनेछ्।)) सूयह अर ्
फकयह 183 

त्मसको ऩारन य अभ्मास ऩाऩहरुफाट योककन्छ्। य, त्मसको 
व्मख्मा यसरू सल्रल्राहु अरदैहवसल्रभरे व्रतको ववषमभा बनेको 
त्मो कुयाफाट थाहाहुन्छ्।(( जसरे झटु् य त्स कामर य भखुरय्ता छाडने। 
त अल्राहकोराथग मस्तो व्मस्ततको जरुयत छैन कक उनी आफ्ना खान  
य वऩन छाडौं।)) सहीह फुखायी हदीस सॊख्मा 5710 

य अल्राहरे हज्छजको ववषमभा बनेको हो((हजका भदहनाहरु 
प्रख्मात छन ्तसथर जसरे मी भदहनाहरुभा हजको तनश्चम गछ्र उसरे 
हजका ददनहरुभा न सम्बोग गयोस ् न अनतैतक कामर गयोस ् य न 
रडाई-झगडा न ैगयोस।्)) सयूह अर ्फकयह 197 

इस्राभभा याम्रो प्राकृततक कामभ गनेभा इस्राभी ऩजूाहरुको ठूरो 
ककयदाय छन।् इस्राभका स्तम्बहरु तर छन।् 
 

 

ऩदहरो स्तम्ब् दईुिटा साऺी ददने। 
त्मो मो साऺी ददने कक सत्म इशवय अल्राहफाहेक कोही छैन। 

य, मो ऩतन साक्षऺ ददने कक भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभ 
अल्राहका दतू्त य सेवक हुन।् 
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मो कथ्नीम स्तम्ब हो। य मो इस्राभभा प्रवेश गनर कोराथग साॊचो हो। 
मसभैाथथ अको स्तम्बहरु कामभ छन।् 

"रा ईराह इल्र रराह" िो अथम। 
मो साऺी ददने कक सत्म ईशवय भात्र एक अल्राह न ैहो। 

मो तौहीद (एकेशवयवाद) को शब्द हो।मस ै कायण अल्राह तआरारे 
सम्ऩणूर ससृ्ष्टहरुराई ऩदैा गये। य नकर  य स्वगर राई ऩतन ऩदैा गये। 
अल्राहको कथन हो।((य, भरैे स्जन्न तथा भानवराई केवर आफ्नो 
उऩास्नाकोराथग ससृ्ष्ट गयेको हुॉ।)) सूयह अर-्ज़ायीमात 56 

मदह तनभन्त्रण सम्ऩणूर नफी य यसरूको हो।नहू अरदैहस्सराभ देखख 
अस्न्तभ दतू्त भहुम्भद सल्राहु अरदैह वसल्रभ सम्भ अल्राहको 
बनाई हो।((य हाभीरे ततभीबन्दा ऩदहरे जतत ऩतन यसरू ऩठमौं उनीहरु 
सफरैाई मही वहम गमौं कक भ फाहेक अन्म कोही ऩजू्छम छैन। अत् 
केवर भेयो उऩासना गय।)) सूयह अर-अस्म्फमा 25 

 

 

त्मसिो अथामत् 
मस धतॉको अल्राहफाहेक कोही ससृ्ष्टकतार, भासरक य 

भतुसरयरप (चाराउनेवारा) छैन। य, सत्म ऩजू्छम अल्राही हुननु्छन।् 
उनभा याम्रो ववशषे्ताहरु छन।् य सम्ऩणूर कभीफेशी य घषृ्टफाट ऩववत्र 
छन।् 
 

"रा ईराह इल्र रराह" िो चाहनाहर् 
1- मो जानकायी याखने की अल्राहफाहेक सम्ऩणूर ऩजू्छमहरु झुठो य 
फाततर हो। सत्म ऩजू्छम अल्राही हुन ्जसकोराथग सम्ऩणूर ऩजूाहरु गनर 
जामज हो। जसयीके नभाज, बफन्ती,वतर, आशा, य नज्र (बेंट चयहाउने) 
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आदद। अल्राहफाहेक कसकैोराथग मो ऩजूाहरु गनर जामज होइन। चाहे 
त्मो  नफी य यसरूहरु (दतू्तहरु) य अल्राहका नस्जकक परयशताहरु  

 

ककन्न हो जसरे अल्राहफाहेक कसकैो ऩजूा गये ऊनी काकपय 
(नास्स्तक) हुन।् चाहे उनी करभा ऩड़केी ककनहोस।् 
2-ठोस ् ववश्वास याखने। जसभा केदह शक (शॊङ्का) फाकी न यहोस।् 
अल्राहरे बनेको हो।  ((वास्तवभा आस्थावान त ती व्मस्ततहरु हुन ्
जसरे अल्राह तथा उनका यसरूभाथथ ईभान ल्माए। अतन उनीहरुरे 
कुन ै शङ्का गयेनन ् य आफ्नो जीउज्छमान तथा धन-सम्ऩस्त्तफाट 
अल्राहको भागरभा स्जहाद गये। उनीहरु न ैसच्चा हुन।्))  

सूयह अर-् हुजुयात 15 

3-त्मसराई स्वीकाय गने। इन्काय (अस्वीकाय) न गने। अल्राहरे 
बनेको हो।((जफ ततनीहरुराई बतनन्थ्मो कक अल्राहफाहेक अन्म कोही 
उऩास्म छैन तफ ततनीहरु घभण्ड गने गथे।)) सूयह अस-्साफ्पात 35 

4-त्मसको चाहना अनसुाय कामरहरु गने।अथवा अल्राहरे जसका 
आदेश ददएको छ् त्मोराई गने। जसफाट योक ने  छ् त्मसराई छाड्ने। 
अल्राहको बनाई छ्। ((जसरे आफ्ने अनहुाय ऩणूर रुऩरे अल्राहतपर  
पकारउॉछ् य ऩयोऩकायी ऩतन छ् बने वास्तवभा उसरे बयोसामोगम 
सहायाराई सभात्मो य सम्ऩणूर भासभराहरुको अस्न्तभ तनणरम अल्राहकै 
हातभा छ्।)) सूयह रुकभान 22 

5- उनी मस साक्षऺभा साॉचो हुन ु ऩमो। अल्राहरे बनेको हो। 
((ततनीहरु भखुरे त्मो बन्छन ्जुन ततनीहरुका रृदमहरुभा छैन।)) सूयह 
अर पतह 11 

6- एक अल्राहको ऩजूाभा भखुरीस (शदु्ध) फनोस ्अल्राहरे बनेको 
हो। ((आदेश त ततनीहरुराई मही थथमो कक आफ्नो धभरराई अल्राहको 
राथग शदु्ध ऩायेय एकग्र बई उनको उऩासना गरुन।्))  
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सूयह अर-् फैतमनह् 5 

7- अल्राहससत पे्रभ याखने य त्मसको यसरू, वरी (सभत्र) य 
आस्थावानहरुसॉग पे्रभ याखने। य त्मसको शत्रहुरुससत नपयत य घणृार  

 

 

गने। य अल्राह य  त्मसको यसरूहरुको प्माय य भहुब्फत सम्ऩणूर 
वस्तहरुफाट अगाडड याखने। अल्राहरे बनेको छ्। ((हे सन्देष्टा हो! 
बतनदेऊ-"मदद ततम्रा वऩता , सन्तान, दाजुबाइ, दम्ऩस्त्त, नातदेाय, 
ततभीहरुरे आजरन गयेका सम्ऩस्त्त , त्मो व्माऩाय जसभा भन्दी हुनफाट 
डयाउॉछौ अतन ततभीहरुरे भन ऩयाएका घयहरु (मी सफ)ै अल्राह, उनका 
यसरू य उनको भागरभा मदु्ध गनुर (मी सफ)ै बन्दा फढी भन ऩछ्र बने 
अल्राहरे आफ्नो तनणरम ऩठाउञ्जेर ऩख ्र।)) सूयह अत-्तौफा 24 

य, त्मसको चाहनाहरुभध्मे ऩजूा को अथधकाय छ् य व्मस्ततगत ्
य सभास्जकत ् व्मवहाहरुभा अथधकाय छ्ःो। य हरार (वघै) य हयाभ 
(अवघै) अल्रादहकोराथग छन ्जसराई आफ्ना नफीहरु भध्मे व्मख्मा 
गयेको छ्। अल्राहरे बनेको छ्। (( यसरूरे ततभीहरुरे जेजतत प्रदान 
गछरन ्त्मसराई ग्रहण गय य जुन कुयाफट उनरे ततभीहरुराई योतछन ्
त्मसफाट योककने गय।्)) सूयह अर-्हश्र 7 

 

िरेभा –अन्ना भहुम्भदयुमसलु्राहिो – अथम 
मो साऺी ददने कक भहुम्भद अल्राहको दतू्त हुन ्

 भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको आदेशहरुको अनसुणर 
गने। जस वस्तहुरुको खफय ददएको छ् त्मसराई साॉचो जान्ने। जसफाट 
योकेको छ् त्मसफाट फाॉच्ने य दयू यहने। अल्राह तआरा बन्दै छन।् 
((जसरे ईश्दतूको आऻाऩारन गमो तनशचम न ै त्मसरे अल्राहको 
आऻाऩारन गमो,)) सूयह अन-्तनसा 80                                               
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य त्मसिो चाहना त्मो हो् 
 उनका येसारत (दतू्तव)् भाथथ ववश्वास गने।  य मो ऩतन 
ववश्वास गने कक उनी अस्न्तभ यसरू य सभाऩक नफी य सफ ैबन्दा 
शे्रष्ठ नफी हुन।् उतन ऩतछ कोदह नफी य यसरू आउॉ दैन्न।् अल्राह 
तआराको  

 

 

बनाइ हो। (( भहुम्भद ततभीहरुभध्मे कुन ैऩरुुषका वऩता होइनन ्तय 
उनी अल्राहका यसरू एवॊ नफीहरुका सभाऩक (अस्न्तभ नफी) हुन।्)) 
सूयह अर- अहजाफे 40 

 मो ववश्वास गने कक भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
अल्राहका आदेशहरु हाभीततय ऩणूर सयूऺीत रुऩरे  ऩगुाऐको हो। 
अल्राहको कथन हो।((उनी आफ्नो इच्छारे फोल्दैनन)्) सूयह अन-् नज्छभ 
3 

    भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको सॊसारयक कामर य 
भाभराहरु अको  फशय (भानव) जस्तो हो ककनबने उनी ऩतन एउटा 
भानव न ै हो उनी आफ्ना भाभराहरु य आदेशहरुभा कोसशस गथथरऐ। 
वहाॉरे बन्न ु हुन ् छन।् (( भ ततभीहरु जस्त ै भानव हो। ततभीहरु 
झगडा ी़ गयेय भ ततय पैसराको राथग आउॉछन।् य ततभी भध्मे कोही 
आफ्ना सफतू याम्रा तरयकारे ऩेश गछ्र। अतन भ सनु्ने अनसुाय मसको 
राथग त्मसका बाईको कुन ैहक पैसरा गरयददए। त उनी त्मो न रऔेॊ 
ककनबने त्मो आगोका एउटा गोरा (टुक्रा) जस्त ैहो।))  

सही फोखायी स्जल्द 6 ऩुष्ट 2555 हदीस सॊख्मा 6566 

 मो ववश्वास ्गने कक भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको 
येसारत (दतू्तव) भानव य जीनहरु कोराथग प्ररमको ददनसम्भ 
साभान्म (आभ) हो।अल्राहरे बनेको हो। ((हे भहुम्भद! हाभीरे 
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ततभीराई सम्ऩणूर भानवजाततकाराथग शबु-सन्देशवाहक तथा 
सचेतकको रुऩभा ऩठाएको हो।)) सूयह सफा 28 

 भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभकोसनु्नतहरुराई अनसुयण 
गने।य त्मसराई भज्छफतुीरे थाम्ने (ऩकड़ने)। य मसभा केदह फडोत्तयी 
न गरयने।((हे सॊदेष्टा!- बतनदेऊ मदद ततभीहरु अल्राहसॉग पे्रभ गछौ 
बने भेयो अनसुयण गय। अल्राहरे ततभीहरुसॉग पे्रभ गनेछन ्य ततम्रा  

 

 

 

ऩाऩहरुराई ऺभा गनेछन।् अल्राह अत्मन्त ऺभाशीर तथा ऩयभ 
दमार ुछन।)) सूयह आरे इभयान ्31 

 

दोस्रो रक्न (स्तम्ब)। नभाजराई िामभ गनन। 
नभाज ददनको खम्फा (सतनू) जस्त ैहो। मसभैाथथ मो कामभ छ्। 
जसरे नभाज छोड ेबने उसरे कुफ्र गये। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ बन्दै छ्। कक ((भसु्ततको भलु़् आधाय ईस्राभ हो। य 
इस्राभको स्तम्ब नभाज हो।-ऊच्च तथा ऊत्तभ ऊऩदेश़् स्जहाद न ै
हो ( अथारत ऩाऩ य ऩाऩी को बफरुध सॊघशर) हो।)) सुनन ्ततसभरज़ी स्जल्द 5 
ऩुष्ट11 हदीस सॊख्मा 2616 

 

य त्मो कथन य कत्मरवहरु छन ्जुन तकफीय(अल्राहु अतफय) 
बन्दै आयम्ब हुन्छ्। य सराभ (अस्सराभो अरकुैम्भ) बन्दै अन्त 
हुन्छ्। भसु्स्रभ अल्राहको फडाई फमान गदै य अनसुयण गदै त्मो 
कामभ गछ्र जसफाट सेवक य प्रबतताको बफचभा सॊफॊघ  भज्छफतु हुन्छ्। 
य आफ्ना यफ (ऩारनकतारससत) ससत थगयमा जारय गछैं।  मो 
ददनयातभा भसु्स्रभहरु ऩाॉच चोदट साभदुहक रुऩरे भस्स्जदभा बफना 
कुन ैसभस्माको अदा गरयन्छन।् य आऩसभा एक अकारराई थचन जान 
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गरयन्छन ्एक अकारका हार खफय सरन्छन ्य कभजोयहरुराई सहामता 
गरयन्छन ्  य मसभा सभास्जक दरहरुका तोड छ् ककनबने सभऩणूर 
भसु्स्रभहरु चाहे उनी धनी हो चाहे पककय (कभजोय) हो। ठूरो हो 
अथवा सानो। शयीप हो अथवा फदभाश सफ ै एकै ऩॊककत (सप) भा 
अल्राहततय रौ रगाएय खडा हुननु्छन।् य एउटै ककफरा (खाना काफा) 
ततय भखु गयेय एउटै हयकात (चार,सॊकेत) य एउटै ऩाठन ्  एउटै 
सभमभा अदा गरयन्छन।्  

 

 

 

तेस्रो रक्न (स्तम्ब)। किात (धासभमि दान) ददने। 
         य त्मो जम्भा सभऩस्त्तका केदह सभकदाय (भात्रा) हुन्छ् जसराई 
धनी भसु्स्रभ व्मस्तत आफ्ना भारहरुफाट त्मोराई ऩववत्र गनेकोराथग 
अल्राहको आऻाऩारन य अल्राहका आदेशको अनसुणर गदै तनकासरन ्
छन।् पेरय आफ्ना गाॉव सभाजभा फसेका गरयफ ऩरयवाय य 
पकीयहरुराई उनीहरुका जरुयत ऩयूा गनरको राथग ददन्छन।् य मो 
सभऩणूर भसु्स्रभहरुभाथथ अतनवामर हो जसको सभऩस्त्त नेसाफ 
(सभऩततका केदह सभकदाय जसभा दान ददन ्अतनवामर हो।) को ऩगेू 
सकेका छन।् अल्राह तआराको बनाइ छ्। 
((आदेश त ततनीहरुराई मही थथमो  कक आफ्नो धभरराई 
अल्राहकोराथग शदु्ध ऩायेय एकग्र बई उनको उऩासना गरुन, नभाज 
कामभ गरुन ्य जकात चुतता गरुन ्य मही सत्मससद्ध धभर हो।)) सूयह 
अर-्फैतमनह 5  

 

जसरे त्मसको अतनवातारको इन्काय गये उनरे कुफ्र (नास्स्तक 
बऐ) गये। ककनबने ऊरे कभजोय, गयीफ य पकीयहरुका अथधकायफाट 
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योके। मो दान (ज़कात) टेतस (कय) होइन।  (जसयीके जुनराई 
इस्राभ धभरको ववषमभा केदह ऻान छैन उरे मस्तो सोच य बफचाय 
याखेको हो।) जसराई इस्राभी देशहरु आफ्ना देशवासीहरुससत 
सरन्छन।् अतन त्मो कय हुस्न्थमो बने सम्ऩणूरभाथथ अतनवामर हुन्छ् 
जुन इस्राभी देशभा फसी यहेका छन ् चाहे उनी भसु्स्रभ हुन ् एवॊ 
गयैभसु्स्रभ।  जसयी के थाहा छ् कक त्मसको शतरहरुभध्मे मो हो कक 
उनी भसु्स्रभ हुने अतनवामर हो अतन गयैभसु्स्रभभाथथ अतनवामर हो।  

 

 

 

 

 

य किातिा िेदह शतमहर छ्  जसिो हदराई (ससभान्त)राई  
इस्राभरे उल्रखे गयेिो छ् 

1-नेसाफका भासरक हुन ् अथवा मती सभऩस्त्त हो जसभा दान 
(ज़कात) अतनवामर हो। य त्मो (85) ग्राभ सनूको दाभ (भलु्म) को 
फयाफय हो। 
2-ऩयैू एक वषर बफततसकेको हो य त्मो जनावय , ऩसैा य व्मऩायी 
वस्तहुरुभा छन ्तय जसको एक वषर बफतकेो छैन बने उसभाथथ ज़कात 
(दान) अतनवामर होइन। गरा , अनाज य परपुरको दान (ज़कात) 
त्मसको ऩखु्ताहुन ्फेरा हो। 
शयीअतरे दान सरने व्मस्ततहरुका हद (ससभान्त) फमान गये को हो।  
अल्राह तआराको  कथन हो। ((सद़्ा –दानकोष- त केवर 
दरयद्रहरु,अबाव ग्रस्तहरु य सद़्ाको व्मवस्थाऩनभा तनमतुत 
व्मस्ततहरुकाराथग हो य ती व्मस्ततहरुकाराथग जसका रृदमहरुराई 
जोड्न ुअसबष्ट होस(्साथै मो दानकोष) दासहरुको भसु्तत ऋणीहरु (को 
ऋण बतुतानी) का राथग, अल्राहको भागर (भा खचर गनर) भा य 
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ऩथथकहरुकातनस्म्त हो। मो अल्राहको तपर फाट अतनवामर आदेश हो।य, 
अल्राह सवरऻ एवॊ तत्तवऻ छन।्)) सूयह अत-्तौफा 60 

 य त्मसको सभकदाय सम्ऩणूर सभऩतत (भार) भध्मे 2,5ह हो। य 
इस्राभको उद्देश्म मसको अतनवातारफाट मो हो कक सभाजफाट गयीफी, 
चोयीचऩाटी, कत्र,हत्मा य फरात्कायहरु इत्मादीराई जडफाटै उऽाय 
पेतने हो।य सभाजी प्रेम्ता भसु्स्रभहरुबफच कामभ गने।य त्मो कभजोय, 
जरुयतभन्दहरुका जरुयत (अवश्तता) ऩयूा गनरको राथग हो। तय जकात 
(दान) य कयको बफच पकर  मो हो कक भसु्स्रभ दान आफ्ना रृदम य 
ज्छमानराई ऩववत्र गनरको राथग तनकासरन्छन ् बफना कुन ै दफाव य 
जवयजस्स्तको ।त्मसको नाभाकणर मो हो कक आफ्ना रृदम य ज्छमानराई 
कॊ जूस, रोब य भतखीचसुफाट ऩववत्र य साप याखौं। य आफ्ना 
रृदमराई सॊसायको प्रमे्ताफाट साप याखने। अतन आफ्ना  

 

कभजोय य गयीफ बाइहरुको जरुयतराई ऩयूा गने।अल्राहरे बनेको 
हो।((य,जो आफ्नो भनको कृऩणताफाट जोगाइमो  उनीहरु न ै सपर 
हुनेहरु हुन।्)) सूयह अत-तााफुन 16 

य त्मो गयीफ य कभजोयहरुका भन य रृदमहरु धनी 
व्मस्ततससत ककना कऩट,जरन (हसद) फाट ऩववत्र गरयन्छन।् जफ 
उनीहरु हेरयन्छ् कक धतनहरु उनकाराथग ज़कात (दान) ददन्छ् य 
उनीसॉग पे्रभ गछरन ् य उनीभाथथ खचर गरयन्छन।् 
  य इस्राभी शयीअतभा अदा न गने को कायण केदह सतकर ता 
आएको छ्। अल्राह तआरा बन्दै छन।् ((य,अल्राहरे आफ्ना उदाय 
अनकुम्ऩाफाट प्रदान गयेका धन जसरे कन्जुस्माइॉ गछरन ् ततनीहरुरे 
आफ्नो राथग त्मसराई याम्रो न ठाननू।् मो ततनीहरुकाराथग  तनकृष्ट 
छ्। जुन धन ्ततनीहरुरे कन्जुस्माइॉ गयेय फचाउॉ दैछन ्भहाप्ररमको ददन 
त्मसराई ततनीहरुको गधरनको कठारो फनाइनेछ्। य, केवर  अल्राहकै 
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राथग हो आकाशहरु एवॊ धतॉका सम्ऩणूर सम्ऩस्त्त। ततभीहरुरे जेजतत 
गरययहेका छौ त्मसफाट अल्राह ऩणूररुऩभा अवगत छन।्)) 
 सूयह आरे इभयान ्180 

     य, यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दैछन।् कक (( जसर े
आफ्ना सनू य चान्दीफाट त्मसको हक (अथधकाय) अदा न गये बने 
प्ररमको ददन आगोको ऩरेट थारीराई तताऐय त्मसको ऩहरो य 
वऩठ्मरुाई दाथगन्छ्।  जस्त ै त्मो ठॊडा (थचसो) बमो बने पेरय 
दोहरयमाउॉ ने छ्। य त्मसको  एक ददन ऩचास सार (वषर) को फयाफय 
हुन्छ्। मो त्मो ददन सम्भ जायी यदहन्छ् जफसम्भ  अल्राह आफ्ना 
सेवकहरुबफच पैसरा गरयहार छ्। पेरय उनी आफ्ना फाटो स्वगर अथवा 
नकर  ततय हेयाऊछ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 2 ऩषु्ट 680 हदीस सॊख्मा 987 

 

 

 

 

चोथो रक्न (स्तम्ब)। यभजानिो योजा (फतम) हो् 
 फषरभा एक भदहना भसु्स्रभहरु योजा (वतर) फस्नहुुन्छन ्अतन 

खान वऩन य सम्बोगफाट अल्राहको आऻाऩारन गदै समूरउदम अथध 
देखख समूारस्तसम्भ योके हारछन।् य, इस्राभभा त्मो योजाहरु नमाॉ 
होइन। अल्राहको बनाइ हो। ((हे आस्थावानहरु हो! ततभीहरुभाथथ व्रत 
(योजा) अतनवामर गरयएको छ् जसयी ततभीहरुबन्दा अथधका 
भातनसहरुभाथथ अतनवामर गरयएको थथमो। आशा छ् कक ततभीहरुसबत्र 
ईश-बम उत्ऩन्न हुनेछ्।)) सयूह अर-्फ़यह् 183 

य योजा (व्रत) को  अथर मो भात्र होइन कक उनी भात्र भाद्दी 
(खानवऩन) इफ्तायफाट रुतने तय मो ऩतन हो कक उनी भानवी (नयाम्रो 
कुयो) फाट ऩतन रुकौं जसयी के चगुर खोयी .झटु, थगफत , धोखाधयी य 
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मस्तो अको न याम्रो कामरकभरहरुफाट रुतने। मो जान्दै कक त्मो ऩाऩ 
वस्तहुरुराई यभजान फाहेक ऩतन छोड्न भसु्स्रभहरुभाथथ अतनवामर हो। 
य त्मो यभजानभा अतनवामर रुऩरे छोडन ुऩछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको बनाइ हो। ((जसरे यभजानभा झुट य त्मसको कामर छाड े
न बने मस्तो व्मस्ततको अल्राहको वहाॉ  जरुयत छैन कक उनी आफ्ना 
खान वऩन छाडौं।)) सही फोखायी स्जल्द 2 ऩुष्ट 673 हदीस सॊख्मा 1804 

 

       योजाहरु (व्रतहरु) भन य अशसररताको बफच मदु्ध जस्त ै
हो।यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाइ हो कक ((आदभका 
सन्तानका सफ ैकामरहरु त्मसेकोराथग हो अततरयतत योजाहरु (व्रतहरु) 
को  त्मो भेयो राथग हो। भ त्मसको ऩणु्म य फदरा ददन्छु। य त्मो 
योजाहरु ढार जस्त ैहो। ततसभभध्मे कोही ददनभा योजा फसे को बने 
गारी गरचु न गयौं। अतन कसरेै गासर गछ्र बने उराई बतनदेऊ कक 
भ योजा फस्न व्मस्तत हुॉ। कसभ हो ऊसको जसको हाथभा भहुम्भदको 
ज्छमान हो। व्रतफस्ने भातनसको भुॉहको खशुफ ूअल्राह नस्जक भसु्कको  

खुशफ ू (एक खारको याम्रो य शे्रष्ट खुशफ ूहो) बन्दा अथध हुन।् योजा 
फस्ने भातनसहरुकाराथग दईु खुशी (प्रसन्न) हुन।् एक जफ इपताय 
(योजा तोड्ने) गछ्र अको खुशी (प्रसन्न) जफ आफ्ना ऩारन्कतारससत 
बेंटने छ् बने आफ्ना योजाको कायण प्रसन्न हुन्छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 
2 ऩुष्ट 673 हदीस सॊख्मा 1805 

योजाफाट भसु्स्रभ आफ्ना गयीफ य पकीय बाईहरुको 
जरुयतराई फझुछौ। उनीहरुका  हक अथधकायहरु अदा गरयन्छन ् य 
उनीहरुका हार खफयको ववषमभा सोध छन।् 
 

ऩाचिाॉ रक्न (स्तम्ब)। हज्ज हो् 
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य त्मो अल्राहका ऩववत्र घय (खाना काफा)् भतका नगयीभा 
खास कामरहरु अदा गनेकोराथग खास सभमभा जाने। य मो रुतन 
(स्तम्ब) सम्ऩनूर सभझ्दाय (अकरभन्द) य फासरग  भसु्स्रभहरुभाथथ 
अतनवामर हो। चाहे त्मो ऩरुुष हो कक भदहरा। उनराई जीवनबयीभा एक 
चोदट हज्छज अदा गनुर ऩछ्र। मस शतरको साथ कक उनीराई जानी य 
भारी ऺभता हुन ुऩछे। तय जुन व्मस्तत योगी हो जस योग फाट फयी 
(याम्रो) हुन ् सम्बावना छैन बने उनीभाथथ हज्छज अतनवामर होइन।् य 
जुन व्मस्तत कभजोय (पकीय) हो अथवा उनीसॉग मती सम्ऩस्त्त छैन 
कक त्मो आफ्ना य आपना ऩरयवायहरुका जरुयतहरु ऩयूा गनेसतदैन बने 
उनीफाट हज्छज साककत (अतनवामर होइन) हुन्छ्। अल्राह तआराको 
बनाइ हो। ((भानवजाततभाथथ अल्राहको मो हक यहेको छ् कक जो 
त्महाॉसम्भ ऩगु्छन सभथर छ् उसरे त्मस घयको हज (तीथर) गयोस।् य, 
जसरे अस्वीकाय गछ्र(उसरे जानोस ् कक अल्राह) सॊसायफासीहरुफाट 
तनस्ऩहृ छन।्)) सूयह आरे इभयान9्7 

 

 

 

 

  

       हज्छजराई इस्राभी सफ बन्दा ठूरो सभेरन (इजतभेा) 
भातनन्छ्। जसभा भसु्स्रभहरु एउटै स्थरभा एउटै तनधाररयत सभमभा 
जभा (इकट्डा) हुन्छन ् य एउटै ऩारनकतारराई एउटै ऩोशाकभा ऩकूाय 
छन ् य एउटै ऩजूा (इफादत) अदा गरयन्छन ् य एउटै स्वय फायम्फाय 
दोहरयमाउन्छन।्((रब्फकै अल्रहुम्भ रब्फकै, रब्फकै राशयीक रक 
रब्फकै इन्नर हम्दा वन्नेअभत रक वर ्भलु्रक रा शयीक रक)) 
अथारत् हे अल्राह हाभी ततम्रा ऩजूाका रथग मस ठाॉऊभा ततम्रा 
आदेशको अनसुणर गदैं आएको छौं। य ततम्रा याजी खुशीको राथग । 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

ततम्रा एतताराई स्वीकाय गदै। य ततभीफाहेक कोही ऩजूाको हकदाय   
 (अथधकायवादी) होइन।                                     

  

     मता शयीप, फदभाश, सेतो, कारो, अयफी य अजभीका फीच केदह 
पकर  छैन। उनी सफ ैअल्राहको अगाडड फयाफय हुन।् उनीहरुको बफच 
केदह पकर  अततरयतत ऩयहेजगारयके  (अल्राहससत बम याखने)। य त्मो 
भसु्स्रभहरु  बफच बाई चाया कामभ गछ्र।                       
                       

 
इस्राभ धभमिो खासीमत य प्रिशषे्ताहर्- 

 मो इस्राभी धभर आकाशीम धभरहरुभध्मे अस्न्तभ धभर हो। 
मसकैायण अतनवामर थथमो कक मसभा केही ववशषे्ताहरु होस ्जुन अरु 
धभरहरुफाट मसराई भमु्ताज ( ववसबन्न) गयौं।  य त्मो मस ैववशषे्ताको 
कायण सफ ैसभम य ठाउॉको राथग प्ररमसम्भ दरुुसत (उप्मोगी हो) हो। 
य मस ववशषे्ताको कायण सम्ऩणूर भानवजाततकोराथग रोक य प्ररोकभा 
खुशी (आनन्द-प्रसन्नता) कामभ हुन्छ्। 

 

 

 

 

 

इस्राभ धभमिा िेदह प्रिशेष्ताहर्- 
 कुयआनका केदह आमतहरुभा व्मख्मा छ् कक धभर अल्राहको 
नस्जक भात्र एउटै हो य त्मो इस्राभ न ै हो। तनस्सनदेह अल्राहर े
नफीहरु (उनीहरुभाथथ शास्न्त होस)् राई एक अकारराई ऩयूा गन ्र 
कोराथग ऩठाएको छ्। जनु यसरू नहू अरदैहस्सराभ देखख प्रायम्ब 
हुन्छ् य भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ भाथथ सभाप्त हुन्छ्।                
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यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्न ु हुन्छ् कक (( भेयो 
उदाहयण य भ बन्दा अथध नफीहरु को उदाहयण एउटा मस्तो भातनस ्
जस्तो हो कक उनी एउटा घय फनाए। य त्मसराई खूफ सजाम य 
खूफसयुत फनाए तय एक ईंटको फयाफय त्मसको कोनाभा छाडी ी़ ददऐ।  
य भानवहरु त्मसको चायो तपर  घभु कपय गदै अचम्बभा ऩये य बन्न 
राथगमो कक न मता ईंट याख्मो। नफी सल्रल्राहु अरदैह वस्ल्रभ 
बन्दै छन ्कक भ त्मो ईंट हो य भ नफीहरुको सभाऩक नफी हो।)) सही 
फोखायी स्जल्द 3 ऩुष्ठ 1300 हदीस सॊख्मा 3342 

  

तय ईसा अरदैहस्सराभ अस्न्तभ सभम अवतरयत हुन्छ्। य 
मस धतॉभा इन्साप  बरय ददन्छ्। जसयी के जुल्भ,अत्माचायी य 
जोयजफजरस्तीफाट बयेको थथमो। य उनी नमाॉ ददन सरएय पैसरा गदैन  
भानवहरुका बफच इस्राभ ददन सरएय पैसरा गछरन ् जुन भहुम्भद 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभभाथथ अवतरयत बए को हो। भहुम्भद 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्न ु बए को छ्। कक ((प्ररम कामभ 
हुॉदैन जफसम्भ कक भयमभ ऩतु्र ईसा ततभीहरु बफच सत्म पैसरा 
गनरको राथग अवतरयत हुॉन्दैन। पेरय ससरफ  तोडडन्छ् य खखन्जीय 
(सुॊगयु) राई कत्तर (हत्मा) गरयन्छ् य कय राई राग ुगरयन्छ्।  

 

 

 

महाॉसम्भ कक धेयै भार (सभऩस्त्त) बए हार छ्। अनी कुन ै व्मस्तत 
मस राई स्वीकाय गदैन।)) सही फोखायी स्जल्द 2 ऩुष्ट 875 हदीस सॊख्मा 
2344 
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य अल्राहका सम्ऩणूर दतू्तहरु (यसरूहरु) का तनभन्त्रण एउटै 
थथमो। य त्मो अल्राहको वहदानीमत (एकेशवयवाद) ततय तनभन्त्रण 
ददने। त्मससॉग सशकर  (फहुदेववाद) फाट योके को छ्। अल्राहका 
अनरुुप्ता (भशुाफह) फाट योके को छ्। मस धभरभा भानवराई रोक य 
प्ररोक दवुभैा राब छ्। अल्राहर े बनेको छ्। ((अल्राहर े
ततभीहरुकाराथग त्मही धभर तनधाररयत गयेका छन ्जसको आदेश उनरे 
नहूराई ददएका थथए। अतन,जसको प्रकाशन (हे भहुम्भद!) हाभीरे 
ततभीतपर  गयेका छौं य जसको आदेश हाभीरे भसूा तथा ईसाराई 
ददएका थथमौं कक धभरराई स्थावऩत गय य मसभा भतबेद न गय।...)) 
सूयह अश-्शूया 13 

  अल्राहरे इस्राभ धभरफाट मो बन्दा अथधका सम्ऩणूर 
धभरहरुराई अन्तम गयी ददमो । य त्मो अस्न्तभ य सभाऩक धभर हो। 
अल्राह आपुफाहेक कसकैो उऩासना स्वीकाय गदैन। अल्राहको बनाई 
छ्। कक ((हे सन्देष्टा! हाभीरे ततभीभाथथ सत्मकासाथ ग्रन्थ अवतयण 
गमौं जसरे ऩदहरेका ग्रन्थहरुको ऩसु्ष्ट गदरछ् य जो ततनको सॊयऺक 
ऩतन हो।)) सूयह अर-भाइदा 48 

य त्मो आकाशीम धभरहरुभध्मे अस्न्तभ धभर हो। जसको 
सयुऺाको जीभेवायी अल्राहरे प्ररमसम्भ सरमेको छ्। मसफाहेक अको 
धभरहरुका सयुऺाका जीभेवायी (वादा-वचन) सरएको छैन ककनबने त्मो 
एउटा खास सभदुाम य खास सभमको राथग अवतरयत बएको थथऐ। 
अल्राहरे बनेको हो। (( तनस्सन्देह हाभीरे न ै कुयआनराई अवतरयत 
गयेका हौं य हाभी न ैमसको सयुऺा गछौं।)) सूयह अर-दहज्र 9 
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य मसको चाहना मो ऩतन हो कक भहुम्भद इस्राभका अस्न्तभ दतू्त 
यहौस।् अतन उनी ऩतछ कोदह नफी य यसरू आउॉ दैन। अल्राहको बनाइ 
हो।((भहुम्भद ततभीहरुभध्मे कुन ै ऩरुुषका वऩता होइनन ् तय उनी 
अल्राहका यसरू एवॊ नफीहरुका सभऩाक (अस्न्तभ नफी) हुन।्)) सूयह 
अर-अहजाफ 40 

य भसु्स्रभहरुराई मो आदेश छ् कक उनीहरु सम्ऩणूर आकाशीम 
ऩसु्तकहरु य नफहरुभाथथ ईभान याखौं। अतन जसर ेउनीहरुभाथथ ईभान 
याखे न उन इस्राभ धभरफाट तनस्तन ु बए। अल्राह तआरा बन्दै 
छन।् ((तनस्सनदेह ती भातनसहरु जो अल्राह एवॊ उनका 
यसरूहरुराईर इन्काय गदरछन ् य अल्राह एवॊ उनका यसरूहरुफीच 
ववबेद खडा ी़ गन ्र चाहन्छन ् य बन्दछन-् हाभी कुन ै यसरूभाथथ ईभान 
याख्दछौं य कसरैाई इन्काय गदरछौं- ततनीहरु दवुकैो फीचफाट कुन ै
तनकास तनकाल्न चाहन्छन।् ततनीहरु वास्तवभा ऩतका काकपय हुन।्)) 
सूयह अन-्तनसा 150-151 

 मो इस्राभ धभर ऩणूर हो य मसभा सफ ैसॊसारयक य जीवनीम 
व्मवस्थाहरु छन ् अततरयतत इस्राभफाहेक का अरु धभरभा मो होइन ्
ककनबने त्मो एउटा खास सभदुामको राथग थथए। अतन इस्राभभा दवु ै
रोक य प्ररोकको राबहरुभाथथ तनबरय (कामभ) हो। अल्राहको बनाइ 
हो।((आज भरैे ततभीहरुको दीन (जीवन ऩद्धतत) राई ततभीहरुकातनस्म्त 
ऩणूर गयेको छु य ततभीहरु प्रतत आफ्नो अनगु्रह ऩयूा गयेको छु अतन 
ततभीहरुकाराथग दीन स्वरुऩ इस्राभराई योजेको छु।)) सूयह अर-् 
भाइदा 3 

मसकैायण मो सफ बन्दा याम्रो य शे्रष्ठ धभर हो। अल्राहरे बनेको हो। 
((ततभीहरु उत्तभ सभदुाम हो जसराई भानवजाततकातनस्म्त ऩठाइएको 
छ्। ततभीहरु सत्कभरको आदेश ददन्छौं। दषु्कभरफाट योतछौ य 
अल्राहभाथथ ईभान (आस्था) याख्छौ। अहरे ककराफहरुरे ईभान  



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

 

ल्माएको बए ततनीहरुकातनस्म्त याम्रो हुने थथमो। ततनीहरुभध्मे केही 
आस्थावान छन ्बने अथधकाॊश चादहॉ अवऻाकायी।)) सूयह आरे इभयान ्110 

 य मो इस्राभ धभर सॊसारयक धभर हो जुन सफ ैभानव, ठाउॉ  य 
कारको राथग हुन।् कस ैजात य उम्भत अथवा सभदुामको राथग खास 
छैन। मसभा सफ ैव्मतती एक जस्त ै हुन।् यॊग, बाषा, देश, सभम य 
कारभाथथ तनबरय होइन। तय मो एक खास अकीदहरु (आस्था) भाथथ 
काम छ्। य त्मो मो हो कक जसरे अल्राहराई ऩारनकतार भान्दै ईभान 
ल्माऊन ु बऐ। य इस्राभराई धभर भानेय य भहुम्भद सल्राहु अरदैह 
वसल्रभराई आफ्ना दतू्त भानेय ईभान ल्माउने बऐ। मस्तो खेया गरय 
उनी इस्राभको झण्डा तर प्रवेश गये। चाहें उ जुन ठाउॉ  य कारभा 
हुन।् अल्राहको बनाइ हो। ((य-हे भहुम्भद- हाभीरे ततभीराई सम्ऩणूर 
भानवजाततकारथग शबु-सन्देशवाहक तथा सचेतक को रुऩभा ऩठाएका 
छौं।तय, अथधकाॊश भातनसहरु जान्दैन।्)) सूयह सफा 28  

 

  अनी जुन यसरूहरु अथध आएको उनी आफ्ना खास 
सभदुामततय ऩठाउनहुुन ु हुस्न्थमो। अल्राहको बनाइ हो। ((हाभीरे 
नहूराई उनको सभदुामतपर  ऩठामौं।)) सूयह अर-्अअया़ 59 

अल्राहरे बनेको हो।((य, हाभीरे आदतपर  उनका बाइ-हूद-राई 
ऩठामौं।उनर ेबने  हे भेया जाततवन्धुहरु हो। अल्राहको उऩासना गय ्
उनी फाहेक ततभीहरुको कोही उऩास्म छैन)) सूयह अर-्अअया़ 65 

अल्राहरे बनेको हो।((य सभदूका जातततपर  हाभीरे उनका बाइ 
सारेहराई ऩठामौं। उनरे बने  हे भेया जाततवन्धुहरु हो। अल्राहको 
उऩासना गय ् उनी फाहेक ततभीहरुको कोही उऩास्म छैन)) सूयह अर-्
अअया़ 73 
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अल्राहरे बन्नबुमो्।((य, रतूराई(ऩठामौं)। उनरे आफ्ना सभदूामका 
भातनसहरुराई बने।)) सूयह अर-्अअया़ 80 

 

 

अल्राहरे बन्न ुबमो्((य,भदमनतऩर ततनका बाइ शऐुफ राई ऩठामौं।)) 
सूयह अर-्अअया़ 85 

अल्राहरे बन्नबुमो् (( पेरय तमनीहरुऩतछ हासभरे भसूाराई आफ्ना 
चभत्कायहरु ददएय कपयऔन एवॊ उनका जा ी़ततका नेताहरुसभऺ 
ऩठामौं।)) सूयह अर-्अअया़ 103 

अल्राहरे बन्नबुमो्((य, स्भयण गय जफ भमरभ-ऩतु्र ईसारे बने- हे 
इसयाईरका सन्तानहरु हो। भ ततभीहरुतपर  अल्राहरे ऩठाएको यसरू  
हुॉ। त्मस तौयातको ऩसु्ष्ट गनेवारा हुॉ जो भबन्दा ऩवूर आएको  
थथमो...)) सूयह अस-्सफ्प 6 

 इस्राभ धभरको तनमभ य सशऺाहरु इशवयीम हो जसभा केदह 
हेय पेय  हुन सतदैन। य मो भानवको स्थाऩनाभध्मे होइन। जसभा 
केदह न केदह बरु चुक, दोष य कभीहरु बइ हाल्छ्। जुन कस ै
सभाजकोराथग राबदातमक हुन्सतदैन। जसयी के भरूधन (capitalism)  

 

सभाजको व्मवस्थाहरु य सभाजवादीको (socialism) को व्मवस्थासॉग 
भेर ऩाच हुन्दैन। य त्मसको उरटो। इस्राभी शयीअत (तनमभ) 
जसयीके हाभीरे बन्मो कक त्मोराई इशवयरे स्थाऩना गयेको हो। जुन 
सम्ऩणूर ससृ्ष्टहरुका सषृ्टकतार हुन।् अतन मो कस ैव्मस्ततको राथग 
जामज होइन कक मसभा केदह हेय पेय, कभी फेशी गयौं। ककनबने 
मसभा सम्ऩणूर भानवहरुका अथधकाय सयुऺीत हो। अल्राह तआरा 
बन्दै छ्। ((के तमनीहरु अऻानताको पैसरा चाहन्छन?् य, ववश्वासीहरु 
कातनस्म्त अल्राह बन्दा उथचत न्मामधीश अरु को  
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हुन्सतछ् य?)) सूयह अर-् भाइदा 50 

 इस्राभ धभर प्रस्ग्छत,उन्नततको ऺम्ता याखदै सफ ै ठाउॉ  य 
कारकोराथग राबदामक हो। य त्मो केदह प्रवेसशका, सभान्म 
अससरमता य तनमभहरु सरएय आएको हो जुन कदहरे ऩतन सभम य  

 

 

कारको हेय पेयको कायण फदसरन दैन जसयीको  अकीदा (आस्था) 
ऩजूा य उऩासनाहरुभा् जसयी के नभाज, योजा, ईभान, हज्छज य ज़कात 
इत्मादी... । तय जुन ऩतन नमाॉ घटनाहरु हुन्छ्। ऊराई सफ प्रथभ 
कुयआनभा हेरयनेछ्। मदद त्मो कुयआनभा सभर छ् बने त्मसभाथथ 
कामर गरयन्छ्। य त्मसफाहेक छोडड हारछ्। कुयआनभा न सभरेऩतछ 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको सही हदीस हेरयन्छ्। त्मसभा 
सभरे ऩतछ  त्मो सरऐ हारछ् य त्मसफाहेक छोडड ददन्छ्। मदद मस 
दवुभैा न सभरे ऩतछ उरेभाहरु (इस्राभी धासभरक ऻानीहरु) को याम 
सराह य बफचायराई हेरयने छ्। जसभा सभान्म पाइदा हो। सभम य 
सभाजको अनसुाय हो। मो फझुन ्याखने कक त्मो कुयआन य हदीसफाट 
सरएको हो। पेरय त्मोराई सभान्म इस्राभी तनमभहरुभाथथ ऩेश गरयन्छ् 
जुन हदीस य कुयआनफाट सरएको हो। जसयी के तनमभ (असर 
वस्तहुरुभा जामज हो।), तनमभ ( उऩकाय य राबको सयुऺा) य तनमभ  
(जुरुयत अनसुाय तनषधे वस्तहुरु जामज हुन ् छ्।) अस्न्तभ तनमभ 
सम्भ।  अॉ, इजतहेाद (सोच बफचाय गयेय कुयआन य हदीसको अनसुया 
कुन ै भासभराको हर गने कामर ) फाट मो होइन कक आफ्ना 
अशसररतहरुराई अनसुणर गयौं। तय मसको चाहना मो हो कक मस 
फाट भानवराई राब ऩगूौं बफना कुन ैशयई ववयोध के। मो मसकायण के 
मो धभर सम्ऩणूर सभम य सभाजकोराथग राबदामक हो। 
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 इस्राभ धभरभा तनमभ, शरयअत य व्मवस्थाहरुराई राग ु
गनुरभा केदह अन्तय य पकर  होईन। मसभा सफ ैभानव फायफय हुन।् चाहे 
उनी धनी हो य पकीय , शयीप हो य फदभाश, कारो हो य सेतो। सफ ै
शरयअत राग ु गनरको अगाडड एक हो। मो एउटा कुयैशी भखज़ोभी 
भदहराको चोयीको घटना हो। जुन कुयैशको शयीपहरुभध्मे थथए। केदह 
व्मस्ततहरुरे उसाभा बफन ज़दैराई नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभसॉग 
त्मसको छोड़नेको ससपारयशको राथग उबाये। ककनबने त्मो उनी नस्जक  

 

प्मायो थथऐ। त उनी नफीससत कुया गये। त यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ बन्न ु बए्((के ततसभ अल्राह को हुददु (ससभान्त) भा 
ससपारयसको कुया गछर? पेरय उबेय बाषनभा बन्न ु बऐ कक्(हे 
भानवहरु ततभीबन्दा अथध जुन हेराक य फदारफाद बए मसकायण बए 
कक जफ उनीहरुभा शयीप चोयी गय ् थथए उतनभाथथ हद कामभ गये 
थथएन। अतन जफ कभजोयहरु चोयी गदर थथए उसभाथथ हद जायी गदर 
थथए। अल्राहको सोगॊध मदद भहुम्भदको छोयी पातभा ऩतन चोरय गये 
हुस्न्थइन बने भ त्मसको हाथ काटे हारथथमो।))  

सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 ऩुष्ट 1315 हदीस सॊख्मा 1688 

 इस्राभ धभरका भरुहरु असरी हो। य त्मसका नसहरु 
(आमतहरु) कभीफेशी य हेयपेयफाट सयुक्षऺत छ्। य इस्राभीक धभरका 
भरु जगहरु मो हो्- 
1- ऩप्रित्र िुयआन ियीभ्  

2- सनु्नत ेनफिी (सनु्नतहर्) 
1- िुयआन भहुम्भद सल्रल्राहु अरदैह व सल्रभभाथथ अवतरयत 
सभम देखख हाम्रोसभम य कारसम्भ आफ्ना शब्द, आमत य सयूहहरुको 
साथ सयुक्षऺत छ्। मसभा केदह कभीफेशी य हेय पेय बएको छैन। 
ककनबने यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे आफ्ना सहाफीहरु 
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(साथथहरु) राई काततफ (रखेतनदास) वहम (वाणी) रखेन को राथग 
फनाए। जसयीके अरी बफन अफी तारीफ, भआुवीमा, उफ ैबफन काफ य 
ज़ेद बफन साफीत। जदहरे ऩतन कुन ैआमत अवतरयत हुस्न्थमो आफ्ना 
काततफहरुराई रेखन आदेश ददस्न्थऐ। य उनीहरुराई सयूहको ठाउॉ  ततय 
यहनभुाई (भागरदशरन) गदै थथऐ। मसगैरय ततमो ककताफभा य 
सहाफाहरुको भन य रृदमभा सयुक्षऺत बऐ। य भसु्स्रभहरु त्मो ससखने 
ससखाउनेभा जल्दी गये बराई प्राप्त गदै जसयीके  

 

 

 

नफी सल्रल्रहु अरदैह वसल्रभरे खफय ददएको हो। ((ततसभभा सफ 
बन्दा याम्रो य शे्रष्ठ त्मो व्मस्तत हुन ् जुन कुयआन ससख छौं य 
अरुराई ऩतन सीखाउॉ  छौं।))   

सही फोखायी स्जल्द 4 ऩषु्ठ 1919 हदीस सॊख्मा 4739 

भसु्स्रभहरु त्मसको सेवा य सयुऺाको फाटोभा ज्छमान य भार खचर 
गछरन।् य त्मोराई एक अकार ऩशु्त (सॊतान) ततय नकर  गरयन्छन।् य 
त्मसको दहफ्ज य तरेावत (ऩाठन) भा अल्राहको उऩासना हुन्छ्। नफी 
सल्राल्राहु अरदैह वसल्रभरे  बन्दै छ्। ((जसरे कुयआनका एक 
अऺय ऩढे त्मसकोराथग एक ऩणु्म हो। य एक ऩणु्म दस ऩणु्मको 
फयाफय हुन्छ्। य भ मो बन्दै न कक असरप, राभ, सभभ एक अऺय 
हो। तय असरप एक अऺय हो। य राभ एक अऺय हो। य भीभ एक 
अऺय हो।)) सुनन ्ततयसभज़ी स्जल्द 5 ऩुष्ट175 हदीस सॊख्मा 8721 

2- सनु्नत ेनफिी इस्राभी शयीअतको दोस्रो भरु धाया हो। य मसभा 
कुयआन कयीभका धेयै हुतभहरुका व्माख्मा छ्। य मो गरत 
सभसावटफाट सयुक्षऺत छ् अल्राहरे मसराई ऩतका इन्सापवय 
सहाफीहरुद्धया सयुऺा गयेको हो। उनीभध्मे धेयैरे आफ्ना जीवन हदीसे 
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यसरूको जभा गनेभा बफताऐ। य त्मसको सन्द, भतन य दजारहरु 
(शे्रणीहरु) सही य कभजोयको दहसाफर ेव्माख्मा गयेको छ्। य त्मसको 
यावी (हदीस फमान गनर व्मस्तत) को हारखफयको फायेभा। य त्मसको 
जहर एवॊ तादीरको दयाजात (श्रणीमताहरु) आदद। उनीहरुरे यसरूका 
सही हदीसहरु छाॉटेय जभा गये। य त्मो झठुोफाट साप सथु्रा बएय हाम्रा 
ततय ऩगेू।  जुन मो हदीस जभा गनरको तरयका जान ्चाहन्छ् बने उनी 
भसुतरेह हदीसको (हदीस जभा गनर तरयकाको ऩसु्तक) ऩढौं जो हदीस 
यसरूको जाभ गनरकोराथग कामभ बऐ। ताके मसभा कुन ैशॊका फाॊकक 
नयहोस।् 
 

 

 इस्राभी धभर सम्ऩणूर भानवकोबफच फयाफयीको आदेश ददन्छ्। चाहे 
भदहरा हुन ् अथवा ऩरुुष। कारो हो अथवा सेतो। अयफी हो अथवा 
अजभी। सफ बन्दा ऩदहरे इशवयरे भानवभध्मे आदभराई ससृ्ष्ट (ऩदैा) 
गये। जुन सम्ऩणूर भानवको फवुा हुन।् पेरय उनी फाट उनका स्वास्नी 
हजयत हव्वाराई ससृ्ष्ट (ऩदै) गये । जुन सम्ऩणुर भानवको आभाॉ हुन।् 
उतन दवु ैआॉभाफवुा फाट सन्तान य ऩषु्ट चल्मो। य भातनसको असर 
मो हो कक सफ ैभानव फयाफय हुन।् अल्राहरे बनेको छ्। ((हे भानवहरु 
हो! आफ्ना ऩारनकतारसॉग डयाऊ जसरे ततभीहरुराई एउटै ज्छमानफाट 
ससृ्ष्ट गये य त्मस ैज्छमानफाट उसको जोडी फनाए अतन ती दफुफैाट धेयै 
ऩरुुष तथा भदहराहरु बफस्ताय गये। त्मस अल्राहसॉग डयाऊ जसको 
नाभ सरएय ततभीहरु ऩयस्ऩयभा सहमोग भाग्छदैछौ अतन आफ्नत- हरुको 
ववषमभा सतकर  यहने गय। तनस्सन्देह अल्राह ततभीहरुका तनयीऺक 
हुन।्)) सूयह अन-्तनसा 1 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ्। कक ((अल्राहरे 
ततभीहरुभध्मे जाहसरमत (इस्राभ अथधको कार) को घणृाहरु  अन्तम 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

गरय ददऐ जुन आफ्ना फवुाभाथथ गौयव गदै थथए। तय अल्राहससत बम 
याखने आस्थवान य अऻाकाय य सम्ऩणूर भानव आदभको सन्तान हो। 
य आदभ भाटोफाट हुन।्)) भुस्नद ईभाभ स्जल्द 2 ऩुष्ट 361 हदीस सॊख्मा 
8721 

 

 

सम्ऩणूर भानव जुन मस धततरभाथथ हुन ्मस ैआदभको सन्तान 
भध्मे हुन।् तमनीहरुका प्रायम्ब एउटै धभर य एउटै बाषाफाट बएको हो। 
तय ज्छमादाको कायण धतॉको ववसबन्न बागहरुभा पैसरमो। तय 
प्राकृततकरुऩरे मो अनीवामर थथमो कक मस पैरावट को कायण 
उनीहरुका बाषहरु य यॊगहरु य प्राकृततकहरु ववसबन्न हो य उनीहरुका 
सोंच य जीवन य  ववसबन्न ईतकेादहरुको तरयका ववसबन्न हो। 

 

 

 अल्राह तआरा बन्दै छ् ((-वास्तवभा- सम्ऩणूर भानव एउटै सभदुाम 
हुन।् अतन ततनीहरुरे ववबेद गये । य, मदद ततम्रा यफ को तपर फाट 
ऩदहरे न ै एउटा कुयाको तनणरम नबएको बए जुन कुयाभा ततनीहरु 
ववबेद गदैछन ्त्मसको तनणरम गरयददने थथए।)) सूयह मनूसु 19 

इस्राभी सशऺाहरुरे सम्ऩणूर भानवहरुराई फयाफयीको अथधकाय 
ददन्छ्। य उनी सफ ैभानव अल्राहको नस्जक फयाफय हुन ् बफना कुन ै
बफबेद बाषा य यॊगरुऩ इत्मादी को। य सफ ैअल्राहको अगा ी़डड फयाफय 
हुन।् अल्राहको बनाई हो। ((हे भानव! हाभीरे ततभीहरुराई एक ऩरुुष 
तथा एक स्त्रीफाट ससृ्ष्ट गमौं य ततभीहरुका ववसबन्न जातत तथा फॊश 
फनामौं ताकक ततभीहरु एक अकारराई थचन्न ् सक। वास्तवभा 
अल्राहको दृस्ष्टभा ततभीहरुभध्मे सवारथधक प्रततस्ष्ठता त्मो ब्मस्तत हो 
जो  ततभीहरुभध्मे सफबैन्दा अथधक ईश्बम याख्छ्।)) सयूह अर 
हुजुयात 13 
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मस ैफयाफयी आधायको कायण इस्राभ धभरभा सफ ैभानव स्वतनत्राभा 
ऩतन फयाफय हुन।् य त्मो तनमभरे उनीहरुराई जनावयको स्वतनत्रफाट 
तनकार छ् जुन स्वतनत्रहरु तर को कुयाहरुभाथथ तनबरय हो्- 
1- सोंचववचाय य याम सराहको स्वतनत्रता। इस्राभ आफ्ना 
अनसुयणकतारहरुराई सत्म कुयाहरु बन्नकोराथग य आफ्ना सोंच 
बफचायहरुराई व्माख्मा गनरकोराथग उबायछन।् सत्म बन्नेभा कसकैो 
भराभतफाट नडयौं। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वस्रभ बन्दै छन ्
कक((सफ बन्दा याम्रो य शे्रष्ठ मदु्ध सत्म कुयो अत्माचाय फादशाहको 
नस्जक बन्ने हो।))सुनन अफ ूदाऊद स्जल्द 4 ऩषु्ट 124 हदीस सॊख्मा 4344 

 

अनी सहाफाहरु त्मो तनमभराई राग ुगनरकोराथग एक अकारफाट 
अगाडी फढनेहुस्न्थऐ। त कस ै व्मस्ततरे उभय बफन खताफराई बन्मो 
((हे अभीरुर भोअभेनीन  अल्राहससत बम याख, त अको व्मस्तत 
उबये उराई योके। त उभयर ेऊराई बने उराई छोडड देऊ। य  

 

उनराई बन्ने देऊ।  ततसभहरुभा केदह याम्रा कुया य अच्छाइ तफसम्भ 
हुदैन जैरेसम्भ कक ततसभ त्मो कुया हाम्राराथग नबने। य हाभीहरुभा 
अच्छाई य याम्रो तफसम्भ हुदैन जैरे सम्भ कक हासभ तऩाइको त्मो 
स्वीकाय न गयौं।))  

2- य सफकैोराथग  भासरक हुनका स्वतनत्रता य हरार कभाइको 
स्वतनत्रता छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((जुन कुयाभा अल्राहर े
ततभीहरुभध्मे एक अकारभाथथ शे्रष्ठता प्रदान गयेका छन ्त्मस कुयाको 
काभना नगय। ऩरुुषहरुरे आपूरे गयेको कभरको ऩणु्म ऩाउनेछन ् य 
भदहराहरुरे ततनरे गयेको कभरको ऩणु्म ऩाउनेछन।् फरु अल्राहससत 
उनको कृऩाको प्राथरना गय। तनशचम न ै अल्राह हयेक कुयाको ऻान 
याख्दछन।्)) सूयह अन-्तनरा 32 
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3- य सफकैो सशऺा सरने य ददनेको अवसय प्रदान गयेको हो। तय 
इस्राभरे मसराई अतनवामर कयाय ददएको हो। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको बनाइ हो।((इल्भ (सशऺा) प्राप्त गन ्र सम्ऩणूर 
भसु्स्रहरुभाथथ अतनवामर हो।)) सुनन इब्ने भाजा स्जल्द 1 ऩुष््ट 81 हदीस 
सॊख्मा 224 

4- सफरैाई मस सॊसायको खैयातहरु (याम्रो वस्तहुरु) फाट राब 
उठाउनेको शयीअतरे तनमभ अनसुाय अवसय प्रदान गयेको हो। 
अल्राहको बनाई हो।((उनै हुन ्जसरे ऩथृ्वीराई ततभीहरुकाराथग वशीबूत 
गरयएददएका छन।् अत् दहॉड त्मसको छातीभाथथ य खाऊ अल्राहको जीववका! 
य, उनैतपर  ततभीहरुरे पकर य जानुछ्।)) सूयह अर-्भुल्क 15 

5- य सफरैाई सभाज चराउनेको अथधकाय हुन्छ्। तय मो शतरको साथ 
कक उनीसॉग मसको ऺम्ता य तातत ,शस्तत य कुदतर हुन।् यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो।((जुनरे भसु्स्रभका 
भाभराको हाककभ (स्जम्भवेाय) फने। पेरय उनी भाथथ कुन ै एकतपार 
सोंच याखने व्मस्ततराई स्जम्भेवाय फनाऐ। बने उनी भाथथ अल्राहको 
रानत (धुतकाय) हो। य अल्राह उनीसॉग कुन ैफदरा य ऩसैा कफरू  

 

गदैन। महाॉसम्भ कक अल्राह उराई नकर भा प्रवेश गछ्र। य जुन राई 
अल्राहका सयुऺा सभरे पेरय ऊरे त्मो अल्राहका हुभरतको फफारद गये 
बने उनीभाथथ अल्राहको रानत (कयोध-धुतकाय) हुन।् अथवा उनी 
अल्राहको स्ज़म्भाफाट दयु बऐ।))     भसनद ईभाभ अहभद स्जल्द 1 
ऩुष्ट 6 हदीस सॊख्मा 21 

 

  इस्राभरे भाभरा मस्तो व्मस्ततराई ददने जुन त्मसको ऺभता 
याखदैन बने उनीराई नासो (अभानत) फफारद गनरराई बनेको हो। जुन 
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मो सॊकेत ददन्छ् कक मो सॊसाय जल्द फफारद बइैहाल्छ्। य त्मो प्ररमको 
नस्जक हुन को सॊकेत ऩतन हो। यसरुरे बनेको हो। 
((जफ नासो (अभानत) फफारद हुनरागछ् त ततभी प्ररमका प्रततऺा गय। 
बन्न ुबमे हे अल्राहको दतू्त कसयी नासो फफारद हुन्छ्। बने वहाॉरे 
उत्तय ददऐ कक जफ भाभरा मस्तो व्मस्ततराई सोंऩे जससॉग त्मसको 
ऺभता छैन त प्ररमको प्रततऺा गयौं।)) सही फोखायी स्जल्द 5 ऩुष्ट 2382 
हदीस सॊख्मा 6131 

 इस्राभ धभरभा कुन ैस्थाइ आत्भाम शस्तत छैन जसयीके अको 
धभरहरुको धभरगरुुहरुभा भातनन्छ्। तय इस्राभ त्मोराई अन्त गछ्र।  
अल्राह य त्मसको सेवकहरुबफच जुन ऩतन भाध्मम्भा हुन ्छ् इस्राभ 
धभर त्मोराई ऩतन खतभ (अन्तम) गनेकोराथग आएको हो। जसयीके 
ईशवयरे वहुदेववादहरुको ऩजूाभा भाध्म्भ फनाउनेराई अऩयाध कयाय 
ददएको हो। ((जातन याख! ववसशष्ठ उऩासना त अल्राहकैराथग छ् य 
जसरे उनीफाहेक अरु कसरैाई सॊयऺक-सभत्र फनाएका छन ् तमनीहरुरे 
हाभीराई अल्राहको नस्जक ऩमुारई देऊन ् बन्ने उद्देश्मरे भात्र हाभी 
तमनीहरुको ऩजूा गछौं।)) सूयह अज़्जजभय ्3  

  य अल्राह तआरा मस भाध्मभहरुको वास्तवीतता फमान गदै 
बन्दै छ् कक उनीहरु कुन ैपाईदा य घाटा ऩगुाउन्सतदैन। य उनीहरु  

 

 

ऩतन उन जस्त ैन ैससृ्ष्ट हुन।् अल्राहरे बनेको हो।((य, मदद ततभीरे 
ततनीहरुराई सीधा भागरतपर  फोरामौ बने ततनीहरुरे ततम्रो कुया भान्ने 
छैनन।् ततनीहरुराई (सत्भागरतपर ) फोराउन ुवा चुऩ रागेय फस्न ु(दवु)ै 
ततम्रोराथग सभान छ्।)) सूयह अर-्आअयाप 194 

अतन इस्राभरे अल्राह य त्मसको सेवकहरुबफच सीध सॊऩकर को 
सोंच बफचायराई कामभ गयेको हो। जुन ईभानभाथथ कामभ छ्। य 
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सम्ऩणूर सभस्माको सभाधान गनरभा उसकैो आशा याख छौं। य उसफैाट 
ऺभा सहामता भाॊग छन ्बफना कुन ैभास्ध्मभको। अनी जुन ऩाऩ गछरन ्
उनी अल्राह ससत हाथ उठएय ऺभा चादहन्छ्। जसयीके अल्राहको 
बनाई हो। ((जो सकैुरे कुन ै कुकभर वा स्वमॊभाथथ अत्माचाय गदार 
अल्राहससत ऺभामाचना गछ्र बने उसरे अल्राहराई अतत ऺभाशीर 
एवॊ ऩयभ दमार ुऩाउनेछ्।)) सूयह अन ्–तनसा 110 

य इस्राभभा मस्तो धासभरक व्मस्ततहरु छैन कक उनीहरु कुन ै
व्स्तरुाई हरार (वधै) य हयाभ (अवधै) गयनेछौं। आपैराई अल्राहको 
सेवकहरुबफच वकीर गदैन। य नमाॉ नमाॉ शयीअत फनाउॉ दैन। य 
उनीहरुकाराथग ऺभा चाहौं। जुनराई चाहन्छ् स्वगरभा प्रवेश 
गयाइददन्छ्। य जसराई चाहे मसफाट टाढा गरयददन्छ्। ककनबने 
शरयअतको अथधकाय भात्र अल्राहीको राथग न ैहो। अल्राहको बनाई 
हो।((ततनीहरुरे आफ्ना घभरऻाताहरु य सन्मासीहरुराई अल्राहफाहेकका 
यफ फनाएका छन)्) सूयह अत-्तौफा 31 

य अको ठाउॉभा बनेको हो। ((उरे बने कक उनीहरु आफ्ना 
धभरऻातहरुराई ऩजूा गदैथथएन तय उनीहरु जुन वस्तरुाई हरार गदै  

 

थथए। त्मोराई हार जान्दै थथए। य जसराई हयाभ गदै थथए त्मोराई 
हयाभ सभझ्दै थथए।)) सनुन ्ततयसभज़ी स्जल्द 5 ऩुष्ट 278 हदीस सॊख्मा 3095 

 

 

 

 इस्राभ एउटा याम सराहको धभर हो। चाहे त्मो अन्तरयभ य 
फादहरय सॊसारयक य धासभरक भाभराहरु कक न हो।अल्राह रे बने को 
हो। (( य, जो आफ्ना ऩारनकतारको आऻाकायी छन ्य नभाज़ कामभ 
गछरन ् य आफ्ना भाभराहरु आऩसी सल्राहद्धाया चराउने गछरन ् य 
हाभीरे जेजतत जीववका प्रदान गयेका छौं त्मसफाट खचर गछरन।्)) 
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 सूयह अश-्शूया 38 

 

याम सराह शयीअत ेइस्राभभा फतुनमादी (भौसरक) चाहना हो। 
य मसभैाथथ यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको कामर गनरको आदेश 
ऩतन सभरे। अल्राहको बनाई हो।((हे भहुम्भद! ततभी अल्राहको 
(अऩाय) कृऩारे न ैउनीहरुप्रतत उदाय यहेका छौ। मदद ततभी कठोय रृदम 
बएको बए तमनीहरु ततम्रो वरयऩरयफाट तततयववतय हुने थथए। 
तमनीहरुराई भाप देऊ तमनीहरुकाराथग ऺभामाचना गय   य काभभा 
तमनीहरुससत सल्राह सरने गय।)) सूयह आरे इभयान 159 

 य, याम सल्राहफाट सत्मफाटो ततय ऩगुछ्। य मसफाट धेयै 
राबहरु प्राप्त हुन्छन।् जसयी के शरुुअको भसु्स्रभहरुको मसकैायण 
उनका भाभराहरु ससधो थथऐ। जफ भसु्स्रभहरु मसफाट टाढा बए 
आफ्ना सॊसारयक य धासभरक भाभराहरुभा तर झयमो। 
 तय इस्राभरे सफ ैससृ्ष्टहरुको उनका ववसबन्न ऩदको अनसुाय 
अथधकायहरु ददएको हो। ताकक मसफाट सॊसारयक य धासभरक राबहरु 
साफीत होऊॉ । अल्राहर े बनेको हो। ((य अल्राहकै उऩासना गय 
कसरैाई उनको साझेदाय नफनाऊ। अतन भातावऩता, नातदेाय, अनाथ, 
दीन-दखुी, नातदेाय- तछभेकी, ववयानो-तछभेकी. साथीसॊगी, वटुवा तथा 
अधीनभा यहेका दास- दासीहरुसॉग सदव्मवहाय गय। अल्राह मस्ता 
व्मस्ततराई भनऩयाउदैनन ्जो घभण्डी य अहङायी छन।्)) 
 सूयह अन-्तनसा 36 

 

 

य, यसरू सल्राहु अरदैह वसल्रभरे बनेको हो। ((आऩसभा 
ईष्मार नगय, बाउ रगाएय एक अकारको राथग भलू्म नफढाउ, आऩसभा 
दे्रष (फयै) नयाख, एक अकारराई फदहष्काय नगय य एक व्मस्ततको 
क्रमाववक्रम भाथथ अको व्मस्तत क्रमववक्रम नगयोस।् हे अल्राहको 
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बतत! भ्राततृ्वको बावना याख। भसुल्भान, भसुल्भानको बाई हुन।् त्मो 
त्मस भाथथ अत्माचाय गदैन, उ उसराई अऩभातनत गदैन, उ उसराई 
झुटाराउदैन य उसको ततयस्काय ऩतन गदैन। तक़्वा ( बम, सॊमभ) मस 
ठाउॉभा छ् – उहाॉ सल्राहु अरदैह वसल्रभरे आफ्नो छातीततय तीन 
ऩटक सॊकेत गदै बन्न ुबमो। एउटा भातनसको राथग मतत कुकभर न ै
फढी हो। हयेक भसुरभान भाथथ अको भसुरभानको यगत, सम्ऩस्त्त य 
इज्छजत वस्जरत हुन।्)) भुस्स्रभ स्जल्द 4 ऩुष्ट 1986 हदीस सॊख्मा 2564 

अको ठाउॉभा बन्दै छन ्कक ((ततभीहरु भध्मे कुन ैऩतन असर 
भसु्स्रभ हुन ्सतदैन तफसम्भ कक उनी आफ्ना बाइवन्धुहरुको राथग 
त्मो ऩसन्द न गयौं। जुन आफ्नो राथग ऩसन्द गछ्र।)) 
 सही फोखायी स्जल्द 1 ऩुष्ठ14 हदीस सॊख्मा 13 

 

महाॉ सम्भ कक इस्राभरे आफ्ना शत्रहुरुको ऩतन अथधकाहरु 
ददएको हो। अफ ू उज़ैय बफन उभयै बन्दै छ् कक भ फद्रको ददनको 
दासहरुभध्मे थथए। त यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बने।((दासहरुससत याम्रो व्मवहाय गय। उनी बन्दै छन ् कक उनी 
अनसायको एक सभहुभा थथए य जफ उनीहरुका खान, बोजन आउॉदो 
थथए त भराई योटी ददऐय आपु खजुय खाॉदै थथए। य मस्तो उनीहरु 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको वससमत (उऩदेश) को कायण गदै 
थथए।)) अर भुअजभुस्सगीय स्जल्द 14 ऩुष्ट 250 हदीस सॊख्मा 5894 

य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ जफ  एउटा ऊॊ टराई हेये 
जसको ऩेट बकुको कायण वऩठभा सबदै थथए त बन्नबुए कक  

 

 

((मोनफोरने जनावयहरुको ववषमभा अल्राहससत डयौं। य उसभाथथ याम्रो 
तरयकारे सवायी गय। य ऊ राई याम्रो तरयकारे खुवाऊ।)) सही इब्ने 
खुज़ैभा स्जल्द 4 ऩुष्ट 143 हदीस सॊख्मा 2545 
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इस्राभरे सभहूहरुको अथधकाय व्मस्ततहरुभाथथ य व्मस्ततहरुको 
अथधकायहरु सभहूहरुभाथथ याखेको हो। मस्त ै व्मस्तत सभहूको 
राबकोराथग य सभहू व्मस्ततको राबकोराथग कामर गछ्र। जसयी के 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ को कथन हो। ((एक आस्थावन 
(भअुसभन) अको आस्थावान कोराथग एक बवन जस्त ै हो। पेरय 
आफ्ना औॊराहरुराई एक अकोभा सभराए)) सही फोखायी स्जल्द 1 ऩुष्ट 
182 हदीस सॊख्मा 467 

य कदहरे बफबेद हुन्छ् बने सभहूको अथधकायराई अगाडी 
फढाउन ु ऩछ्र। जसयी के कुन ै व्मस्ततको घय जुन सड़कभाथथ थगयने 
रागे को छ् बने उराई काटन ुऩछ्र। ((सभयह बफन जुन्दफु बन्दै छ् कक 
उनका खजुयको एक फगचैा एक अनसायीको ददवायको नस्जक थथए। य 
उनी जदहरे आफ्ना खजुय ततय जान्थे  त्मसफाट ऊराई तकसरप 
ऩगु्छदैथथए जुन उनीभाथथ बायी ऩड।े त ऊ उनराई फेच्नकोराथग बने 
तय उरे इन्काय गये। पेयी उराई उताफाट हटाउने को राथग बने तय 
पेरय ऩतन इन्काय गये। त उनी नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ को 
नस्जक आएय त्मो फमान गये। त नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ 
उराई फेच्नेको राथग बने तय उर ेइन्काय गये पेरय उराई हटाउने को 
राथग बने त इन्काय गये। त यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बने 
त्मो भराई हदमा (उऩहाय) भा देऊ य ततम्राराथग मसको फदरा मस्तो 
मस्तो हो। (उराई उबायनेको राथग।) तय उरे इन्काय गये। त यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बने। ततभी हातनकायक हो। पेयी यसरु 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ अन्सायीराई बने कक ततसभ त्मो खजुय  

 

 

 

राई कादट देऊ।)) सुनन फहैकक अर कुफया स्जल्द 6 ऩषु्ठ 157 हदीस सॊख्मा 11663 
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 इस्राभरे दमा य दृस्ष्ट भात्र भानवहरु को राथग सीसभत 
गयेको छैन तय मसभा जनावयहरुराई ऩतन सासभर गयेको हो। य मस ै
कायण एक भदहरा नकर भा गइन। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको 
बनाई हो।कक (( एक भदहराराई बफरायोको कायण मातना सभर े
जसराई त्मो कैद गये य याखेको थथइन य उराई खानवऩन ऩतन ददन्दै 
थथइन। य उराई छोडने ऩतन थथइन ताकक ऊ अरु धतॉहरुफाट केदह न 
केदह खाए हार थथमो।)) अर भुस्तदयक अरै सहीहैन स्जल्द 4 ऩुष्ट 175 हदीस 
सॊख्मा 7274 

 

य मस जनावयहरुभाथथ दमा य दृस्ष्ट गनेफाट ऩाऩहरुफाट 
भसु्तत य स्वगरभा प्रवेशको कायण फने। जसयीके यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बने को हो। कक (( एक व्मस्तत फाटोभा थथमो 
जसराई प्मास राग्छमो त उनी कुआ (इनाय) भा उतये य ऩानी खाए 
ऩतछ तनस्स्कमो त उता एउटा प्मासा कुकुयराई हेये जो प्मासको कायण 
भाटो चाटदै थथए। त उ व्मस्ततरे बने कक उराई भ जस्तो न ैप्मास 
रागेको छ्। पेरय उनी कुआभा उतये य भजुा भा ऩानी बये य त्मो 
कुकुयराई प्राऐ त अल्राहरे त्मसको शकु्र गये य उराई ऺभा गये। 
सहाफीहरुरे बने हे अल्राह को यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ के 
हासभहरुको राथग मस जनावयहरुभा ऩतन ऩणु्म (फदरा) हो। वहाॉरे 
उत्तय ददन ुबऐ कक सफ ैजानदायहरुभा अज्र (ऩणु्म) हो।)) 
सही फोखायी स्जल्द 2 ऩुष्ट 870 हदीस सॊख्मा 2334 

 

 जफ इस्राभको त्मो दमा दृस्ष्ट जनावयहरुको साथ मस्तो 
खारको हो बने भानवहरुको साथ कस्तो हुन्छ्  जनुराई अल्राहरे 
सम्ऩणूर ससृ्ष्टहरुभाथथ पस्जरत (ववशषे्ता) ददएको हो। अल्रहरे बनेको 
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हो।((य हाभीरे आदभका सन्ताराई सम्भातनत तलु्माएका छौं। य 
ततनीहरुराई हाभीरे थर तथा जर दवुभैा सवायी प्रदान गमौं।  

 

ततनीहरुराई ऩववत्र थचजहरुफाट जीववका प्रदान गमौ य हाभीरे ससृ्ष्ट 
गयेका धेयै थचजहरुभाथथ ततनीहरुराई स्ऩष्ट प्रधानत प्रदान गमौं।)) 
सूयह इस्रा 70 

  य इस्राभ धभर भा सन्मास-ऩन्थ छैन एवॊ सॊसारयक 
जीवनफाट टाढा हुने ऩतन।  य हरार स्वादहरुराई छाडडने जसराई 
अल्राहरे आफ्ना सेवकहरुको राथग ससृ्ष्ट गये य हरार गयेको हो।  
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक ((ततभीहरु आपै भाथी 
सख्ती न गयौं। त उनी तऩाईभाथथ सख्ती गछौं ककनबने एक सभदूाम 
थथए जुन आफ्नाहरुभाथथ सख्ती गये त अल्राहरे उनीहरुभाथइ ऩतन 
सख्ती गये जुन अदहरे उनीहरुका थगयजा घयहरुभा हुन।् य, 
यहफातनमत- सन्मास-ऩन्थ- त ततनीहरुर ेस्वमॊ आववष्काय गयेका थथए 
हाभीरे ततनीहरुभाथथ केवर  अल्राहकोप्रसन्नता प्रास्प्त अतनवामर 
गयेका थथमौं।)) सूयह अर-् हदीद  27 

य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बनेकोहो। ((खाउन,ु वऩउन ु य 
अल्राहको फाटोभा सदका ी़ (दान) गरुन।् मसभा कुन ैअजफ होइन कक 
अल्राह तआरा आफ्ना सेवकहरुभाथथ आफ्ना नेअभत (कृऩा) को अस्र 
(प्रबाव) हेयन चाहन ्छ्। ))  अर भुसतदयक अरा सहीहैन स्जल्द 4 ऩुष्ट 
150 हदीस सॊख्मा 7188 

य मो इस्राभ धभर सॊसाय य त्मसको अशसररता य स्वादहरुभा 
भात्र रागने होइन। तय मो एउटा बफचो बफच (medium)   को धभर हो। 
जुन रोक य प्ररोक दवुरैाई जोडडन्छ्।  य मसको एक बाग (ऩाटर) 
अको बागभाथथ अबाय होइन। मसकैायण आत्भा य शयीयबफच फयाफयी 
(फरेैन्स) को आदेश ददएको हो। य भसु्स्रभहरुराई मो ऩतन आदेश 
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ददएको हो कक उनीहरु भात्र सॊसायभा न रागौं। तय आफ्ना आत्भाको 
अतनवातारहरु ऩतनराई अदा गनरराई माद याखौं। जुन अल्राहरे उनी 
भाथथ ऩजूाहरुभध्मे अतनवामर गयेको हो। अल्राहरे बने को हो। 

 

((हे आस्थावाहरु हो ततभीहरुराई शकु्रवायको ददन नभाजकोराथग 
ऩकुारयॉदा अल्राहको स्भयणतपर  दौड़ य व्माऩाय छोडडदेऊ। मदद ततभीहरु 
ऻान याख्छौ बने, मही ततभीहरुकाराथग उत्तभ छ्।)) सयूह अर-्जुभुअह् 9 

 

य भसु्स्रभससत मो ऩतन भतरफु (ददभान्ड) हो कक उनी ऩजूाभा 
रागे य आफ्ना भाद्दी (आथथरक साभग्री) हरुभा ऩतन रागौं जसयीके 
हरार कभाइ अल्राहरे बनेको हो। ((पेरय जफ नभाज़ ऩयूा हुन्छ् तफ 
धतॉभा पैर य अल्राहको वयदानको खोजी गय। य, अल्राहराई खुफ 
स्भयण गय ताकक ततभीहरु सपर हुन सक।)) सूयह अर-्जुभुअी़ह 10 

य इस्राभरे मस्तो व्मस्ततको प्रशॊसा गये को हो जसभा मो दवु ै
ववशषे्ता हो। अल्राहरे बने को हो। ((मस्तो व्मस्ततहरु जसराई 
अल्राहको स्भयण गनर, नभाज़ कामभ गनर, ज़कात ददनफाट न 
व्माऩायरे न त ककनफेचरे न ै बरुाउॉछन।् उनीहरु त्मस ददनसॉग 
डयाउॉछन ्जुन ददन रृदम तथा नेत्रहरु ववऺुब्ध हुनेछन।्)) सूयह अन-्नूय 
38 

 

य इस्राभ आत्भा, शयीय य भखुको अथधकायहरुकोराथग 
इशवरयम शरयअतको अनसुाय एक तरयका सरएय आएको हो जसभा 
कुन ैकभीफेशी होइन। य भसु्स्रभहरुभाथथ मो अतनवामर हो कक उनीहरु 
आफ्ना भनराई येख देख गये य आफ्ना कामरहरुको ऩतन दहसाफ गयौं। 
जुन कामरहरु उनीहरु फाट बएको हो। अल्राहरे बनेको हो।((अतन 
जसरे कणबय ऩतन सत्कभर गयेको हुन्छ् उसरे त्मसराई देखनेछ्। य, 
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जसरे कणबय ऩतन दषु्कभर गयेको हुन्छ् उसरे त्मसराई देखनेछ्।)) 
सूयह अज-्स्ज़ल्जा ी़र 7-8 

य अल्राहर े भानव को राथग मो स्वतन्त्र ददएको हो कक 
उनीहरु अल्राहका त्मो हरार वस्तहुरु आफ्ना शयीयहरुभाथथ खचर 
गयौं। जसयीके खानवऩन, रगुा य ववहे गनर आदद। अल्राहरे बनेको  

 

हो।((सोध- अल्राहरे आफ्ना उऩासनाहरुकाराथग ससृ्ष्ट गयेका सौन्दमर 
एवॊ शदु्ध खाध ऩदाथरराई कसरे अवधै कये? बतनदेऊ- मी ईभान 
ल्माउनेहरुकाराथग सॊसारयक जीवनभा ऩतन यहेका छन ्य भहाप्ररमको 
ददन उनीहरुकाराथग भात्र यहनेछन।् मसयी न ै आफ्ना आमतहरु 
ऻानीहरुकाराथग स्ऩष्ठसॉग फमान गछौं।)) सूयह अर-्अअया़ 32  

य इस्राभरे भानवकोराथग भात्र हातनकायक वस्तहुरु राई 
हयाभ (अवधै) गयेको हो। य अल्राहरे भानववम आत्भाराई ससृ्ष्ट गये 
य उराई धतॉभा आफ्ना ऩजूाको राथग खरीपा (उत्तयाथधकायी) य 
आफ्ना शयीअतराई राग ुगनरको राथग फनाए। अल्राहरे बने को हो। 
((तनशचम न ैहाभीरे भनषु्मराई सवोत्तभ सॊयचनाभा ससृ्ष्ट गमौं))  

सूयह अत-्तीन 4 

य मस ै कायण अल्राहरे शयीअतको तनमभ अनसुाय भानवहरु को 
आफ्ना शयीयहरुराई सयुऺा , हेपाज़त य सपासगु्छधय को आदेश ददए। 
जुन तर हुन।्  
1- ऩववत्रता, अल्राहरे बनेको हो। ((तनस्सन्देह अल्राह धेयै तौफा 
(प्रामसशचत ) गने तथा सपासगु्छधय यहनेहरुराई भन ऩयाउॉछन।्)) सूयह 
अर-्फ़यह् 222 

 मसकैायण नभाज़ सही हुन्कोराथग वजुूराई अतनवामर गरय ददएको हो। 
जुसराई भसु्स्रभ ददनयातभा ऩाॉच चोदट अदा गरयन्छ्। यसरू 
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सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो। (( नभाज़ बफना ऩववत्रताको 
कफरू हुदैन।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 ऩुष्ट 204 हदीस सॊख्मा 224 

जसयीके स्नान (नहाउन)ु अऩववत्रऩतछ अतनवामर गयेको हो। अल्राहर े
बनेको हो।((य मदद ततभीहरु स्जनाफत (अऩववत्रता) को अवस्थाभा छौ 
बने ऩववत्र होऊ।)) सूयह अर-्भाइदा 6 

 

 

 

 

य केदह धासभरक कामरहरुकाराथग स्नान (गसुर) राई सनु्नत ेभअुतकदा 
(अतनवामर जस्त)ै गये का छन।् जसयी के जुभा, दवु ै ईद, हज्छज य  
उभयह इत्मादीको स्नान। 
 

य सापई सुथ्राई िोराथग जोय ददएिो हो: 
 जसयीके दवु ै हाथ खाउनबन्दा अथध य ऩतछ धुल्ने। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो।((खानाको फयकत (फढ़ोत्तयी) 
खाउने बन्दा अथध य ऩतछ हाथ  धुल्नेभा हुन)्) सुनन ततयसभज़ी स्जल्द 
4 ऩुष्ठ 281 हदीस सॊख्मा 1846 

 भुॉखराई खानेऩतछ सपा गनर। यसरूरे बनेको हो। ((जुनरे 
खाऐ य आफ्ना स्जवॊयोफाट त्मोराई चफाए।त चादहमो कक त्मोराई 
तनगसरनरेऊ य जुन फाकक यहमो बने त्मोराई पारने। जसरे मस्तो 
गये। त त्मो याम्रो हो। य जसरे न गये केदह पकर  ऩदैन।)) 
य दाॉत य भुॉखराई सपाई याखने थधमान ददने। य दातनु गनरकोराथग 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे उबायेको हो। जसयीके उनका 
बनाई हो। कक ((अतन भेयो उम्भत (सभदूाम) भाथथ अस्प्ठमायो हुन्दैन 
बने भ उनीहरुराई सम्ऩणूर नभाज़को फेरा दातनु गनरको आदेश ददने 
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छौं।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 ऩुष्ट 220 हदीस सॊख्मा 252                      

                       

 य साप सथु्राईको कायण गन्दा य ककटानहुरुफाट सयुक्षऺत हुन्छ्। 
नफी सल्राहु अरदैह वसल्रभ को बनाई हो। ((कपतयह (प्राकृततक) 
ऩाॉचवटा हो। खतना गनुर अथवा सर ॊगफढेको छाराराई काट्न।ु 
गपु्तठाउॉको यौंराई  साप गने। काखको कऩार य यौंराई खौयन ु
(उखेयतन)। जुॉगाराई सानो ऩाने य नङ्ग काट्न।ु)) सही फोखायी स्जल्द 5 
ऩुष्ट 2320 हदीस सॊख्मा 5939 

 

 

 

 

3- ऩववत्र खाने वऩने। अल्राहरे बनेको हो।  ((हे आस्थावानहरु हो! 
हाभीरे प्रदान गयेका ऩववत्र खानेकुयाहरु खाऊ। य , ततभीहरु अल्राहकै 
उऩासना गछौं बने उनीप्रतत न ैकृतऻ होऊ)) सूयह अर-्फ़यह् 172 

    य मस ऩववत्र खानेकुयाहरुभा अऩव्ममफाट योकेको  हो। अल्राहरे 
बनेको हो। ((य, खानऩीन गय तय अऩव्मम नगय ककनबने उनी 
अऩव्ममीहरुराई भन ऩयाउॉ दैनन।्)) सूयह अर-्अअया़ 31 

4- अऩववत्र खानवऩनराई अवधै (हयाभ) गयेको छ्। जसयीके भतृ जन्त ु
यग्छत, सुॊगयुको भास,ु यतसी य धुभरऩान आदी। य मो सफ ैभात्र शयीयको 
सयुऺाकोराथग गयेको हो। अल्राहरे बनेको हो।((अल्राहर े
ततभीहरुकातनस्म्त भतृ जन्त,ु यगत य सुॊगयुको भास ु अतन ती ज़फह 
गरयएका जनावयहरु अवधै (हयाभ) गयेका छन ्जसभाथथ अल्राहफाहेक 
अरु कसकैो नाभ सरइएको होस।् तय, जो फाध्म छ् त्मसरे अवऻाको 
भनसाम नयाखी य सीभा ननाघीकन प्रमोग गछ्र बने उसराई कुन ैऩाऩ 
राग्छने छैन। तनस्सन्देह अल्राह अत्मन्त ै ऺभाशीर य ऩयभ दमार ु
छन।्)) सूयह अर-्फ़यह् 173 
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अल्राह तआरा बन्दै छ्। कक((हे आस्थावानहरु हो! भददया, जुवा, 
थान, तीय (हानेय बाग्छम ऩत्ता रगाउने कामर) मी सफ ैघखृणत शतैानी 
कामरहरु हुन।् तमनफाट फच ताकक सपर होऊ। शैंतानरे भधऩान तथा 
जुवाभा रगाएय ततभीहरुफीच शत्रतुा एवॊ दे्धष उत्ऩन्न गनर चाहन्छ् य 
ततभीहरुराई अल्राहको स्भयण एवॊ नभाज़फाट योतन चाहन्छ्। के 
ततभीहरु मी कुयाहरुफाट योककन्छौ?)) सूयह अर-्भाइदा 90-91 

5- राबदातमक खेरकुदभा राग्छने। जसयी के कुश्ती ककनबने एक चोदट 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ रुकानासॉग कुश्ती गये य उराई 
ऩछाडड ददए। (अर-भुस्तदयक अल्र सहीहैन स्जल्द 3 ऩषु्ठ 511 हदीस सॊख्मा 5903) 

अनी दो ी़ड़- हजयत े आमशा बन्दै छन ् कक (( भ य यसरू 
सल्राहु अरदैह वसल्रभ दौड़।े त भ उनी बन्दा दो ी़ड़भा अगडड़ बईन।्  

 

पेरय जफ भ केदह भटुो बऐ त पेरय हाम्रो दवु ै बफच दौड़ बऐ य मस 
चोदट यसरू सल्रल्रहु अरदैह वसल्रभरे भ देखख अगाडड़ दौड़भा फढे। 
पेरय उनरे बने कक त्मो त्मसको फदरा हो।)) सही इब्न हफान स्जल्द 
10 ऩुष्ठ 545 हदीस सॊख्मा 4691 

य तयैाकी , ततयधनषु य घोड़दोड़को ववषमभा हदीसभा हजयत 
उभय यज़ीअल्राहु अन्हुरे यसरू सल्राहु अरदैह वसल्रभको एउटा 
हदीस  फमान गदै छन।् कक यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बनेकक ((ततभीहरु आफ्ना सन्ताहरुराई ततयधनषु य तयैाकी य घोडदौड़ 
ससखाउॉन)ु) 
6- शयीयराई योग रागे ऩतछ इराज (थचककत्सा) गने। यसरू सल्राह 
अरदैह वसल्रभको बनाई हो.((अल्राह तआरारे योग य ओषथध 
दवुरैाई अवतरयत गयेको हो। य सफ ैयोगको इराज (थचककत्सा- ओषधी) 
हो। त ततभीहरु ओषधीफाट इराज गयौं। तय हयाभफाट थचककत्सा 
नगयौं।)) सुनन अफू दाऊद स्जल्द 4 ऩुष्ट 7 हदीस सॊख्मा 3874 
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7- य इस्राभको आदेश मो ऩतन हो कक उतनहरु सफ ैऩजूाहरु अल्राह 
को राथग न ैगयौं। जुन आत्भाको खुयाक जस्त ैहो ककनबने मसफाट 
आत्भा फेचैनीफाट सयुऺा यहछौं। य शयीय हातनकायक योग फाट सयुऺा 
यह छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((ती व्मस्ततहरु जसर ेईभान ल्माउॉ ने 
हुन ्य जसका रृदमरे अल्राहको स्भयणफाट सन्तसु्ष्ट प्राप्त गछरन।् य, 
जातनयाख अल्राहको स्भयणवाट न ै रृदमहरु सन्तषु्ट हुने गछरन।्)) 
सूयह-यअी़द 28 

 

  य इस्राभरे शयीयराई त्मसको अथधकाय ददने जसयी के 
खानावऩन य आयाभ। य त्मसको हरार फाटोभा मोनसॊफॊध (सेतसअुर) 
चाहनाफाट नयोकौं। जसयीके नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई 
हो। ((ततन व्मस्ततको एउटा सभहु यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ 
को स्वास्नी को घयततय आउनबुऐ। य उनीहरु यसरू स, को ऩजूाहरु  

 

सॊफॊथधत सोधे। पेरय जफ उनीहरुराई थाहा बए त उनीरे बन्न ुबऐ 
कक हाभीहरु यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ देखख कतत टाढा हुन।् 
जफ कक अल्राहरे उनका अगाडड़ य ऩछाडड़ दवुकैा गनुाह (ऩाऩहरु) 
ऺभा गरयददए। त उनी भध्मे एक व्मस्ततरे बने कक अफ भ सदा ऩयैू 
ऩयैू यात नभाज़ ऩढ छौं। दोस्रोरे बने कक अफ भ भदहराहरुफाट टाढ़ा 
यहछौं। य कदहरे ऩतन ववहे गदैन। तसे्रो व्मस्ततरे बने कक अफ भ ऩयैु 
ऩयैु वषर योजा (वतर) फस्छौं। त नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
तनस्स्कमो य बने कक ततभीहरुरे मस्तो मस्तो बनेको हो। भ 
अल्राहको सोगन्ध खान्दैछुॉ कक भ ततभीहरु बन्दा अथध अल्राहससत 
बम य डय याख छुॉ । तय भ योजा ऩतन फस्छुॉ। य ईफ्ताय ऩनी गछुुँ। य 
नभाज ऩतन ऩढ छुॉ य जाग छुॉ।य भदहराहरुससत बफहे ऩतन गछुर। तय 
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जसरे भेयो सनु्नतफाट भुॉह भोडे
ी़ उनी भ भध्मे होइन।)) सही फोखायी 

स्जल्द 5 ऩुष्ठ 1949 हदीस सॊख्मा 4776 

 य इस्राभ धभर सशऺा य ऻानको धभर हो। य मसभाथथ उबायेको 
ऩतन छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((हे नफी!  सोध के ऻानी य अऻानीहरु 
सभान हुन ्सतछन?्)) सूयह अज़्जज़ुभय ्9 

 भखु्मरता य त्मस्तोको फयुाई फमान गयेको हो। अल्राहरे बनेको हो। 
(( -भसूारे बने- भ भखूर य अऻानीहरुको जस्तो कुया गनरफाट फच्न 
अल्राहको शयण चाहन्छु। )) सूयह अर-्फ़यह् 67 

य इस्राभरे  ऻान य ऻानीहरुको आदय गछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको बनाइ हो। (( भेयो उम्भत (सभदुाम) भध्मे त्मो व्मस्तत 
हुन्सतुदैन जुन आपु बन्दा ठुराहरुराई आदय गदैन। य आपु बन्दा 
स्मानाहरुभाथथ दमा गदैन। य आफ्ना बाइवन्दहुरुको अथधकाय 
जान्दैन।)) भुसनद अर ईभाभ अहभद 5 ऩुष्ट 323 हदीस सॊख्मा 22807 

अतन इस्राभरे ऻानीहरुको ठुरा ऩद य भयतफा ददएको हो। जसयीके 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो। (( ऻानीको ववशषे्ता  

 

आबफद (ऩजूायी) भाथथ मस्तो हो जस्तो कक भेयो ववशषे्ता ततभीहरुभा 
अदना (छोटो- य भाभरुी व्मस्तत) व्मस्ततभाथथ हो।)) सुनन ततयसभज़ी 
स्जल्द 5 ऩुष्ट 50 हदीस सॊख्मा 2685 

 

अतन इस्राभरे  शरयअत सशऺाकोसॉग सॉग सॊसारयक सशऺा 
ऩतन ससखनेभाथथ उबायेको हो। य त्मोराई ऩजूाहरुभध्मे भानेको हो। य 
मसभाथथ भानवको ऩणु्म सभर छ्। य भानवको त्मो सशऺाको जरुयत 
हो। अल्राहरे बनेको हो। ((के ततभीरे देखेनौ कक अल्राह आकाशफाट 
ऩानी फसारउॉछन?् त्मसऩतछ हाभीरे त्मसफाट ववसबन्न यङ्गका पर 
उभाछौं ?  य ऩहाडहरुभा ऩतन सेता, याता, अन्म ववसबन्न यङ्गका य 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

गाढा कारा धायीहरु  हुन्छन।् य, मसयी न ै भातनस, जनावयहरु, 
चौऩामाहरुका ऩतन ववसबन्न यङ्ग ् हुन्छन।् अल्राहससत केवर उनका 
ऻानी बततहरु डयाउने गछरन।् तनस्सन्देह अल्राह प्रबतु्तवशारी एवॊ 
अत्मन्त ऺभाशीर छन।्)) सूयह पाततय 27-28 

     य मस आमतभा सोंच बफचायगनरको तनभन्त्रण हो। जसफाट सफ ै
वस्तहुरुको ससृ्ष्टकतारको अस्स्त्तवको थाहा हुन्छ्। य मस सॊसायभा 
अल्राहरे जुन ऩतन हारेको हो त्मसफाट अल्राहरे राब उठाउनको 
तनभन्त्रण ददन्छ्। य मस आमतभा शयीअतको ऻानीहरुसॉग अको 
ऻानीहरु ऩतन छ्। उनीहरुरे अल्राहरे मस सॊसायभा जुन ऩतन हारे 
को छ् त्मसको सानो सानो गपु्तहरुको जान्ने ऺभता याख छ्। मसको 
उदाहयण। जसयी के फादर  य फषारको कायण केसभकर य कपस्ज़कर 
को ऻानफाट न ै थाहा हुॉछ्। रुख बफऺर, परपुर को उगान य 
खेतीफायीहरुको तरयका खेतीको ऻान फाटै सभरछ् इत्मादी। 
 य इस्राभ धभर आफ्नो येकाफत (ऩहयेदायी) को धभर हो। य मो 
मस्तो हो कक सत्म भसु्स्रभ आफ्ना सफ ै कुया य कतरव्महरुभा 
अल्राहका याजी खुशी ऩाउने को राथग प्रमास गछौं। य मस्तो 
कक्रमाफाट टाढ़ा यहनेछ् जसफाट कयोध हुन्छ्। य उराई थाहा छ् कक  

 

जुन त्मो गछ्र अल्राह त्मसराई हेयदै छ्। त उनी अल्राहको आदेश 
अनसुाय कामर गयौं। य जसफाट योके को हो, त्मसफाट टाढा होऊ।  त 
भसु्स्रभ चोयी अल्राहको बमरे छोड छ् न के सयुऺाफरको बमरे। य 
मस्त ैअको अऩयाधहरुभा।  इस्राभ भसु्स्रभराई मो ऻान ददन्छ् कक 
उनका गपु्त य अगपु्त  अल्राहको नस्जक फयाफय हुन।् अल्राहको 
बनाइ हो। ((मधवऩ ततभीरे आफ्नो कुया उच्च स्वयभा बन ् उनी त 
गोप्म य त्मोबन्दा ऩतन गोप्म कुया जान्दछन।्)) सूयह ता.हा 7 
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 य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ईहसानको फायेभा बन्दैछ् कक 
((ततभी अल्राहको ऩजूा मसयी गयौं जसतो की ततभ उराई हेरययहेका 
छौं । अदद ततभी हेन ्र सतदैन  बने त्मो ततभीराई हेयीयहेका हुन)्) 
 सही फोखायी स्जल्द 1 ऩुष्ट 27 हदीस सॊख्मा 50 

 

 

कानत येिाफात (आफ्ना ऩहयेदारयिो) िो िेदह असरहर् 
ऩदहरो् एक सम्ऩणूर शस्ततवान अल्राहको आफ्ना जा ी़त य 

ववशषे्ताहरुको साथ अस्स्त्तवभाथथ ईभान याखने। मो जान्दै कक जुन 
ऩतन मस सॊसायभा हुन्छ्। अल्राहको चाहना अनसुाय हुन्छ्। ((जेजतत 
ऩथृ्वीभा प्रवेश गछ्र य जजेतत त्मसफाट फादहय तनस्कन्छ् य जेजतत 
आकाशफाट अवतीणर हुन्छ् अतन जजेतत त्मसतपर  आयोदहत हुन्छ् ती 
सफकैो उनराई ऻान छ्। य ततभीहरु जुन कामर गछौं त्मस- राई 
अल्राह देखखयहन्छन।्)) सूयह अर-्हदीद 4  

य अल्राहराई सम्ऩणूर वस्तहुरुको जानकायी छ् महाॉ सम्भ कक 
जुन भनभा उत्ऩन्ने हो। अल्राहरे बनेको हो। ((हाभीरे भातनसको 
ससृ्ष्ट गयेका छौं य त्मसको भनभा उत्ऩन्न हुने ववचायहरुराई ऩतन 
हाभी जान्दैछौं। य हाभी त्मसको गधरनको नशाबन्दा ऩतन तनकट यहेका 
छौं।)) सूयह ़ाप 16 

 

 

दोस्रो् भतृ्मऩुशचातको ऩनूजरन्भान य ऩनुजॉवनभाथथ ईभान याखने। 
अल्राहरे बनेको हो।(( ऩनु् भहाप्ररमको ददन ततभीहरु उठाइनेछौ।)) 
सूयह अर-्भुअसभनून 16 

 

तसे्रो् प्ररमको ददनको दहसाफभाथथ ईभान याखने। अल्राहरे सूयह इसया 
15बनेको हो।((य कसरै ेऩतन अन्म कसकैो बायी फोतने छैन?))  
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      सम्ऩणूर भानवको दहसाफ अल्राहको तनकट हुन्छ्। ततनीहरुका 
सम्ऩणूर कामर य कथनहरुका चाहे त्मो साना हो अथवा ठूरा। य 
त्मसभाथथ सत्कभरको फदरा ऩणु्म य कुकभरकको फदरा मातना सभर 
छ्। अल्राहर ेबनेको हो।((जसरे कण बय ऩतन सत्कभर गयेको हुन्छ् 
उसरे त्मसराई देखने छ्। य, जसरे कणबय ऩतन दषु्कभर गयेको हुन्छ् 
उसरे त्मसराई देखनेछ्।)) सूयह अज-्स्ज़ल्ज़ार 7-8  

 य मस इस्राभ धभरभा सत्कभरहरु  गनुागान (दोगनुा बन्दा 
अथधक) हुन्छ्। तय कुकभरहरु उस्त ैफाकी यहछौं। अल्राहरे बनेको हो। 
((जुन अल्राहकहाॉ ऩणु्मकभर सरएय आउनेछ् उसराई त्मसको दसगणुा 
ऩणु्म प्राप्त हुनेछ् य जसरे कुकभर सरएय आउनेछ् उसराई केवर त्मस 
फयाफयकै सजामॉ हुनेछ् य ततनीहरुप्रतत अन्माम गरयने छैन।)) 
सूयह अर-्अनआ्ी़भ 160 

 

 य सत्कभरको याम्रो तनमत (इच्छा) गये तय त्मो कामर गयेन 
त्मसको एक ऩणु्म सभल्छ्। य त्मसको उरटो कुन ैभसु्स्रभ कुकभरको 
इच्छा गये पेरय उर ेअल्राहको बम र े गदार त्मो छाड।े त अल्राह 
त्मसराई एक ऩणु्म ददन्छ् ककनबने उरे अल्राहको बमरे त्मो छाड।े 
यसरू स,को बनाई हो। ((अल्राह तआरा बन्दै छ् कक जुन कुन ैभेयो 
सेवकरे कुन ै कुकभरको तनमत (इच्छा) गये। त त्मसभाथथ त्मो न 
रेखनसु जदहरसम्भ उनी त्मो नगयौं। मदद ऊरे त्मो गये बने उसकैो 
फयाफय रेखन।ै मदद ऊरे भेयो  कायणरे छोड ेबने त्मसको एक ऩणू्म  

 

रेखन।ै य जफ कुन ैसत्कभरको तनमत (इच्छा) गये। य त्मो गये न बने 
त्मसको एक ऩणु्म रेखौं। तय ऊरे गये ऩतछ त्मसको दस गणुा देखख 
सात सम गणुासम्भ सरखौ।)) सही फोखायी स्जल्द 6 ऩषु्ट 2724 हदीस 
सॊख्मा 7062 
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तय इस्राभ धभरभा भनको जामज शहवातहरु (चाहनाहरु) ऩजूा 
बम हार छ्। य उसभाथथ ऊराई ऩणु्म सभरछ्। जफ कक ऊरे ऩववत्र 
तनमत (इच्छा) गयेको हो जसयीके खानवऩन फाट आफ्ना शयीयराई 
सयुक्षऺत य शस्ततवानको इच्छा गयेको हो। ताके त्मसफाट हरार कभाई 
गयौं। य जुन अल्राहरे उनी भाथथ अतनवामर गयेको हो त्मोराई ऩयुा 
गनरको इच्छा याख छौं। जसयीके ऩजूाहरु य आफ्ना ऩरयवायहरुको 
ऩारन ऩोशन गने। मससफभैाथथ ऊराई ऩणु्म सभर छ्। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बने ((जफ व्मस्तत आफ्ना ऩरयवायभाथथ 
खचर गछ्र। य मसभा ऩणु्मको तनमत याख छ् बने त्मो त्मसकोराथग 
सद़ा (दान) हन्छ्।)) 

य मस्त ैजफ भसु्स्रभको आफ्ना अशसरल्ता (शहवत) कोराथग 
हरार ठाउॉ फाट आफ्ना ऩतनीसॉग गन ्र इच्छुक हुन ्मो तनमत गये कक 
उनी हयाभ (अवधै) भा न ऩयौं। बने त्मसभाथथ उसको ऩणु्म सभर छ्। 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो। ((...ततभीभध्मे कसकैो 
खास अॊगभा ऩतन सद़ा हो। सहाफाहरुरे बने हे अल्राहको यसरू 
हाभीहरु आफ्ना ऩतनीसॊग इच्छा ऩयुा गछौ के मसभा ऩतन ऩणु्म हो। 
त वहाॊरे उत्तय ददए कक ततभीहरुको के बफचाय हो। जफ उनी त्मो 
हयाभ (अवधै) भा याख छ् के उनी भाथथ प्रकोऩ छैन? उस्त ैजफ उर े
त्मोराई हरारभा हारे त उनका राथग त्मसभा ऩणु्म हो।)) सही 
भुस्स्रभ स्जल्द 2 ऩुष्ट 697 हदीस सॊख्मा 5676 

 

 

 

 

य भसु्स्रभको सफ ैकामर याम्रो तनमतको कायण ऩणु्म हुन्छ्। य 
मसभा सद़ा (दान) हो। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बने को 
हो। ((सफ ै भसु्स्रभभाथथ सद़ा (दान) अतनवामर हो। उनीहरुरे बने् 
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अतन ऊरे केदह न ऩाए। वहाॉरे उत्तय देन ु बऐ् चादहमो कक उनी 
आफ्ना हाथहरुफाट कामर गये य आपैराई राब ऩगुाउॉ । य त्मसफाट 
सद़ ऩतन गयौं। उनीहरुरे बने। अनी उसॊग मसको ऺभता छैन बने? 
त वहाॉररे उत्तय ददऐ कक त उनी जरुयतभन्दहरुको सहामता गयौं। 
उनीहरुरे बने् मदद मो ऩतन गनर सकेन? बने त चादहमो कक उनी 
याम्रो कृमाको आदेश देऊ। य नयाम्रो कृमाफट योकौं। त्मो त्मसकोराथग 
सद़ा हो।)) सही फोखायी स्जल्द 5 ऩषु्ट 2241 हदीस सॊख्मा 5676 

 

 य इस्राभ धभरभा सत्म भनरे अल्राहततय पकर नेहरुको 
कुकभरहरु सत्मकभरहरुफाट फदरे हार छ्। य त्मसको शतर मो हो कक 
उनरे मो तनमत गयेको हो कक उनी प्रासशचत ऩतछ कुकभरततय कदहरे 
ऩतन न पकौं। अल्राहर े बनेको हो। ((य, जसर े अल्राहका साथ 
अन्म कसरैाई उऩास्म बन्दैनन ्अल्राहरे वस्जरत गयेका कुन ैजीवको 
अनाहक हत्मा गदैनन ् न व्मसबचाय गछरन।् य, जसरे मस्ता कामरहरु 
गछ्र उसरे आफ्नो ऩाऩको दण्ड बोग्छनेछ्। भहाप्ररमको ददन त्मसको 
मातना दोब्फय गरयनेछ् य त्मो व्मस्तत अऩभातन बई सदा त्महीीँ 
यहनेछ्। ससवाम ती भातनसहरुको जसरे प्रामसशचत गछरन ् ईभान 
ल्माउॉछन ् य सत्कभर गछरन।् मस्ता भातनसहरुका तनकृष्टताराई 
अल्राहरे ऩणु्मकभरभा ऩरयणत गरयददनेछन।् य, जुन व्मस्तत प्रामसशचत 
गछ्र तथा सत्कभर गछ्र वस्ततु् ऊ अल्राहतपर  पकर न्छ्।))सूयह 
पुय़ान68-71 

 

य मो सफ ै अल्राहको अथधकायभध्मे हो। तय जुन भानवको 
अथधकायभध्मे हुन।् त्मोभा अतनवामर हो कक ऊनी त्मो अथधकाय वाऩस 
गयौं। य पेरय ऊनीससत भाकप भाॊगौं। 
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य इस्राभी शयीअतरे अल्राहततय पकर नेहरुका भखुराई सॊफोधन गयेका 
छ्। य उरे फचेैन भनको इराज गयेको छ्। य मो तोफा (प्रामसशचत) को 
ढोका खोरे ककनबने मीनीहरु आफ्ना ऩाऩफाट तौफा गछरन।् ((बतनदेऊ- 
स्वमॊभाथथ अन्माम गयेका भेया बततहरु हो! ततभीहरु अल्राहको 
कृऩाफाट तनयाश नहोऊ। तनशचम न ै अल्राहरे सम्ऩणूर ऩाऩहरु ऺभा 
गनेछन।् तनस्सन्देह उनी अत्मन्त ऺभाशीर एवॊ ऩयभ दमार ुछन?्)) 
सूयह अज़्जज़ुभय ्53 

 

 य तौफ (प्रामसशचत) को भाभेरा इस्राभ धभरभा हरार हो। य 
मसभा कुन ै कदठनाई छैन। अल्राह तआरा बन्दै छन ् कक। ((जो 
सकैुरे कुन ै कुकभर वा स्वमॊभाथथ अत्माचाय गदार अल्राहससत 
ऺभामाचना गछ्र बने उसरे अल्राहराई अतत ऺभाशीर एवॊ ऩयभ 
दमार ुऩाउनेछ्। य, जसर ेऩाऩ गछ्र त्मसको बाय त्मसभैाथथ आउनेछ्। 
य, अल्राह सवरऻ एवॊ तत्वदशॉ छन।्)) सूयह अन-्तनसा 110-111 

 

त्मो तोफा (प्रामसशचत) भसु्स्रभाहरुको राथग भात्र हुन।् तय 
जुन गयैभसु्स्रभरे इस्राभ सरआउन ुबए। त उनीराई दईु चोदट फदरा 
सभर छन।् एक उनीहरुका यसरूभाथथ ईभान सरआउनेको कायण य 
दोस्रो भहुम्भद सल्रल्राहु अरेदह वसल्रभ भाथथ ईभान सरआउको 
कायण। अल्रहारे बनेको हो।((जसराई मसअथध हाभीरे ग्रन्थ प्रदान 
गयेका थथमौं ततनीहरु मसभाथथ आस्था याख्छन।् य जफ उनीहरुराई 
मसको ऩाठ गयेय सनु्नाइन्छ् तफ उनीहरु बन्छन-् हाभीरे मसभाथथ 
ईभान ल्मामौं। तनस्सन्देह मो हाम्रो ऩारनकतारको तपर फाट आएको 
अकाटाम सत्म हो। य हाभी त ऩदहरेदेखख न ैआऻाकायी हौं। उनीहरुरे 
धैमरधायण गयेको हुनारे उनीहरुराई दईुगणुा प्रततदान ददइनेछ्। उनीहरु 
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ऩणु्मकभर द्धाया ऩाऩ भेटाउने गछरन ्य हाभीरे प्रदान गयेका थचजहरुफाट 
खचर गने गछरन।्)) अर कस़स 52-54 

 

य अल्राहरे उनीहरुका इस्राभअथधका सम्ऩणूर ऩाऩ य 
गल्तीहरुराई भाप गरयददन्छन।् यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
अम्रो बफन ्आस़राई बने जफ ऊसरे यसरू स,को हाथभाथथ फतै गये त 
मो शतर रगाए कक उनका अथधका सम्ऩणूर ऩाऩहरु ऺभा बए हार छ्।  
(( ..के ततभीराई थाहा छैन इस्राभ अगाड ी़डका सम्ऩणूर ऩाऩहरुको नाश 
गरय ददन्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 ऩुष्ट 112 हदीस सॊख्मा 121 

 

 इस्राभ धभररे आफ्ना अनसुणरकतारहरु को राथग भतृ्मऩुतछ 
उनीहरुका ऩणु्महरुको ववृद्ध हुन्का स्जम्भेदायी ऩतन सरन्छन।् जसयी के 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको बनाई हो। ((जफ भानवको भतृ्मु 
हुन्छ्। त तीनीहरुका कामरहरु अन्त बए हारछ। अततरयस्ततत ततन 
वस्तहुरुको जुन मो हो जायी यहने सद़़ा (रगाताय जायी यहने दान) य 
राबदामक ऻान। य सत्कभर गने छोया जुन भतृ्म ुऩतछ आफ्ना आभाॉ 
फवुाकोराथग अल्राह ससत बफन्ती गछ्र।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 
ऩुष्ठ1255 हदीस सॊख्मा 2674 

 

य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्दै छ् कक ((जुनरे 
भागारततय कसरैाई तनभनत्रण ददऐ बफना कुन ैकभीको उनकाराथग उस्त ै
फदरा (ऩणु्म) सभर छ् जसरे त्मसको अनसुणर गये। य जुनरे 
ऩथ्बषरटततय तनभन्त्रण ददऐ उनीहरुभाथथ बफना कुन ैकभीको उत्त न ै
ऩाऩ हुन्छ् जसरे ततनीहरुका अनसुणर गये)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 ऩुष्ट 
2060 हदीस सॊख्मा 2674 

य मस याम्रो कृमा य मसको शस्तत य मसतपर  तनभन्त्रणफाट भसु्स्रभ 
आफ्ना सभाज सधुायको सम्ऩनूर रोब य रारच याख छौं। य 
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भ्रष्टाचायका ववरुध य सचेतक गछ्र। त्मो भ्रष्टाचायराई सभाजभा 
पैरनेफाट योक छ्। ताकक उन्का कामर ऩसु्तक (ऩणु्म य कुकभर को 
खाता) कुकभरहरुफाट खारी यहौं। 
 

 इस्राभ धभर भखु य सोंच बफचायको आदय सम्भान गये य 
त्मसततय तनभन्त्रण ऩतन ददन्छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((तनस्सन्देह 
आकाशहरु तथा ऩृथ््वीभा आस्थावानहरुकाराथग अनथगन्ती तनशानीहरु 
छन।् य ततम्रो ससृ्ष्टभा तथा अल्राहरे धतॉभा पैराइयहेका 
जनावयहरुभा ववशवास याखने भातनसहरुकाराथग असॊख्म तनशानीहरु 
छन।् अतन यात तथा ददनको आगभनभा य आजीववकाको त्मस 
भाध्मभभा जसराई अल्राहरे आकाशफाट अवतयण गछरन ् अतन 
त्मसद्धाय बभूीराई त्मसको भतृ्मऩुतछ जीववत ऩाछरन ् य हावाहरु को 
वहावभा ऩतन वववेकशीर भातनसहरुकाराथग धेयै तनशानीहरु छन।्)) 
अर-्जासीमा 3-5 

 

य मस्त ै कुयआनको ववशषे आमतहरु भखुराई सॊफोधन्गदै त्मसभाथथ 
उबाय छ्। (( के उनी सम्झफझु याख्दैन।्, के उनी सोंच बफचाय गदैन।, 
के उनीहरु ऻान याख्दैन। ..........आदद अन्तसम्भ।  मस ै कायण 
इस्राभरे भऽुको कामरको अव्सथाहरुराई सससभत गयेको हो। त मो 
अतनवामर हो कक त्मसको कामर छुने , हेने वस्तहुरुभा भात्र हुने। 
ककनबने ऩयोऺक (गफै) भासभराहरुको त्मो फझुन ् सतदैन य भखु 
कामरको मसभा कुन ैठाॉउ छैन ककनबने भखुको मस कामरभा रगाउने 
शस्ततबन्दा फढी बाय ददने हुन्छ्।. 

य इस्राभरे भखुको आदय य सम्भान गदै कसकैो इच्छा 
अनसुणर गनेफाट स्वतन्त्र (अज़ाद) याखकेो हो। त उन्को राथग मो 
जामज़ होइन कक उनी बफना ऻान कसकैो तकरीद य अनसुणर गयौं। य 
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मो ऩतन जामज होइन कक आपु बन्दा अथध कसकैो बफना सोंच बफचाय 
य भागरदशरकको अनसुणर गयौं। य अल्राहरे मस कामरको अय़्फ (घषृ्ठ-
दाग) को व्माख्मा गदै बनेको छ्। ((य जफ ततनीहरुराई अल्राह द्धाया 
अवतरयत धभरको अनसुयण  गनर बतनन्छ् तफ ततनीहरु बन्छन-्  

 

 

हाभी त त्मसकैो अनसुयण गनेछौं जसभाथथ आफ्ना ऩवूरजहरुराई 
ऩाएका छौं। के ततनीहरु आफ्ना ऩखुारहरुकै अनसुयण गनेछन ् चाहे 
ततनीहरुको कस्त्त ऩतन फवुद्ध नऩमुारएका होऊन ्य न सत्भागर न ैप्राप्त 
गयेका होऊन?्)).अर-्फ़यह170   

 

इस्राभ सत्म प्राकृततक को धभर हो जुन ्भानवीम प्राकृततकको 
बफरुध गदैन जसभाथथ  ईशवयरे सम्ऩणूर भानवहरुको ससृ्ष्टगयेको हो। 
अल्राह तआरारे बन्न ुबए को छ्। ((त्मस प्रकृततभाथथ कामभ होऊ 
जसभा अल्राहरे भातनसहयको ससृ्ष्ट गयेका छन।्)) सूयह अय-्रुभ 30              

तय मो प्राकृततक आफ्ना आसऩासको कामरहरुफाट प्रबाववत 
बएय ससधोभागरफाट दयू (टाढ़ा) ऩथ्भ्रष्ठ हुन्छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको बनाई हो ((सम्ऩणूर भानवको ससृ्ष्ट प्राकृततक (कपतयत े
इस्राभ) भाथथ हुन्छ्। तय उनका आभाॉ य फवुाहरु महूद ू य ईसाई 
(कक्रस्चन) य आगोंको ऩजूायी फनाए हारछन।्))   

य इस्राभ ससधो भागरको धभर हो। अल्राहरे बनेको हो। 
((बतनदेऊ- भराई भेया ऩारनकताररे सीधा भागर देखाएका छन ्बफरकुर 
ठीक धभर जुन इिाहीभको भागर थथमो जसराई उनरे दत्तथचत्त बई 
अऩनाएका थथए। य, उनी भशुरयक (फहुदेववादी) हरुभध्मेका थथएनन।्))  
अर-्अनआ्भ 161 

इस्राभ धभर मस्तो कुन ै वस्त ु होइन कक भखुहरु त्मोराई 
स्वीकाय गदैन। तय साॉचो भखुहरु त्मसको सत्मता य राबदामकको 
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साऺी ऩतन ददन्छन।् अतन त्मसको आदेशहरु य तनषधेहरु सफ ैसत्म 
ईन्साप य न्माम हो। मसभा कुन ैअत्माचाय होइन। य मसको आदेशभा 
कुन ैन कुन ै तनभरर राब हो। य जसफाट योकेको हो त्मसभा कुन ैन 
कुन ै कुकभर य अत्माचाय अतनवामर हो। य अत्माचाय राबबन्दा अथध 
ठूरो हातनकायक हो। य मो उनी सफ ैको राथग व्माख्मा छ् जुन  

 

 

कुयआन कयीभ य यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको हदीसभा 
तदब्फयु (सोँच बफचाय गये ऩढ्छौं) गदैछौं। 

इस्राभ धभर भानवीम भनहरुराई अल्राहफाहेक अरुको 
ऩजूाफाट स्वतन्त्र गछौं। चाहे उनी अल्राहका नफी य नस्जकी परयश्ता 
ककन्न होस।् य मसफाट भसु्स्रभको भन य रृदमभा ईभानको जड् 
भज़्जफतु हुन्छ्। य अल्राह फाट न ैबम याख छ्। य अल्राहराई न ैराब 
य नतुसान (घाट) दीनवारा भातनन्छ्।अल्राहरे बनेको हो।((तय 
ततनीहरुरे अल्राहफाहेक अन्म मस्ता उऩास्महरु फनाएका छन ् जो 
केही ऩतन ससृ्ष्ट गनर सतदैनन ् फरु ससृ्ष्ट गरयन्छ् य जसर े
स्वमॊकैराथग न घाटाको न राबकै साभथ्मर याख्दछन ्अतन जसराई न 
भतृ्मकुो न जीवनको य न ऩनूजरन्भको साभथ्मर छ्।)) सूयह अर-्पुय़ान 3 

य सम्ऩणूर भासभराहरु अल्राहीको हाथभा हो। अल्राह तआरा 
बन्दै छ्।((अतन, मदद अल्राहरे ततभीराई कुन ै प्रकोऩ ददन्छन ् बने 
उनीफाहेक कसरै ेत्मसको तनवायण गन ्र सतने छैन य मदद उनी ततम्रो 
बराई चाहन्छन ् बने उनका उदाय कृऩाराई कसरेै पकारउन सतने 
छैन। आफ्ना बततहरुभध्मे उनरे जसराई चाहन्छन।् त्मसराई 
अनगु्रह प्रदान गछरन।् य उनी अतत ऺभाशीर एवॊ ऩयभ दमार ुछन।्)) 
सूयह मूनुस 107 
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य अल्राह नस्जक यसरू स, को ठुरो य ऊॉ चो ऩद य भकाभ 
छन ्उनीभाथथ ऩतन त्मोसफ ैराग ुहुन्छ् जुन अको भानवहरुभाथथ राग ु
हुन्छ्। अल्राह तआरारे बनेको हो. ((बतनदेऊ- भ न स्वमॊको राबको 
भासरक हुॉ न हानीको अल्राहरे चाहेको वाहेक। य, मदद भभा अदृश्म 
(गफै) को ऻान बएको बए भरैे धेयै राब जम्भा गने थथएॉ य भराई 
कुन ै कष्टरे ऩतन छुने थथएन। भ (काक़यहरुकारथग) सचेतक य 
भोसभनहरुका राथग शबुसन्देशफाहक भात्र हुॉ।)) सूयह अर-्आअया़ 188 

 

 

य इस्राभरे भानवीम आत्भाराई फेचैनी य बमफाट स्वतन्त्र गयेकोछ्। 
य त्मसको उऩचायहरुका केदह सफफ (कायणहरु) ऩतन व्माख्मा गयेको 
छ्। 

जफ भतृ्मफाट बम हुॉदा अल्राह तआरारेबनेको हो। ((य, 
अल्राहको अनभुततबफना कुन ै प्राणी भनर सतदैन, एउटा तनधाररयत 
सभम अनसुाय।)) सूयह आरे इभयान ्145 

य अल्राह तआरा बन्दै छ् कक ((य, हयेक सभदुामकोतनस्म्त 
एउटा अवथधतनसशचत छ्। उनीहरुको म्माद ऩयूा बएऩतछ न एक ऺण 
दढरो हुनेछ् न तछटो न।ै)) सूयह अर-्अअया़ 34 

 भानवरे त्मसफाट बाग्छनेको प्रमास गनरसतदैन ककनबने  त्मो 
त्मसको घात भा रागेको छ्। अल्राह तआरारे बनेको हो। ((बतनदेऊ- 
त्मो भतृ्म ु जसफाट ततभीहरु बाग्छदछौ त्मसरे ततभीहरुराई अॉठमाएयै 
छोडनेछ्। )) सूयह अर-्जुभुअह् 8 

  य जफ गरयफी य दरयद्रताफाट बम हुन्छ् बने अल्राहरे बनेको 
हो। ((अतन धतॉभा दहॊडडुर गने कुन ै मस्तो प्राणी छैन जसको 
जीववकाको बाय अल्राहभाथथ नहोस ् य उनी ततनका फासस्थानराई 
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जान्दछन ् तथा भतृ्मऩुतछ ससु्म्ऩने स्थानराई ऩतन मी सफ ै कुयाहरु 
स्ऩष्ट ककताफभा ववधाभान छन)्) सूयह हूद 6 

 य जफ योग य सभस्माहरुफाट बम हुन्छ् बने अल्राहरे बनेको 
हो। ((ऩथृ्वी वा स्वॊम ततभीहरुभाथथ जो सङ्कट आउॉछ् त्मो हाभीरे 
अस्स्तत्वभा ल्माउनअुथध न ै एउटा ववशषे ऩसु्तकभा अङ्ककत छ्। मो 
अल्राहकोराथग एकदभ ै सहज छ्। ताकक ततभीहरु आपूरे गभुाएको 
वस्तपु्रतत दु् खखत नहोऊ य अल्राहरे ततभीहरुराई प्रदान गयेका 
वस्तहुरुप्रतत घभण्ड नगय। य, अल्राह मस्ता घभण्डी एवॊ सेखी 
व्मस्ततराई भन ऩयाउॉ दैनन)्) सूयह अर-्हदीद 22 

 

 

 य जफ भानवहरुफाट बम हो त यसरू सल्रल्राहु अरदैह व 
सल्रभरे बनेको हो। ((ततभी अल्राहराई माद गय ्उनी ततभीराइ माद 
गछ्र। अल्राहराई माद गय ् उराई आफ्ना अगाडी ऩाउॉ नेछौ। 
अल्राहराइ खुशीकोफेराभा माद गय ्उनी ततभीराई दु् खकोफेराभा माद 
गछ्र। य जफ ततसभ केदह भाॊग त अल्राहीससत भाॊग। य जफ भद्दत चाह 
त अल्राहीससत भद्दत चाह। ककनबने करभ जुन हुन्वारा थथए 
त्मसभाथथ चसर सतमो। अथारत बाग्छम सरखख सकेको छ्।  मदद सम्ऩणूर 
भानवहरु ततभीराई कुन ै राब ददन ् चाहन्छौं जसराई अल्राहर े
ततभीको बागभा सरखेको छैन बने केदह राब ददन सककदैन्न। य मदद 
सम्ऩनूर भानव कुन ैदु् ख य तकरीप ददन ्चाहन्छौं जसराई अल्राहर े
तऩाईको बागभा सरखकेो छैन बने उनीहरु केदह ऩतन दखु ददन 
सकदैनन । मदद ततभी ववश्वासको साथ धीयज य धैमरको ऺभता 
याखछौं बने त्मो गय । ककनबने धीयजभा धेयै बराई छन ्य मो फझुी 
याख के धीयजभा भद्दत ऩतन छ्। मसभा दु् खकोफाट छुटकाय छ्। य मो 
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ऩतन फझुी याख कक सफ ैकदठनाईहरुको साथ असानी ऩतन हो।)) अर 
भुस्तदयक अरर सहीहैन स्जल्द 3 ऩुष्ट 623 हदीस सॊख्मा 6303 

 

 इस्राभ धासभरक य सॊसारयक भासभराहरु एक भध्मस्थरको 
धभर हो। अल्राह तआरा बन्दै छ् कक ((यमसयी हाभीरे  ततभीहरुराई 
भध्मभागॉ सभदुाम फनामौं ताकक ततभीहरु भातनसहरुको साऺी फन य 
यसरू (ईश्दतू) ततभीहरुको साऺी फननू।)) सूयह अर-्फ़यह 143 

 इस्राभ एक सस्जरो य सयर धभर हो। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको बनाइ हो ((अल्राह तआरारे भराई दु् ख य तकरीप 
ददन्कोराथग ऩठाएको छैन तय भराई एउटा ससखाउनेवारा य सस्जरो 
गनेवारा फनाएय ऩठाएको छ।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 2 ऩुष्ट 1104 हदीस 
सॊख्मा 1478 

 

 

 इस्राभ एक ऺभा य दमादृस्ष्टको धभर हो। हजयते आमशा 
(यसरू सल्रल्रा अरदैह वसल्रको ऩतनी) बन्दै छे कक ((महूदीको एक 
सभहू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ ततय आए य उनीहरुर ेबने 
अस्साभो अरकुैम्भ अथारत ततभीभाथथ भोत (भतृ्म)ु हो। हजयत आमशा 
त्मो फझुे य बन्न ु बए ततभीहरुभाथथ अल्राहको धतुकाय य भोत 
(भतृ्म)ु हो। त यसरू सल्रल्रहु अरदैह व सल्रभरे बने हे आ़शा 
ठहयनसु ् तनस्सन्देह अल्राह तआरा सफभैासभराहरुभा असानी य 
नभॉराई ऩसन्द गछौं। हजयत े आ़शारे बने हे अल्राहका यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ के तऩाई सनु्नबुएन जुन उनीहरुरे बनेको 
हो। त वहाॉरे उत्तय ददए कक भरैे ऩतन बने वामरकुै अथारत 
ततभीहरुभाथथ ऩतन त्मो होस।्)) सही फोखायी हदीस सॊख्मा 6024 

 इस्राभ धभर भानवहरुकोराथग याम्रो चाहनाको धभर हो। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक ((अल्राहततय सफ बन्दा त्मो 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

व्मस्तत याम्रो हो जुन भानवहरुकोराथग राबदामक हो। य सफ बन्दा 
याम्रो कामरहरु अल्राहततय खुशी हो जसफाट भसु्स्रभ खुश हुन्छ्। 
अथवा त्मसफाट त्मसको दु् ख दयु हुन्छ्। त्मसफाट त्मसको ऋण ऩयूा 
हुन्छ्। य त्मसको बकु दयू हुन्छ्। अतन भ आफ्ना भसु्स्रभ बाइहरुको 
जरुयत ऩयूा गनेभा रागौं भराई मो ज्छमादा प्मायो छ् त्मसबन्दा कक भ 
भस्स्जदभा एक भदहना जतत ईतकेाप (ऩजूाको हारतभा भस्स्जदभा 
ठहयने) गयौं। अतन नयाम्रो ककयदाय सफ ै कामरराई फेकाय य फयफाद 
गरयददन्छ् जसतो कक ससयका शहदराई फयफाद ऩायछ्।))  ततफयानी य 
अफू दनु्मारे त्मसको येवामत गयेको हो. य अल्राभा अल्फानीरे त्मो हदीसराई 
सही कयाय ददएको हो। 
 य मो बफचोबफचको धभर हो। मसभा कुन ैददततत, कष्ट य दु् ख 
छैन अल्राह तआरारे बनेको हो। ((अल्राह कुन ै ऩतन भातनसभाथथ 
उसको साभथ्मरबन्दा अथधक स्जम्भेवायी ददॊदैनन।् उसरे कभाएको  

 

उसकैो राथग हो य उसरे फटुरेका ऩाऩ (को दण्ड) उसरैे बोग्छनऩुनेछ्।)) 
सूयह अर-्फ़यह 286 

 य इस्राभको सफ ै तरयकाहरु मसभाथथ कामभ छ् जसयी के 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ रे बन्न ुबएको छ्। ((जसफाट हाभी 
ततभीहरुराई योके त्मसफाट फचौं। य जसको आदेश ददएको छुॉ त्मोराई 
ऺम्ता अनसुाय गय। ककनबने ततभीहरुबन्दा अथधको सभदुामहरु त्मही 
अथधक सवार (प्रशन) को कायण य आफ्ना नफीसॉग ववबन्नताको 
कायण हेराक य फयफाद बऐ छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 ऩुष्ट 1830 
हदीस सॊख्मा1337 

 य मसभाथथ सफबन्दा ठोस ् प्रभाण एक सहाफीको ककस्सा य 
कथा हो। जुन यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ ततय आए।((पेरय बने 
हे अल्राहका यसरू भ त फयफादै बए। बने के बएको छ्। उरे उत्तय 
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ददएकक भ आफ्ना ऩतनीसॉग व्रत (योजा) को हारतभा सम्बोग गये त 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे जवाफ ददएकक के ततभी एउटा 
दासराई स्वतन्त्र गय।् उरे बने भससत कुन ै दास छैन। त बने कक 
रगाताय दईु भदहनाजतत योजा (व्रत) फसौं। त बने कक मसको ऩतन 
ऺभता छैन। त यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े बने त साठी 
गरयफहरुको खना (बोजन) खखराउनसु।् बने मसको ऩतन ऺभता छैन। 
त नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ मस्त ै केदह तछन ्ऩतछ खजुयका 
एक टोकयी बयेय राए पेरय बने के सवार गनेव्मस्तत कता हो ? त 
उरे बने भ मता छुॉ । बने त्मो रेऊ य मसराई दान गयदेऊ। बने हे 
अल्राहको यसरू मो दफु ै ऩहाडको बफचभा भ बन्दा फदढ कुन ै ऩतन 
राचाय य गरयफ छैन। त नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ मस्तो हाॉस े
कक उनका दाॉतहरु जाहीय बए त पेरय बने कक त्मोराई आफ्ना 
ऩरयवायहरुराई खुवाऊ।)) सही फोखायी स्जल्द 2 ऩुष्ट 684 हदीस सॊख्मा1834 

 

 

 
 य इस्राभको सफ ै आदेश य ऩजूाहरु भानवीम ऺभता य 
शस्ततको अनसुाय हो त्मो उनीहरुका ऺभता बन्दा अथधक छैन, य मो 
ऩतन जान्न ुऩमों कक मो सफ ैआदेश , ऩजूा य अयकानहरु (स्तम्बहरु) 
केदह अवस्थाभा साकीत (गरयहाल्छ) बइ हारछ्। उदाहयण्- 
 नभाज़को अतनवातारहरुभध्मे मो हो कक ऺभता हो बने उबेय 
मदद मसको ऺभता छैन बने त्मो फसेय अदा गने। मसको ऩतन ऺभता 
छैन बने सतुये अदा गने। अतन मसको ऩतन ऺभता छैन बने सॊकेत 
(ईशायह) गयेय ऩढ्ने। 
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 ज़कात (दान) मस्तो व्मस्ततभाथथ होइन जसको सम्भऩस्त्त 
नेसाफ (मतत सम्भऩस्त्त के जसभा ज़कात तनकाल्ने अतनवामर हो।) 
वभोस्जभ ऩगेु को छैन। तय उनीराई जरुयत को फेरा ददन ुऩछ्र। 
 वतरहरु (योजाहरु) योगी, गबरवततभदहरा, भाससक धभरभाहुने 
भदहरा य मस्तो भदहरा जसको यग्छत केदह योगको कायण आउॉ दैछ् 
उनीभाथथ योजा छैन। य त्मसोको व्माख्मा मता सम्बव छैन। 
 हज्छज मस्तो व्मस्ततभाथथ छैन जसको आथथरक य शयीयीक 
फेवस्था कभजोय हो । य मसको व्मख्मा मता सम्बव छैन। अल्राहको 
कथन छ्। ((भानवजाततभाथथ अल्राहको मो हक यहेको छ् कक जो 
त्महाॉसम्भ ऩगु्छन सभथर छ् उसरे त्मस घयको ह़ज्छज (तीथर) गयोस।्)) 
सूयह आरे इभयान ्97 

 य जफ भानवको  आपैभाथथ हेराकत (फयफाद) को बम छ् 
(डयराग छ्) बने अल्राहरे हयाभ गयेका वस्तहुरु ऩतन उनकाराथग 
खानवऩन जामज गये को हो। जसयी के भतृ ्एवॊ यग्छत, सुॉगुॉयको भास ूय 
यतसी खानेकुयाहरु – य त्मो मतत के जतीभा ततनका ज्छमान फाकी यहौं- 
अल्राहरे बनेको हो। ((अल्राहरे  ततभीहरुकातनस्म्त भतृ जन्त,ु यगत 
य सुॉगयुको भास ु अतन ती ज़फह गरयएका जनावयहरु अवधै (हयाभ) 
गयेका छन ्जसभाथथ अल्राहफाहेक अरु कसकैो नाभ सरइएको होस।्  

 

तय, जो फाध्म छ् त्मसरे अवऻाको भनसाम नयाखख य सीभा 
ननाघीकन प्रमोग गछ्र बने उसराई कुन ैऩाऩ रागने छैन।)) सूयह अर-्
फ़यह् 173 

 इस्राभ अथधका सफ ैआकाशीम धभरको सम्भान अतनवामर गदैं 
छ् कक त्मो धभरभाथथ ऩतन ईभान याखौं। य त्मसको इहतयेाभ य 
सम्भानको आदेश ऩतन ददन्छ् य उनी यसरूहरुसॉग प्माय य भहुब्फतको 
आदेश ददन्छ्। जसभाथथ के त्मो ऩसु्तकहरु अवतरयत बए। अल्राह 
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तआरारे बन्न ुबएको छ्। ((तनस्सन्देह ती भातनसहरु जो अल्राह एवॊ 
उनका यसरूहरुराई इन्काय गदरछन ्य अल्राह एवॊ उनका यसरूहरुफीच 
ववबेद खडा  गन ्र चाहन्छन ्य बन्दछन-् हाभी कुन ैयसरूभाथथ ईभान 
याख्दछौं य कसरैाई इन्काय गदरछौं। ततनीहरु दवुकैो फीचफाट कुन ै
तनकास तनकाल्न चाहन्छन।्)) सूयह अन-्तनसा 150 

 

य इस्राभ अको धभरहरुको गासर ददन्फाट योतछ्। अल्राह 
तआरा बन्दै छ् कक ((मी काकपयहरुरे अल्राहफाहेक जसराई ऩकुाछरन ्
त्मसराई गारी नगय अन्मथा ततनीहरुरे ऩतन सीभा उल्रङ्धन ् गदै 
अऻानतावश अल्राहराई गारी गनेछन।्)) सूयह अर-्अनआ्भ 108 

य बफयोधीहरुससत फवुद्ध य नभॉको साथ फात थचत य छरपर 
गनेको आदेश ददन्छ्। अल्राह तआरा बन्दै छ् कक। ((हे सन्देष्टा! 
भातनसहरुराई अल्राहको भागरतपर  तत्वदसशरता एवॊ सदऩुदेशको 
भाध्मभफाट फोराऊ, य ततनीहरुससत सवोत्तभ तयीकार ेतकर ववतकर  गय। 
ततम्रा यफ याम्रयी जान्छन ् कक को उनको भागरफाट भ्रष्ट बएको छ् य 
को सीधा भागरभा छ्।)) सूयह अन-्नहर 125 

य एउटै शब्दभाथथ कुयाकानी गनेको आदेश ददन्छ् जुन इश्वयीम 
तयीकाभाथथ कामभ छ्। अल्राहको कथन हो।((बतनदेऊ- हे अहर े
ककताफ एउटा मस्तो कुयातपर  आऊ जो ततभी य हाभीफीच सभान छ्  

 

 

त्मो मो हो कक हाभी अल्राहफाहेक कसकैो उऩासना नगयौं, उनीसॉग 
कसरैाई साझदेाय नफनाऔॊ। य अल्राहफाहेक हासभभध्मे कसरैे ऩतन 
अन्म कसरैाई ऩारनकतार नठानोस।् मदद ततनीहरु ववभखु हुन्छन ्बने 
बतनदेऊ- ततभीहरु साऺी फस कक हाभी आऻाकायी (भसु्स्रभ) हौं।)) 
सूयह आरे इभयान ्64 
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 य इस्राभ भसु्स्रभ सभाज को राथग सम्ऩणूर शास्न्तको धभर 
हो। ककनबने यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको कथन हो कक ((के 
भ ततभीहरुराई भअुसभन ् (आस्थावान) कोफायेभा खफय नददऊॉ । 
भअुसभन ्त्मो हो जसको हाथ य स्जिाफाट भानवको सम्ऩस्त्त य ज्छमान 
सयुक्षऺत हो। य भसु्स्रभ त्मो हो कक जसको हाथ य स्जिाफाट 
भानवजातत भहपुज ्य सयुऺीत यहौं।  य भजुाहीद त्मो हो जुन आफ्ना 
आत्भासॉग अल्राहको अनसुणरभा मदु्ध गछौं। य भहुास्जय (स्वदेश 
त्माग्छने व्मस्तत) त्मो हो जुन ऩाऩहरु छाडड देऊ।)) सही इब्ने हफान 
स्जल्द 11 ऩुष्ट 203 हदीस सॊख्मा 4862 

 

  य इस्राभको मो शास्न्त अन्तयारस्ष्ट्मस्थरभाथथ कामभ छ् जनु 
सम्ऩणूर सभाजभा अभन एवॊ शास्न्त पैराउनेको आदेश ददन्छ्। अल्राह 
तआरा बन्दै छ्।((हे आस्थावानहरु हो। इस्राभभा ऩणूर रुऩे रे प्रवेश 
गय। य, शतैानका ऩदथचन्हहरुको अनसुयण नगय। तनस्सन्देह त्मो 
ततम्रो खलु्रभखलु्रा शत्र ुहो।)) सूयह अर-्फ़यह 208 

य शास्न्तको यऺा गयेय त्मोराई राग ु गने। इस्राभ आफ्ना 
अनसुणरकतारहरुराई अत्माचायको बफरुध उसॊग रड्नेको ऩतन आदेश 
ददन्छ्। अल्राहको कथन हो।((अत् जसरे ततभीभाथथ (मी 
भदहनाहरुभा) ज्छमादती गछ्र ततभीहरु ऩतन उसराई उसरे गयेको 
ज्छमादती फयाफ न ैजवाफ देऊ।)) सूयह अर-्फ़यह 194 

 

 

 

य इस्राभ शास्न्त भाथथ उबायदै आफ्ना अनसुणरकतारहरुराई मदु्धको 
व्मवस्थाभा शास्न्त स्वीकाय गने य शत्रकुो चाहन्नारे मदु्धफाट रुतनेको 
आदेश ऩतन ददन्छ्। अल्राहको कथन हो। ((य मदद ततनीहरुको झुकाव 
सस्न्धतपर  बमो बने ततभी ऩतन त्मसकोराथग तमाय होऊ, य, 
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अल्राहप्रतत बयोसा याख। तनश्चम न ै अल्राह सवरश्रोता एवॊ सवरऻ 
छन।्)) सूयह अन-्अन्पार 61 

 इस्राभ धभरभा कुन ैजोयजफयजस्ती छैन। मसकैायण कसभैाथथ 
इस्राभ स्वीकाय गनेको राथग जोयजफयजस्ती गन ्र जामज छैन। तय 
मो अतनवामर हो कक उनीहरु इस्राभ धभर बफना कुन ैजोयजफयजस्ती को 
कफरू गयौं। ककनबने जोयजफयजस्ती इस्राभ य त्मसको सशऺा 
पैराउनेकोराथग होइन। अल्राह तआराको कथन हो।((-इस्राभ- 
धभरभा कुन ै जफयजस्ती छैन। ऩथभ्रष्टताफाट भागरदशरन स्ऩष्टरुऩभा 
अरग बइसकेको छ्।)) सूयह अर-्फ़यह 256 

य, जफ इस्राभको त्मो तनभन्त्रण उनीहरुततय ऩथुगसकेकाछन ् बने 
उनीहरु आजाद छन ् चाहे ऊनीहरु इस्राभ स्वीकाय गयौं अथवा 
अस्वीकाय गयौं। अल्रहा तआरा बन्दै छन।्((अतन, अफ जसरे चाहन्छ् 
मसराई भानोस ्जसरे चाहॉदैन नभानोस।्))सूयह अर-कह़ 29 

ईभान य भागरदशरन अल्राहीको हाथभा छ्। अल्राहर ेबनेको 
हो।((य, मदद ततम्रा यफरे चाहेको बए ऩथृ्वीभा फस्ने सफ ैभातनसहरुर े
ईभान ल्माउने थथए। अतन के ततभीरे भातनसहरुराई आस्थावान फन्न 
फाध्म ऩाछौं त?)) सूयह मूनुस 99  

      य इस्राभको ववशषे्ताहरुभध्मे मो हो कक मो अहरे 
ककताफहरुराई ततनीहरुका आफ्ना धभरभाथथ कामरगनेको अजादी दीन्छ्। 
इस्राभको ऩदहरो खरीपा अफ ू फकय यजी ी़अल्राहु अन्हुको कथन हो 
कक। ((जल्द ततभीहरु केदह सभदुामहरुकोनस्जकफाट गजुय ्छौं। उनीहरु  

 

 

आपुॉ राई खारी गयेय ऩजूास्थानहरुभा याखेको छौं। त ततनीहरुराई य 
त्मसका ऩजूास्थानहरुराई छोडड देऊ।)) अर-तफयी स्जल्द 3 ऩुष्ट 226 
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य इस्राभरे छुट ददएको हो जुन उनका धभरहरुरे खानेवऩने 
वस्तहुरुभध्मे जामज कयाय ददएको हो। त उनीहरुको राथग सुॊगयु 
कत्तर (हत्मा) गने जामज छैन। य उनीहरुका यतसी फहाउने ऩतन 
जामज छैन। य मस्तो अको व्मवहायीक भासभराहरु जसयी 
शादीवववाहको भासभरा, तरा़को भासभरा, आथथरक कायोफयाको 
भासभरा आदद। त उनीहरु आफ्ना धभर य ईतकेादहरु को राग ुगनेभा 
स्वतन्त्र छन।् य त्मो इस्राभी व्मवस्थाको शतरहरु फभोस्जभ न ै होन ु
ऩमो। त्मसको व्माख्मा मता सम्बव छैन। 
 इस्राभ धभरर े दासहरुराई स्वतन्त्र गयेको छ्। य ततनीहरुका 
आज़ादी (स्वतन्त्रा) गनरको आदेश ददन्छ्। य मसकायण ऩणु्म य फदरा 
ऩतन ददन्छ्। य मो स्वगरभा प्रवेश गनेको ज़यीमा (भाध्मभ) हुन्छ्। 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक ((जसरे एउटा दासराई 
स्वतन्त्र गये अल्राह त्मसको सफ ैअङ्गहरुको फदरा उसको अङगहरु 
आगो (नकर ) फाट स्वतन्त्र गछौं। महाॉसम्भ कक रज्छजहीन्तठाॉउको 
फदरा रज्छजाहीन्तठाॉउ।))सही भुस्स्रभ स्जल्द 2 ऩुष्ट 1509 

 

य इस्रभारे दास फनाउनेको सफ ैफाटोहरु अवधै (हयाभ) कयाय 
ददएको छ्। य भात्र एक तयीका जामज गये ददएको छ् त्मो मो हो कक 
मदु्धभा ऩकडडएका कैदीहरुको भसु्स्रभहरुको अगाडड दासको नाभभा 
दतार गयौं ककनबने कैदीहरुका इस्राभभा केदह अवस्थाहरु छन।् जसयी 
के अल्राह तआरारे आफ्ना कथनभा बनेको हो।((अतन काकपयहरुससत 
ततभीहरुको भठु्बेड हुॉदा ततनीहरुको गधरन काट जफ ततभीहरु 
उनीहरुराई याम्रयी कुस्ल्चन्छौ तफ ततनीहरुराई भजफतुीका साथ फन्दी 
फनाऊ। त्मसऩतछ कक त कृऩा गदैं छोडडदेऊ कक त  
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अथरदण्ड रेऊ। महाॉ सम्भ कक मदु्ध सभाप्त बइहारोस।् मो अल्राहको 
आदेश हो।)) सूयह भुहम्भद 4 

 

य इस्राभरे दास फनाऊन भात्र एक तयीकाराई जामज कयाय 
ददएको छ्। य त्मसको भकुाफराभा ततनीहरुका स्वतन्त्र गनेको ववसबन्न 
तयीकाहरुको अववष्काय गयेको छ्। य त्मो स्वतन्त्रता भसु्स्रभका केदह 
ऩाऩहरुका कफ्पायह (प्रामस्श्चत) कयायददएको हो।  

 

उदाहयण्- 
 बरुचुकरे हत्मा गने। अल्राहको बनाई छ्।((य जसर े
बरुचुकभा कुन ै भोसभनको हत्मा गछ्र उसरे (त्मसको सट्टाभा) एउटा 
भोसभन दासराई भतुत गनुर ऩदरछ्। अतन त्मसको ऩरयवायराई 
यततभलू्म ततनुर ऩदरछ्। तय उनीहरुरे भाप गछरन ्बने त्मो फेग्छर ैकुया 
हो। ऩयन्त ुमदद हताहत बएको व्मस्तत ततम्रो शत्र ुसभदुामको भान्छे 
यहेछ् य त्मो भोसभन यहेछ् बने ततभीरे एक जना भोसभन दासराई 
भतुत गनुर ऩदरछ्।)) सूयह अन-्तनसा 92 

 कसभ तोड ी़डने। अल्राहको कथन हो। ((अल्राहरे ततभीहरुराई 
ततभीहरुरे खाएका अतनमोस्जत कसभको राथग सभात्ने छैनन।् तय 
ततभीहरुरे खाएका ऩतका कसभको राथग बने ततभीहरुराई 
सभात्नेछन।् मसको प्रामस्श्चत दस जना गयीफराई मस्तो औस्त 
खारको खना खुवाउन ु हो जुन ततभीहरुरे आफ्नो ऩरयवायजनराई 
खुउवाउने गदरछौ। व ततनीहरुराई वस्त्र प्रदान गनुर वा एउटा दासराई 
भतुत गनुर।)) 
 सूयह अर-्भाइदा 89 

 स् ी़जहाय गने। अल्राहको बनाई छ् कक ((ती व्मस्ततहरु जो 
आफ्ना ऩत्नीहरुसॉग स् ी़जहाय गछरन ्पेरय आफ्नो कुयाराई कपतार सरन्छन ् 
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ततनीहरुरे ऩयस्ऩय एक अकारराई स्ऩशर गनुरअथध एउटा दासराई भतुत 
गनुरऩनेछ्।)) सूयह अर-्भुजादरा 3 

 योजाको अवस्थाभा आफ्ना ऩतनीसॉग सम्बोग गने, अफ ूहोयैयह 
यज़ीमल्राहु अनहो रे बनेको हो कक ((एउटा व्मस्तत योजाको हारतभा 
आफ्ना ऩतनीसॉग सम्बोग गयेय यसरू सल्रल्राहु अरादह वसल्रभ 
ततय पत्वा (इस्राभ तनमभ अनसुायको उत्तय) सोधनको राथग आए त 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ रे बने के ततसभसॉग एक दास 
भतुत गनर शस्तत छ् ऊरे बने छैन। पेयी बने के ततभी रगाताय दईु 
भदहना योजा (वतर) फस्नो ऺभता याख छौं। बने छैन। पेरय बने के 
ततभी साठी गयीफराई खाना (बोजन) खुवाउनसु।्)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 
2 ऩुष्ट782 हदीस सॊख्मा 1111 

 य दासहरुभाथथ अत्माचाय गनेको कफ़्ाया (प्रामस्श्चत) 
ततनीहरुराई भतुत गयौं। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बनेको 
हो कक ((मदद कसरैे आफ्ना दासराई एक चभाटा भाडे ी़ त त्मसको 
कफ़्ाया मो हो कक त्मोराई भतुत गयौं।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 
ऩुष्ट1278 हदीस सॊख्मा1657 

 

 

य िेदह ठोस िभाण ऩनन छ् जुन दासहरिो भुक्त गननभाथथ 
उबायेिो छ्- 

1- य त्मसको सरस्ख्नत सभझोताको  आदेश ऩतन ददन्छ् य त्मो 
भासरक य दासको बफच कयाय (सरखखत सभझोता) हुन्छ् उसभा दासको 
भसु्तत कतत ऩसैाभा बएको छ् त्मो सरखन ु ऩछ्र। मस ै कायण केदह 
इस्राभी ऻानीहरुरे त्मो कयाय (सभझोता ऩत्र) रखेनराई अतनवामर 
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गरयददऐ छन  जफ त्मो दास मो चाहन्छ्। बने अल्राहको मस 
कथनफाट इस्तदेरार (इस्राभी तनमभ तनकारनेको तयीकाफाट) गदै 
छन।्  

 

 

((य ततभीहरुका जुनदासहरु (भसु्ततका) सरखखत सम्झोता गनर चाहन्छन ्
उनीहरुराई सम्झौताऩत्र रखेखदेऊ मदद ततभीहरुरे उनीहरुभा ऺभता 
ऩाउॉछौ बने। य, अल्राहर े ततभीहरुराई प्रदान गयेका सम्ऩस्त्तफाट 
उनीहरुराई ऩतन देऊ।)) सूयह अन-्नूय 33 

2- य ज़कात (दान) राई दासहरुको भसु्ततकोराथग य कैदीहरुको 
कैदफाट भसु्ततकोराथग खचर गनेको आदेश ददन्छ्। अल्राहरे बनेको 
हो। ((सद्का ी़ (दान कोष) त केवर दरयद्रहरु, अबाव ग्रस्तहरु य 
सद़्ाको व्मवस्थाऩनभा तनमतुत व्मस्ततकाराथग हो य ती 
व्मस्ततहरुकाराथग जसका ह्रदमहरुराई जोड्न ुअसबष्ट होस ् (साथै मो 
दानकोष) दासहरुको भसु्तत, ऋणीहरु (को ऋण बतुतानी) का राथग, 
अल्राहको भागर (भा खचर गनर) भा य ऩथथकहरुकातनस्म्त हो। मो 
अल्राहको तपर फाट अतनवामर आदेश हो। य, अल्राह सवरऻ एवॊ 
तत्तवऻ छन।्)) सूयह अत-्तौफा 60 

 इस्राभरे आफ्ना अन्तगरतभा जीवनको सम्ऩणूर छेउहरुको 
ऩरयधीभा सरदै केदह व्मवस्था य शयीअतहरु (धासभरक काननू) व्मवहाय, 
मदु्ध, शादी वववाह, आथथरक ,नेततू्तव य ऩजूाहरुको भदैानभा उल्रेख 
गयेको छ्। त्मोभाथथ कामररयत बएय एउटा याम्रो य सभसारी सभाज 
हुन्छ्। य त्मसफाट कामररयत नहुन्को कायण त्मो सभाज घट्मा य तनच 
हुन्छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((य हाभीरे ततभीभाथथ मो ग्रन्थ अवतरयत 
गयेका छौं जुन प्रत्मेक कुयाराई स्ऩष्ठ ऩाने य आऻाकायीहरुकाराथग 
भागरदशरन, दमा तथा शबु-सचूना हो।)) सूयह अन-्नहर ्89 
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इस्राभरे भसु्स्रभको सॊफॊध ऩारनकतार, सभाज य आसऩासको 
सॊसायसॉग व्मवस्था गयेका छन।् अतन इस्राभी धभरभा मस्तो सशऺा 
होइन कक त्मो सशऺाराई सत्म प्राकृतत इन्काय गछों य सीधो भखुहरु 
त्मोराई अस्वीकाय गछौं।  य त्मो ततय भानवीम जीवनको सॊफन्ध  

 

 

सॊकेत गछ्र। जसयीके ददसावऩशाफको आदाफहरु य जुन ऩतन भसु्स्रभको 
राथग कृमाअथध, ऩतछ य बफचभा सम्बव हुन्छ्। अब्दयुरहभान बफन ्ज़ैद 
यज़ीअल्राहु अन्ह् बन्दै छन।् सरभानराई कसरैे बने् के ततम्रो नफी 
सम्ऩणूर वस्तहुरुको ऻान ददन्छन।् महाॉसम्भ कक ददसावऩशाफ गनरको 
तरयका ऩतन।, सरभानरे बने् हाॉ (( उनीरे हाभीराई ददसावऩशाफफेरा 
ककब्रा (अल्राहको घय) ततय अनहुाय गये फाट योकेको छ्। य मसफाट 
ऩतन योकेको छ् कक हाभी दामाॉ हाथरे ऩववत्रता प्राप्त गयौं, अथवा 
ततनबन्दा अथधक दुॊगाहरुफाट ऩववत्रता प्राप्त गयौं। गोफय अथवा 
हड्डीफाट ऩववत्रता प्राप्त न गयौं।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 ऩुष्ठ 223 
हदीस सॊख्मा262 

 इस्राभरे भदहराका ऩद, सम्भान य आदय फढाएको छ्। य 
ततनीहरुका सम्भान य आदय सत्म य याम्रो व्मस्ततको ऩदहचानभध्मे 
फनाएको हो। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक 
((आस्थावानहरुभध्मे ऩणूर ईभानवारा त्मो हो जसको अखरा़ 
(ककयदाय) याम्रो हो। य जुन ्आफ्ना भदहराहरुकाराथग याम्रो हो।)) 
सही इब्न हफान स्जल्द 9 ऩुष्ट 483 हदीस सॊख्मा 4176 

 

इस्राभरे भदहराहरुका सम्ऩणूर भानवीम अथधकायहरु यऺा 
गयेको हो। य ऊनी फाफा आदभको  स्वगरफाट तनस्कनेको कायण बनेन। 
जसयी के अको धासभरकहरु बन्दै छन।् अल्राहरे बनेको हो। ((हे 
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भानवहरु हो! आफ्ना ऩारनकतारसॉग डयाऊ जसरे ततभीहरुराई एउटै 
ज्छमानफाट ससृ्ष्ट गये य त्मस ैज्छमानफाट उसको जोडी फनाए अतन ती 
दफुफैाट धेयै ऩरुुष तथा भदहराहरु बफस्ताय गये। त्मस अल्राहसॉग डयाऊ 
जसको नाभ सरएय ततभीहरु ऩयस्ऩयभा सहमोग भाग्छदैछौ अतन 
आपन्तहरुको ववषमभा सतकर  यहने गय। तनस्सन्देह अल्राह 
ततभीहरुका तनयीऺक हुन।्)) सूयह अन-्तनसा 1 

 

 

इस्राभरे सम्ऩणूर अत्माचाय व्मवस्थाहरु जुन भदहराहरुको 
थथऐ सफ ै राई अन्तम गये। य उनीहरुराई सम्ऩणूर भानवीम 
अथधकायहरु ददए। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ्। कक 
((तनस्सन्देह भदहराहरु ऩरुूषहरु जस्त ैहुन।्)) सुनन ्अफू दाऊद स्जल्द 1 
ऩुष्ट 61 हदीस सॊख्मा 236 

 

य इस्राभरे त्मसको इज़्जज़तको यऺा गयेय य ततनीहरुका आदय 
य सम्भान गयेको छ्। य जनुरे उनीहरुका अऩभान गछ्र उनीभाथथ हद 
(सससभत सजा) कामभ हुन्छ्। अल्राहरे बनेको हो। ((य,जसरे ऩववत्र 
आचायण बएकी भदहराहरुभाथथ आयोऩ रगाउॉछन ्अतन चाय साऺी ऩेश 
गनर सतदैनन ्ततनीहरुराई अस्सी कोयार रगाऊ। य, ततनीहरुको गवाही 
कदहल्म ैस्वीकाय नगय।य,ततनीहरु न ैहुन अवऻाकायीहरु...।)) 
सूयह अन-्नूय 4 

 

य, ऩरुुष जस्त ै भदहराहरुराई अॊश (वेयासत) भा अथधकाय 
ददए। त्मो अथधकाय उनीराई अथध सभल्दै थथएन। अल्राह तआरा 
बन्दै छ् ((आभा-फाफ ु एवॊ तनकटतभ नातदेायहरुरे छोडकेा धन 
सम्ऩस्त्तभा ऩरुुषहरुको अॊश हुन्छ्। भातावऩता एवॊ तनकटतभ 
नातदेायहरुरे छाडकेा धन सम्ऩस्त्तभा भदहराहरुको ऩतन केही 
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अॊशहुन्छ्। चाहे त्मो थोयै हो्स ्वा धेयै दहस्सा तनधाररयत छ्।)) सूयह अन-्
तनसा 7 

 

य, इस्राभरे उनीराई ऩरयवायीक अथधकायसॉग भार खचर 
गनेको अथधकाय य ककन फेच्न्को अथधकाय ऩतन ददएको हो। अल्राह 
तआरारे बनेको हो।((हे आस्थावानहरु हो। ततभीहरुरे आजरन गयेका 
थचज़हरुभध्मे य हाभीरे ततभीहरुकातनस्म्त बसूभफाट उत्ऩन्न गयेका 
वस्तहुरुभध्मे उत्तभ वस्तहुरु खचर गय।)) सूयह् अर-्फ़यह् 267 

 

 

 

य इस्राभरे उनीहरुराई सशऺा ददने अतनवामर गयेका हुन।् यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बनेको हो। ((सशऺा प्राप्त (हाससर) गने 
सम्ऩणूर भसु्स्रभहरुभाथथ अतनवामर हो।)) सुनन ्ईब्ने भाजा स्जल्द 1 ऩुष्ट 
81 हदीस सॊख्मा 224 

  य उनीहरुको याम्रो तरयकारे ऩारनऩोशनफाट स्वगर सभर छ् 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बनेको हो। ((जसरे ततन 
छोयीहरुको ऩारन ऩोसन गये य उनीहरुराई याम्रो तरयका य सशऺा ददए 
य उनीहरुका ववहे गये य उनीहरुसॉग याम्रो व्मवहाय गये। त उसकोराथग 
त्मसको फदरा स्वगर हो।)) सुनन ्अफू दाऊद स्जल्द 4 ऩुष्ट 338 हदीस 
सॊख्मा 5147 

 

इस्राभ ऩप्रित्रतािो धभम हो् 
1- सशकर फाट टाढा हुने। अल्राहरे बनेको हो। ((तनस्सन्देह साझेदाय 
ठहयाउन ुठूरो अत्माचाय हो।)) सूयह रु़भान 13 

 येमा (देखाउनेकोराथग कामर गने) अल्राहरे बनेको हो.((सवर 
नाश होस ्मस्ता नभाज़ीहरुको ..जो आफ्ना नभाज़ प्रतत राऩयवाही 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

गछरन.्. जो देखावटी गछरन.्य,सानोततनो वस्त ु(कसरैाई) ददनफाट 
योतछन।्)) सूयह अर-्भाऊन 

 अथवा तअज्छजुफ (अच्म्ब) को फायेभा अल्राह तआरा बन्दै छ् 
((अतन, भातनसहरुसॉग भुॉख पकारएय (घभण्डका साथ) कुया नगनुर य 
धतॉभा घभण्ड गयी नदहॊडन ू तनस्सन्देह अल्राह कुन ै ऩतन अहङ्गयी 
एवॊ भऩाइॉ स्वबावको व्मस्ततराई भन ऩयाउॉ दैनन।् अतन भध्मभ 
गततभा दहॊड्न ुय आफ्नो फोरीराई भधुयो याखन।ु अवश्म न ैसफबैन्दा 
अवप्रम फोरी गधाको स्वय हो।)) सूयह रु़भान 18-19 

 ऽैरा (जुन घभण्डरे आफ्ना रगुा गोरी गाॉठा तर ततय 
रटकाउन ्छ्।) यसरू सल्रल्रहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छन।् ((जसर े 

 

 

आफ्ना रगुा घसेटय चरे अल्राह उनीतपर  प्ररमको ददन हेय दैन।्)) 
सही फोखायी स्जल्द 3 ऩुष्ट 1340 हदीस सॊख्मा 3465 

 अथवा घभण्ड, (ककि) को फायेभा यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ बन्दै छ् ((मस्तो व्मस्तत स्वगरभा प्रवेश गनर सतदैन जसको 
रृदमभा कनको फयाफय जतत घभण्ड हुन्छ्।) त एक व्मस्ततरे बने हे 
अल्राहका दतू्त तनस्सन्देह भानव मो ऩसन्द गछौं कक उनका रगुा 
अच्छा य याम्रो हो। त बने ( तनस्सन्देह अल्राह सनु्दय हो य त्मोराई 
ऩसन्द ऩतन गछौं। तय घभण्ड सत्मराई टाडा ी़ ऩाछौं। य भानवराई 
हकीय (कम्तय) जान्छौं। )) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 ऩुष्ट 93 हदीस सॊख्मा 91 

 अथवा डाह, जरन यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् 
कक ((डाहफाट फचौं ककनबने डाह य जरन ऩणु्म य सत्कभरहरुको मस्तो 
खाउन्दैछ्। जस्तो कक आगो रकडी ी़को।)) सुनन अफी दाऊद स्जल्द 4 ऩुष्ठ 
276 हदीस सॊख्मा 4903 
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2- भान्वी ऩववत्रता. अल्राहरे बनेको हो। ((हे आस्थावानहरु हो! 
ततभीहरु नभाज़काराथग उसबॊदा आफ्नो अनहुाय तथा हात कुदहनासम्भ 
धोऊ य टाउकोभाथथ भसह गय (हात पेय) य आफ्ना खुट्टा 
गोरीगाॉठोसम्भ धोऊ य मदद ततभीहरु स्जनाफत (अऩववत्रता) को 
अवस्थाभा छौ बने ऩववत्र होऊ। य, मदद ततभीहरु बफयाभी छौ, मात्राभा 
छौ, ततभीहरुभध्मे कोही शौचारम गयी आएका छौ वा स्त्रीसॉग सबोग 
गयेकाछौ अतन ऩानी उऩरब्ध छैन बने ततभीहरुर े ऩववत्र भाटोर े
तमम्भभु ् गय। अल्राह ततभीहरुराई कुन ैककससभको अप्ठ्मायोभा ऩानर 
चाहॉदैनन ्फरु ततभीहरुराई ऩववत्र फनाउन य आफ्नो वयदान ऩयूा गनर 
चाहन्छन ्ताकक ततभीहरु कृतऻ फन।)) सूयह अर-्भाइदा 6 

 

य, अफ ूहोयैयहरे यसरू सल्रल्राहु अहैदह वसल्रभफाट येवामत 
गदै छ्। कक नफी सल्रल्राहु अहैदह वसल्रभ रे बने त्मो आमत 
़ुफावासीहरुको फायेभा अवतरयत बएको हो। ((त्मससबत्र मस्ता  

 

भातनसहरु छन ् जो अतत ऩववत्र यहन भन ऩयाउॉछन।्य,अल्राह ऩतन 
ऩववत्र यहनेहरुराई भन ऩयाउॉछन।्)) सूयह अत-्तौफा 108 

एक ठाउॉभा मो बने कक उनीहरु वऩसाफ ऩतछ ऩानीफाट 
ऩववत्रता प्राप्त गदै थथऐ। त त्मो आमत अवतरयत बए। ((त्मससबत्र 
मस्ता भातनसहरु छन ्जो अतत ऩववत्र यहन भन ऩयाउॉछन।्य,अल्राह 
ऩतन ऩववत्र यहनेहरुराई भन ऩयाउॉछन।्)) सूयह अत-्तौफा 108 

 इस्राभ धभर आपु सबत्र मस्तो शस्तत याख्छ् कक 
भानवहरुको भखु य रृदमहरुभा प्रवेश गरय हारछ्। य मसकैायण त्मो 
तजेगततरे पैसरमो य धेयै भातनसहरु मो स्वीकाय गदै इस्रभा 
ल्माउनबुए। य इस्राभ शत्रतुाको फावजदु सभहु दय सभहु इस्राभभा 
प्रवेश गनर रागे। य नै को फयाफय हो कक जुन भसु्स्रभ बए उनी 
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मसफाट तनस्स्कमो। य मस शस्ततको ठुरा प्रबावरे भसुत्शयेककनहरु 
(महूदी य ईसाई इस्राभ शत्रतुा  ऻानीहरु) ऩतन इस्राभभा प्रवेश बए। 
जुनरे इस्राभको कभजोयी खोजनको राथग इस्राभ ऩसु्तकहरु अध्मन 
गये। य त्मसको बफरुधको राथग मो इस्राभी ऩसु्तकहरु ऩढे। तय 
त्मसको खुफी अच्छाइहरु य त्मसको सत्म प्रकृततक को कायण उनीहरु 
ऩतन इस्राभभा प्रवेश गये। 
  

य, त्मसको सत्मताको इस्रभा शत्रतुा ऩतन साऺी ददएको हो।  
उनीभध्मे जसयीके Margolios (भायगोरीमोथ) तमनी इस्राभ शत्रतुाभा 
आफ्ना ऩदहचान याख छ् तय कुयआनको अज़भत (फडाई) रे त्मोराई 
सत्म बन्नेफाट योकेन ऊरे बने् तनस्सन्देह खोजबफन गनेहरु मसभाथथ 
सहभत बएको छ् कक ((कुयआन को धासभरक ऩसु्तकहरुबफच ठूरो ऊॉ चो 
भकाभ य ठाउॉ  छ्। मसको फावजुद के त्मो नमाॉ अवतरयत बएको हो 
जुनरे एउटा इतहेास फनाए।)) अथारत अन्तभा अवतरयत बएको हो। 
तय भानवभाथथ प्रबाव डारनेभा सफ बन्दा अगाडड छ, य त्मोरे एउटा  

 

 

नमाॉ भानवीम सोंचको अववष्काय गये। य याम्रो ककयदाय (अऽरा़) को 
तनमभहरु कामभ गये। 
 इस्राभ धभर एउटा सभाजीक सहामक धभर हो। जुन 
भसु्स्रभहरु भाथथ मो अतनवामर गछ्र कक आफ्ना भज्छफयु य गयीफ 
बाईहरुका हारखफय फझुौं चाहे उनी जता ऩतन होऊ। यसरू सल्रल्रहु 
अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक ((ततभी आस्थावानहरुराई हेयौं उनीहरु 
को आफ्ना  प्रेभ, दमा य द्रस्ष्ट एक शयीय जस्त ैहो। जफ उनका कुन ै
अॊङ्गराई तकसरप (दखु) रागछ् त्मस सॉग त्मसका सम्ऩणूर शयीयहरु 
जाग्रतुी य जयो एहसास गछ्र।)) सही फोखायी स्जल्द 5 ऩषु्ट 2238 हदीस सॊख्मा5665 
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य उनीहरुका आथथरक स्स्तथथ भज्छफतु य अच्छा गनरकोराथग 
ज़कात (दान) को आदेश ददएकोहो। मा जुन दान अतनवामर होइन 
त्मसोको ऩतन आदेश ददएको हो। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ 
बन्दै छ् कक ((ततभीभध्मे कुन ै ऩणूर आस्थावान हुन्सतदैन जहीरे 
सम्भकक आफ्ना बाइहरुकाराथग त्मो ऩसन्द न गयौ जुन आफ्नाराथग 
ऩसन्द गछ्र।))सही फोखायी स्जल्द 1 ऩुष्ट 14 हदीस सॊख्मा 13 

 

य उनीहरुका सॊकट कारभा सहामता गनरको आदेश ददएको हो। 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक ((एक आस्थावान अको 
आस्थावानको राथग एक बवन जस्त ैहो। जुन एक अकार सॉग जुडकेो 
छ् पेरय आफ्ना औॊराहरुराई ऩरयवेस्ष्टत गये।)) सही फोखायी स्जल्द 2 
ऩुष्ट 863 हदीस सॊख्मा 2314 

 

य उनीहरुका जरुयतफेरा भद्दत गनेको आदेश ऩतन ददए 
अल्राहरे बनेको हो। ((तय मदद उनीहरु धभरको भासभराभा ततभीसॉग 
भद्दत चाहन्छन ्बने उनीहरुको सहमोग गनुर ततम्राराथग अतनवामर छ्। 
तय मस्ता सभदुामबफरुद्ध होइन जोसॊग ततम्रो सम्झौता होस।्  

 

 

य, अल्राहरे ततम्रा सम्ऩणूर कामरहरुराई हेरययहेका छन।्)) सूयह्-अर-्
अन्पार 72 

य उनीहरुको रज्छजाहीन्तागनरफाट योकेको हो। यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् ((कुन ै व्मस्तत कुन ै भसु्स्रभ व्मस्ततराई 
रज्छजादहन्ता गछ्र मस्तो ठाउॉभा कक त्मसभा उनका ईज्छज़त य आदय 
भानहातन य करॊककत हुन्छ्। य ततन्का ईज्छज़त कभ हुन्छ्। तय 
अल्राहरे ऊराई मस्तो ठाउॉभा रज्छजाहीन्ता गछ्र कक उनी ततन्का 
भद्दत चाहन्छौं। य जुन ऩतन व्मस्तत कस ै भसु्स्रभ व्मस्ततको कुन ै



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

मस्तो ठाउॉभा भद्दत गछ्र कक त्मसभा उन्का ईज़्जज़त खतभ य करॊककत 
हुन्छ् बने अल्राह त्मसको मस्तो ठाउॉभा भद्दत गछ्र कक उनी त्मसका 
भद्दत चाहन्छौं। )) सुनन ् अफू दाऊद स्जल्द 4 ऩुष्ट 271 हदीस सॊख्मा 
4884 

 इस्राभ धभर वेयास़त (अॊश) को व्मवस्था ऩतन सरएय आएको 
हो। जुन वारयसहरुभा (भतृ्को आफ्नतहरु)भा ववबास्जत हुन्छ्। (य त्मो 
भतृ्मको ऋण ऩयूा गयी ऩतछ हुन्छ्)। य, भतृ्को सम्ऩस्त्तको  
वारयसहरुभाथथ मो अतनवामरहो कक उनीहरु त्मस अॉशको वारयसहरुको 
चाहे उनी स्मानो हो अथवा ठूरो, भदहरा हो अथवा ऩरुुष सफ ै
आऩसभा याजी खुशीरे इन्सापको साथ फाॉटौं। य त्मसफेरा उता ऻानी 
व्मस्ततहरु उऩस्स्थत होऊ। ऱ उनीहयकाराथग मो जामज़ होइन कक 
मसराई आफ्ना  चाहना दहसाफरे फाॉटौं। य कुयआनरे केटाहरु, 
ऩततऩत्तनी य आभाफवुाॉ य बाईहरुको दहस्सा (बाग) को व्माख्मागयेको 
हो। त्मसको सम्ऩणूर व्मख्मा मता सम्बव छैन। जुन मसको जानकायी 
चाहन्छौं बने उनी पयाईद़को ऩसु्तकहरु (कुतफुर पयाईद़) अध्मन गयौं। 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ बन्दै छ् कक((तनस्सन्देह 
अल्राहरे सफ ैअथधकायवादीको त्मसका अथधकाय ददएको हो।  

 

 

 

तय वारयसकोराथग वससमत (भतृ्मरेुख-इच्छाऩत्र) होइन।)) सुनन अफ ू
दाऊद स्जल्द 3 ऩुष्ट114 हदीस सॊख्मा1233 

 इस्राभरे सज़ा (अत्माचायके बफरुध हद कामभ गने) को 
व्मवस्था सभाजभा अभन एवॊ शास्न्त  कामभ गनेको राथग गयेको हो। 
य इस्राभरे सफ ै अत्माचायको सज़ा अत्माचोयको दहसाफरे ससस्म्भत 
गयेको हो। मसकैायण जानीफझुी हत्मा गनेको सज़ा ककस़ास़ (हत्मा-
दण्ड) याखेको हो।अल्राहरे  बनेको हो।((हे आस्थावानहरु 
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हो!ततभीहरुभाथथ हत्माको भाभराभा हत्मा-दण्ड (ककसास़) अतनवामर 
गरयएको छ्। )) सूयह अर-्फ़यह 178 

 

तय हत्मा बएको वरीहरुरे (भतृकको फन्धुहरुरे) उनराई भाप 
गयौं अल्राहको मस कथनको कायण। ((तय, भतृकको फन्धुरे 
हत्मायाराई ऺभा गने चाहेभा तनमभऩवूरक प्रततस्थानभा अथर-दण्ड राग ू
गनुर ऩदरछ् य हत्मायरे याम्रोसॉग अथरदण्ड ततनुर ऩदरछ्।)) सूयह अर-्फ़यह 
178 

 

य, चोयी को दण्ड हात काटने हो। अल्राहरे बनेको हो।  

((य, चोय ,ऩरुुष होस ् वा स्त्री दवुकैा हात कादटदेऊ। मो ती दवुकैो 
आजरनको फदरा हो य अल्राहको तपर फाट सशऺाप्रद दण्ड। य, अल्राह 
साभथ्मरवान एवॊ तत्तवदशॉ छन।्)) सूयह अर-्भाइदा 38 

य, जफ चोयराई मो थाहा हुन्छ् कक उनका हाथ चोयीको 
फदराभा कादटन्छ्। त उनी त्मोराई छोडड ददन्छ्। य त्मसको हाथ दण्ड 
फाट फचे हारछ्। य भानवहरुका सम्ऩस्त्त चोयीफाट सयुऺाऩणूर यहछ्। 
य,  फरातकाय अऩयाधीराई कोया (सज़ा ददने छडी ी़) रगाउन ु ऩछ्र। 
जसयी के अल्राह तआरा बन्न ु बएको छ्। ((व्मसबचायीणी भदहरा 
तथा व्मसबचायी ऩरुुष दवुभैध्मे प्रत्मेकराई सम कोयार रगाऊ। य मदद 
ततभीहरु अल्राह तथा अस्न्तभ ददनभाथथ ईभान याख्छौं बने  

 

अल्राहको ववधान राग ू गदार दवुकैो भामाभोहरे फाधा नऩमुारओस ् य 
ततनीहरुको दण्डको सभमभा भोसभनहरुको एउटा जभात त्महाॉ उऩस्स्थत 
यहोस)्) सूयह अन-् नूय 2 

 

य, कसकैो सम्भान (ईज्छज़त) भाथथ अत्माचाय गने को फदराभा 
ऩतन कोयार राग्छछ्। अल्राह तआरा बन्न ुबएको छ्। ((य जसरे ऩववत्र 
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आचायण बएकी भदहराहरुभाथथ आयोऩ रगाउॉछन ् अतन चाय जना 
साऺी ऩेश गनर सतदैनन ्ततनीहरुराई अस्सी कोयार रगाऊ।)) सूयह अन ्
नूय 4  

 

पेरय इस्राभरे सभान्म धासभरक तनमभहरु स्थावऩतगयेको हो। 
जसभा सज़ाहरु तोकेको छ्। अल्राह तआरारे बने्((आधातको फदरा 
त्मो फयाफयकै आधात हुनऩुछ्र।)) सूयह अश ्–शूया 40 

य, अल्राहको कथन हो।((यततभीहरु फदरा सरन चाहन्छौ बने त्मही 
हदसम्भ रेऊ जतत ततभीहरुभाथथ अत्माचा गरयएको छ्।)) सूयह अन-्
नहर 126 

 

य, मस सज़ाहरुको राग ुगनरकोराथग केदह तनमभ य काननूहरु 
कामभ गये। य त्मोराई अस्न्तभ पैसरा याखेन तय भानवहरुको 
अथधकायभा भाप गनेको फाटो ऩतन याखे। अल्राह तआरा बन्दै छ् कक 
((तय जसरे ऺभा गछ्र य सधुाय गछ्र उसको प्रततदान अल्राहको 
स्जम्भाभा छ्।)) सूयह अश ्–शूया 40 

 

य, इस्राभरे मो सज़ा कामभ गनेफाट भात्र मो चाहेको हो कक 
सभाजभा अभन एवॊ शास्न्त हो। य भानवहरु सम्ऩणूर अत्माचायहरुफाट 
सयुऺाभा यहोस।् तय जफ अत्माचायहरुराई मो थाहा हुन ् छ् कक 
उनीभाथथ मस्तो मस्तो सज़ा य दण्ड हुन्छ्। त उनीहरु त्मो अत्माचाय 
अतनवायीमरुऩरे छोडड ददन्छ्। य मस्तो अत्माचाहरुफाट सभाज सयुऺभा  

 

यहनेछ्। अल्राहरे सत्म बनेको हो। ((हे फवुद्धजीवीहरु हो। क़सास 
(हत्माको फयाफय ढॊगरे फदरा सरन)ु भा ततम्रो (सभाजको) राथग जीवन 
छ् आशा छ् कक ततभीहरु (काटभायफाट) फच्ने छौ।))  

सूयह अर-्फ़यह् 179 
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        य, केदह व्मस्तत मो बन्छ् कक इस्राभको मो सज़ा य दण्ड 
केदह अत्माचायकोफदराभा कठोयता य सख्त हो। तय उनीराई बनीन्छ् 
कक सफ ैमसभाथथ सहभत छ् कक त्मो अत्माचायको सभाजभाथथ धेयै 
नकुसान य हातनकायक हो। मसकैायण मससॉग रड़ने य त्मोराई दयू 
गने अतनवामर हो। य उनीहरुभाथथ दण्ड कामभ गनर ऩतन अतनवामर हो। 
 य सफ ैव्मस्ततरे आपैराई सोधौं कक त्मो सज़ाहरु य दण्डहरु जसराई 
इस्राभरे कामभ गयेको हो। त्मो मस ्अत्माचायको दयू गनेभा सपर 
बए य त्मो राई कभ गनेभा ऩतन सपर बए कक बएन।            

 

 

      सफ ै रे त्मो बन्न ्छ् कक हो। त्मो सपर  बए तय मसको 
बफरुध जुन तनमभहरुरे भानवहरु कामभ  गये त्मो सपर बएन। तय 
त्मसफाट अत्माचाय फढेी़। ककनबने फेकाय अॊङ्गराई काट्ने अतनवामर 
हो। ताकक सम्ऩणूर शयीय त्मसफाट सयुऺभा यहोस।्                 

                             

 इस्राभरे सम्ऩणूर आथथरक कायोफायहरु जसयीके ककनफेच्ने, 
साझीदायी, उधायो य रनेदेनहरुराई जामज़ कयाय ददए।य मो 
भानवहरुको आफ्ना जीववका भासभराहरुभा छुट ददए।य त्मो शयीअतको 
तनमभ अनसुाय हो ककनबने कसभैाथथ कुन ै नकुासान न ऩगुौं। य 
अथधकायहरु सयुऺाऩणूर फाकक यहौं। य त्मो दवु ै तपर को याजीखुशीर े
हुन्छ्। य जसभाथथ अतद (फातथचत) हुन्छ्. त्मसको ऻान य जानकायी 
हुन ुऩमो। य त्मसका सशषरक य शतर य तनमभहरु ऩतन भारभु याखन ु
ऩमों। 
 

 

  इस्राभ धभर एकताको धभर हो। मसभा एक अकारप्रतत आऩसी 
भेरसभराऩ सभास्जक सहमोग य सदबाव हुन्छ्। जसरे गदार सम्ऩणू 
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भसुरभानहरु एकीकृत वगर कहराउॊछ्। मो सफ ैसभरेय एउटा वगर तथा 
एउटा शस्तत फन्छ्। मस ै कायणरे भसुरभानराई भान भमारद य 
सम्भान बेदटन्छ्। मी कुयाहरु तर उल्रेख गरयएका कुयाहरुफाट थाहा 
हुन्छ्।  

साभदुहक तथा व्मस्ततगत खयाफ जसयी जातऩात यास्ष्ट्मता, सानोठूरो 
बावनाहरु मस्तो काभहरुराई जयैदेखख उखेल्नऩुछ्र। ककनबने मो 
बावनाहरुरे हाम्रो साभाजका सबन्नता जातीऩातत छुवाछुत य ग्रऩुफन्दी 
जस्ता अवयोधहरुराई जन्भददन्छन।् आमत अल्राहरे बनेको हो् ((य 
ततभीहरु व्मस्ततहरुझैं नहोऊ जो स्ऩष्ट तनदेशनहरुको आगभनऩशचात 
बफबास्जत बए य भतबदेभा अस्ल्झयहे। मस्ता व्मस्ततहरुका रागी 
कटोय मातना छ्)) आरे इभयान 105 

त्मसरेै इस्राभ धभर अनसुाय मो कतरव्महरु याम्रो छैन। आमत इशवयरे 
बन्न ु बमो((जसरे आपनो धभरराई ववखस्ण्डत तलु्माए य बफसबन्न 
सम्प्रदामभा बफबास्जत बए ततनीहरुसॊग ततम्रो कुन ै सयोकाय छैन। 
ततनीहरुको भाभरा अल्राहकहाॊ यहेको छ् अनी ततनीहरुरे गने 
कामरहरुफाये मस्तो भतबेद य गरुुऩफन्दी हाम्रा चाऩराई सभाप्त गये य 
चाऩ हाभी भाथथ ऩनर जान्छ्।))  

 

आमत अल्राह रे बन्न ुबो। ((अतन अल्राह य उनका यसरू 
को आऻा ऩारन गय य ऩयस्ऩय झगडा न गय अन्मथा ततभीहरु 
कभजोय हुनेछौं य ततभीहरुको शस्तत ववरोऩ हुनेछ् साथै धैमर धायण 
गय तनशचम न ैअल्राह धमैरवानहरुका साथ हुन्छन।्)) 

हाम्रो प्राथरना य तऩस्माराई फहुदेफफाद य बफदअत (धभरभा नमाॉ 
कुया) आददफाट सचेत याखनऩुछ्र। आल्राहरे बन्न ु बएको हो् 
((जानीयाख ववसशष्ठ उऩासक अल्राहकै रागी छ् य जसरे उनी फाहेक  
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अरु कसरैाई सॊयऺक सभत्र फनाएका छन।् तमनीहरुरे हाभीराई 
अल्राहको नस्जक ऩयुमाई देऊन बन्ने उद्देश्मरे भात्र हाभी तमनीहरुको 
ऩजूा गछौ।)) 

सम्ऩणूर भसुरभानहरु सभास्जक, आथथरक, व्मवसातमक, 
याजनतैतक सफ ै कुयाहरुभा एकजुट बएय अगाडी फढनऩुछ्र आमत 
ईशवयको बनाई हो् ((ततभी सफ ै सभरेय अल्राहको डोयीराई फसरमो 
सॊग सभात अनी बफबास्जत नहोऊ।)) आरे इभयान 103  

इस्राभ धभररे बेदराई ऩतन खोरेका छन।् जसको फायेभा भातनसहरुभा 
ऻान थथएन। त्मो कुयाराई भातनसहरुको सभग्रहभा कुयआनको ऩॊस्तत 
(आमतहरु) प्रस्ततु गये य प्राथचन कारभा घटेका घटना य यसरू तथा 
उनका अनमुातमहरुको फायेभा जानकायी गयाउन ुबमो। 
1) अल्राह को कथन हो् ((अनी हाभीरे (सन्देष्टा) भसुा तथा उनका 
बाई हारुनराई आपना तनसानीहरु तथा स्ऩष्ट ऩयभाणको साथ 
ऩठाऔॊ।)) 
2) अल्राह को कथन हो। ((य स्भयण गय जफ भयमभ ऩतु्र ईसारे बने 
हे ईसयाईरका सन्तानहरु हो। भ ततभीहरुतपर  अल्राहरे ऩठाएको यसरू 
हुॉ त्मस तौयातको ऩसु्ष्ट गनेवारा हु जो भ बन्दा ऩवूर आएको थथमो।)) 

मसगैयी ईस्राभ धभररे सम्ऩणूर भानव य स्जन्नातससत 
चाईरेन्ज गयेका छन।् की कुयआन जुन इस्राभी धभरको प्रभखु 
सॊववधानीक ऩसु्तक हो जस को तरुनाभा अरु कुन ै ककताफ छैन। य 
त्मसको मो चाईरेन्ज प्ररम सम्भ कामभ यहने छन।्  आमत  

(( बनीदेऊ मदद भनषु्म तथा स्जन सफ ै सभरेय मस कुयआन जस्त ै
वस्त ुल्माउने प्रमास गये बने ऩनी ल्माउन सतने छैन चाहे ततनीहरु 
आऩसभा एकअकारको सहमोग न ैककन नगरुन।))  
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पेयी कुयआनको केही ऩॊस्तत (आमतहरु) उत्तय देखाउन 
चाईरेन्ज गमों। अन्तमभा एउटा भात्र ऩॊस्तत (आमत) को उत्तय 
रेखनेको रागी चाईरेन्ज गनुरबमो।((मदद ततभीहरु हाभीरे आपना 
सेवक भाथथ अवतयण गयेको ग्रन्थ को फायेभा सन्देहभा छौं बने 
ततभीहरु कुयआन भा बएकै कुन ैसयूह यचना गयी ल्माऊ।))अर फकयह 23 

इस्राभ धभर प्ररमको नस्जक हुने अथारत मो सॊसायको 
सभास्प्तका थचनायी हो। ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ र े
आपुफाये बन्नबुमो् ((की भ प्ररम को यसरू छु प्ररम नस्जकै छु)) 
सही भुस्स्रभ 

 

इस्राभ धभमभा याजनीनति तथा अयाजनीनतमिा िेही 
उदाहयणहर् 

इस्राभ धभररे याजनीततक य अयाजनीततक ऺेत्रभा मस्तो अटर 
काननू फनाएका छन।् जनु सॊगोसभर जस्तो काभ गदरछ्। इस्राभी 
शासनभा हाककभराई अल्राहको आदेशको अनसुाय न ै काननू राग ु
गनुरऩछ्र। आमत ((के तमनीहरु आऻानताको पैसरा चाहन्छन ् य 
ववशवासीहरुका तनस्म्त अल्राह बन्दा उथचत न्मामथधशहरु हुन 
सतछ्।)) य त्मसरेै इस्राभ धभरभा हाककभ एउटा वकीर जस्त ैहुन्छन।् 
जसरे अल्राहको काननू अनसुाय तनणरम गदरछ्। 
1) हाककभको स्जम्भेवायी मो हुन्छ् की जनताराई सम्बव तरयकार े
स्जवन गने याम्रो फाटो देखाउन ु ऩदरछ् य जनताको धन सम्ऩस्त्त 
कतरव्म य अथधकायराई सयुऺा गनुर ऩछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ बन्न ुबमो ((जुन व्मस्ततराई अल्राहरे जनताभाथथ हाककभ 
फनाए पेयी वहाॉरे आपनो कतरव्मको तनवारह नगये मस्तो हाककभ 
स्वगरको वास्ना ऩाउॊ दैन।्)) 
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अत् इस्राभ धभरको हाककभ (प्रभखु) उभय ईब्ने खताफ जस्तो 
हुनऩुछ्र जसरे एक ददन आपनो जनताहरुससत बन्नबुमो की भराई 
मस्तो भातनसको फायेभा बन्न।ु जसफाट भ भसुरभानहरुको रागी 
भहत्वऩणूर काभहरु सरन ् सतछु। जनताहरुरे अब्दयुरहभान बफन औप 
नाभ बन्मो। तय तऩाईरे बन्नबुमो कक त्मो भान्छे कभजोय (दबु्रो) 
यहेछ्। त्मसऩतछ जनताहरुरे धेयै भातनसहरु को नाभ बन्न ु बमो। 
तऩैतन तऩाईरे तीनीहरुराई मसको रागी मोग्छम ठानेन। पेयी 
जनताहरुरे उभय इब्न े खत्ताफराई सोध्मो की तऩाई कस्तो 
भातनसराई भनऩयाउनहुुन्छ्। तफ तऩाईरे बन्न ुबमो भ मस्तो भातनस 
चाहन्छु। जफ त्मो भातनसराई भसुरभानहरुको हाककभ फनाईददमो बने 
त्मो व्मस्तत त्मस ैभध्मेका साधायण व्मस्तत जस्तो राग्छनऩुछ्र य जफ 
उतत भातनस भसुरभानहरुको हाककभ ऩदभा हुदैन बने त्मसको 
स्वबाव य सल्राहहरुरे हाककभ जस्त ै राग्छन ु ऩमो। त्मसऩतछ 
जनताहरुरे बन्मो। यफी बफन हारयस फाहेक अरु सफ ैमस्तो चरयत्र तथा 
स्वबावका छैन। त्मसऩतछ उभय इब्ने खत्ताफरे बन्नबुमो की ततभीहरु 
सफ ैजना ठीक बन्मौं।)) 
2) भसुरभानहरुको हाककभ (प्रभखु) मस्तो भान्छेराई फनाउन ु हुॊदैन। 
जसरे आपनो कतरव्म तनबाउन सतदैन। आपनो ऩदराई दरुुऩमोग 
गयेय आपनो नातदेायहरुराई भात्र हेनर खारका हुन्जाओस। जस्त ै
हजयत अफ ूफक्र ससदद्दक ऩदहरो खसरपारे मस्जद़ बफन सकुपमानराई 
ससरयमाको गबनरय (शासक) फनाएय बन्न ुबमो। ऐ मजी ी़द तीम्रो केही 
सम्फन्धीतहरु छन।् जसरे गदार भराई डय रागीयहेका छन की ततम्रो 
आदेश य शासनराई प्रबाववत गनर सतछ की? ककनकी यसरू स,रे 
बन्न ुबएको थथमो। ((जुन व्मस्ततराई भसुरभानहरु हाककभ (प्रभखु) 
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फनाईमो। त्मो व्मस्तत आपनो सम्फन्धीतहरुराई भात्र हेने हुन्छन।् 
बने त्मस्तो व्मस्तत वा हाककभसॊग अल्राहरे घणृा य थधतकाय 
गदरछन।्  

 

त्मती भात्र कहाॊ हो य त्मस्तो व्मस्ततको कुन ै प्राथरना य तऩस्माराई 
ईश्वयरे स्वीकाय गदैन य अन्तभा त्मो भातनसराई नकर भा हारददन्छ्।)) 
अर भुसतदयक. ऩुष्ट 104 हदीस सॊख्मा 7024 

 

सॊसायको तनमभ काननू तथा सॊववधान बन्दा इस्राभी काननू 
कतरव्मभा धेयै पयक छन।् ककनबने इस्राभी काननू तथा सॊववधानराई 
अल्राहरे तनभारण गनुरबएको छ्। जसको सभऺ प्रभखु (हाककभ) साना, 
ठूरा, कारो सेतो सफ ै सभान हुन्छन।् मसभा कुन ै ऩतन व्मस्ततराई 
मस्तो अथधकाय प्रदान गयेका छैन की जफ उतत व्मस्ततराई हाककभ 
(प्रभखु) फनाईददमो बने त्मसरे आपनो स्वाथरको रागी अल्राहको 
काननूराई वदहष्काय गयेय आपनो भनऩरय काननू राग ुगनर चाहोस।् 
आमत ((जफ अल्राह य उनका यसरूरे कुन ै भाभराको तनणरम गयी 
ददन्छन ् तफ कुन ै ऩनी भोसभन ऩरुुष वा भहीराको रागी आपनो 
भाभराभा तनणरमको अथधकाय फाकी यहदैन य जसरे अल्राह एवॊ 
उनका यसरूको अवऻा गयमो बने ऊ स्ऩष्ट ऩथभ्रष्टताभा ऩयमो।))  

अर अहजाफ 36 

 

सम्ऩणूर भातनसहरु प्रतत ईशवयी सॊववधानको सम्भान य वहाॊको 
आदेश अनसुाय कामरयत हुन ुआवश्मक छ्। चाहे त्मो व्मस्तत जनताको 
हाककभ ककन हो। ((आस्थावानहरुराई जफ ततनीहरुबफच तनणरमको 
रागी अल्राह तथा उनका यसरूतपर  फोराईन्छ् तफ उनीहरु स्ऩष्ट 
रुऩभा अती भात्र बतनन्छन ् हाभीरे सनु्मौं य आऻा ऩारन गमौं य 
तमनीहरु न ैहुन सपर हुनेहरु)) अन नूय 51 
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ऩयाभशम सबा् 
 

 ऩयाभशर सबा इस्राभी शासन चराउने भरु आधाय हो। तथा 
याजनतैतक प्रवाह मसदै्धाया कामभ यहन्छ्। मसफाट इस्राभी शासन 
ससधा भागरततय चल्छन।् आमत((य जो आपनो ऩारनकतारको आऻाकायी 
छन ्य नभाज कामभ गछरन ्य आपना भाभराहरु आऩसी सल्राहद्धाया 
चराउने गछरन ्य धभररे ज ेजती जीववका प्रदान गयेका छौं त्मस फाट 
खचर गछरन।्)) अश्शोया 38 

जुन इस्राभी धभरको भरु स्तम्ब (pillor) हो। जसफाट थाहा 
हुन्छ् की फवुद्धस्जववहरुका सॊगठनरे जनताहरुकै बराईको रागी 
सयसल्राह गदै आगाडी फढाऊनऩुछ्र। मस ै ऩॊस्ततको अन्तमभा 
अल्राहरे आपनो त्मसतो भोसभन फन्दा (असर फन्दा) को याम्रा 
गणुहरुको प्रशॊसा गयेका छन।् जसरे आपनो कामर सयसल्राह गयेय 
गदरछन।् 
दोश्रो ऩॊस्ततभा अल्राहरे आपनो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ 
ससत बन्न ुबमो (( जुन व्मस्तत इस्राभी शासनका शासक हुन।् त्मो 
व्मस्ततराई भसुरभानहरुको उद्देश्म अनसुाय सल्राहु गनुरऩछ्र। जसयी के 
अफ ू हुयैयहरे बन्नहुुन्छ् की नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ धेयै 
सल्राह गनुरहुस्न्थए। य उस्त ै इस्राभभा प्रत्मेक व्मस्ततराई फोल्न े
सल्राह गने अथधकाय प्रदान गयेका छन ् जसयी की आपनो 
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अथधकायको रागी आत्माचायी हाककभको साभनु्ने बन्न ु ठूरो जेहाद 
(मदु्ध) हो।)) तयसभजी हदीस सॊख्मा 1714 

 

  मसयी अफ ू फक्र ससदद्द़ ऩदहर खसरपारे जनताहरुराई 
सम्फोथधत गदै बन्न ु बमो की जनताहरु हो भ तऩाईहरुको रागी 
प्रभखु (हाककभ) फनाईएका छौं। भ तऩाईहरु बन्दा याम्रो छैन। तऩैनी 
तऩाईहरु भराई इस्राभी सॊववधानको अनसुाय गदै ऩामो बने तऩाईहरु 
ऩतन भराई सहमोग गनुर य जफ भराई मसको ववऩरयत गदै ऩामो बने  

 

मसफाट सचेत गयाउन ु तफ सम्भ भेयो कुया भान्न ु जफ सम्भ भ 
अल्राहको तनदेशन अनसुाय गदै आइयहन्छु य जफ अल्राहको कुयाराई 
उल्रॊधन गयेको हेयछौं बने भेयो कुयाभाथी ववश्वास नगनुर मसयी नै 
उभय इब्ने खत्ताफ एक ददन स्टेजभा (सभायोह भॊचभा) उसबएय 
जनताहरुराई बन्नबुमो कक हे भेया जनताहरु जफ तऩाईहरु भराई 
नयाम्रो फाटो ततय रागेको देख्मो बने भराई असर फाटोततय डोयमाउन ु
त्मसफेैरा ऩयैु भातनसहरुको सभहुफाट एक जना देहाती उसबएय बन्न 
थारे अल्राहकी कसभ मदद हाभीहरु तऩाईराई नयाम्रो फाटो अॊगारेको 
देख्मों बने भ तऩाईराई तरवायको सहामतारे याम्रो फाटो अॊगारन 
रगाउछु। तऩाई देहातीको कुया सनेुय आश्चमरककत हुनबुमो य उसको 
कुयाको राथग कृत्मऻ हुनबुमो। अल्राहरे मस्तो खारका 
भातनसहरुराई ऩथृ्वीभा जन्भ ददएका छन।् जुन भातनसरे उभय इब्ने 
खत्ताफ जस्तो खसरपा (ऩहरवान) राई दठक रगाउन सतछ्। 

स्वभ हाककभ उभय इब्न े खत्ताफरे आपना अथधकायीहरु 
बफचभा छरपर गदैथथमो। त्मसफैेरा एउटा व्मस्तत उभय इब्ने 
खत्ताफराई सोध्मो की तऩाईको तनमभ य अनयुोध कसयी स्वीकाय गरु 
तऩाईरे बन्न ुबमो की ककन? त्मसऩतछ उतत व्मस्ततरे पेयी बन्मो 
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तऩाईको शरययभा दईवटा रगुा छन ्य हाम्रो शरययभा भात्र एउटा रगुा 
छ्। जफकी प्रत्मेक भसुरभानहरु एउटा भात्र रगुा रगाउन ऩाउछन।् 
त्मसऩतछ उभय इब्ने खत्ताफरे ठूरो स्वयभा कयाएय आपनो छोया 
अब्दलु्राह इब्ने उभयराई फोराए य त्मो व्मस्ततको प्रशनको जवाफ 
ददन रगाउन ुबमो। उनका छोयारे बने मो दोश्रो रगुा असरभा हाम्रो 
हो। तय भ त्मो रगुा आपनो फवुाराई ददएका छुॉ। मो सनेुय त्मो 
व्मस्ततरे बन्मो की भ तऩाईको अथधनता स्वीकाय गदरछु। 
भसुरभानहरुरे आपनो इस्राभी सॊववधान अनसुाय य याजनेताहरु 
आपनो कामरकुशरतादु्धया भसरभानहरुको अथधकायको यऺा य सम्ऩणूर  

 

भातनसहरुको स्वतन्त्रता (आजादी) को यऺा गयौं। सॊसायको स्वाथॉ ऐन 
काननू जुन आपनो बराईको रागी फनाईएका छन।् त्मस्ता 
काननूदेखख सचेत यहनऩुछ्र। त्मसरेै इस्राभी सॊववधानसबारे सम्ऩणूर 
भातनसहरुराई त्मस्तो काननू फनाउने अथधकाय प्रदान गदरछन।् जुन 
प्रत्मेकको रागी राबकायी होस ् य इस्राभको भरुआधाय देखी न 
टकयाओस।् 
 

इस्रासभि आथथमि सोचिो फायेभा िेही िुयाहर् 
 

धन सम्ऩस्त्त जीवन माऩना गने एउटा आधाय हो इस्राभ 
धभररे एउटा मस्तो सभदुामको तनभारण गनर चाहन्छ्। जसभा सम्ऩणूर 
व्मस्ततहरु को अथधकाय फयाफय होस ्य त्मस सभदुामका भातनसहरुको 
जीवन याम्रोसॊग व्मस्त्तत होस।् त्मसरेै अल्राहरे बन्नबुएको छ्। 
((धन सम्ऩस्त्त य सन्तान सॊसायको जीवनका एक ससॊघाय हुन।् ))  

अर कहप 46 
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जफकी धन सम्ऩतत इस्राभ धभरको दृष्टीकोणभा भानव 
जीवनको एउटा आवश्मकता हो। जसराई अन्मदेखी गनर सतदैनौं 
त्मसरैे अल्राहरे धन सम्ऩस्त्त कभाउन य त्मसराई खचरको रागी 
तनमभ फनाईददएका छन।् जसयी की आपनो सम्ऩस्त्तको 2.50 
प्रततशत ज़कात (दान) अतनवामर गयेका छन।् जुन वषरभा एकचोटी 
धनीभातनसफाट सरएय गयीफ य असहामकहरुभा फाट्ने गरयन्छ्। मो 
गयीफको अथधकाय हो, जसराई वॊथचत गनुर ऩाऩ हुन्छन।् मसको अथर 
मो छैन की इस्राभ धभरभा व्मस्ततगत धन सम्ऩस्त्त सस्ञ्चत गन ्र य 
व्माऩाय गन ्र तनषधे गरयएको छ्। त्मही बएय इस्राभ धभरको मस्ता 
कामरहरु गनर प्रोत्साहन गरयएको छन ्य अकारको धन सम्ऩस्त्तभा  

 

 

 

हेयापेयी गनरफाट वस्ञ्चत गयेका यहेछन।् जस्तो कुयआनभा उल्रेख 
गरयएको छ्।((ततनीहरु एक अकारका सम्ऩस्त्त अनाहकभा नखाउ))  

अर फकयह 188 

 

इस्राभ धभररे अथर सम्फन्धी मस्तो काननू फनाएको छन।् 
जसको अनसुाय चरनारे प्रत्मेक भसुरभानरे याम्रोसॊग जीवन तनवारह 
गनर सतछ्। 
1- व्माज सरन ु य ददनरुाई तनषधे गरयएको छ् ककनकी व्माज सरन 
बनेको फाध्म बएका भातनसहरुफाट पाईदा सरन ुतथा आपनो बाईराई 
सभस्माभा ऩानुरको फयाफय हुन्छ्। य बफना कायण उसको सम्ऩस्त्त भाथथ 
अथधकाय जभाउन ु हो। मसयी व्माज रेनदेन फददै गएभा हाम्रो 
सभदुामफाट साभास्जक भेरसभराऩ आऩसी सहमोग य सदबावको 
उत्तजेना (फच्सफर) सभाप्त हुन्छ्। हाम्रो सम्ऩणूर सम्ऩस्त्त साहुको 
हाथभा हुन्छन ्त्मसरेै अल्राहरे बन्न ुबएको छ्। ((हे ईभान ल्माएका 
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भातनसहरु हो अल्राहको बम गय मदद ततभीहरु आस्थावान छौं बने 
फाॊकी व्माज ऩरयत्माग गयी देऊ मदद ततभीहरुर े त्मसो गयेनौ बने 
सावधान अल्राह एवॊ यसरूको तपर फाट मदु्धको आदेश छ। य मदद 
ततभीहरुरे तौफा (प्रामस्श्चत) गछौं बने ततभीहरुकाराथग ततम्रो भरूधन 
छॉदै छ्। न ततभीहरु कसकैो हक हनन गनेछौं न ततम्रो हक न ैहनन 
गरयमोस।)) अर फकयह 278  

2) इस्राभ धभरभा बफना व्माजको कामर गनर प्रोत्साहन ददनबुएको छ्। 
ककनबने व्माज रेनदेन प्रथाराई योतनऩुछ्र। मसकैो फायेभा यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नहुुन्छ् की ((जुन भसुरभानरे जो 
भसुरभानराई एक ददयहभ (रुऩमैा) दईू चोटी ऋण (कजर) ददन्छ् बने 
त्मो व्मस्ततहरुराई 2 ददयहभ (रुऩमैा) को ऩुण््म प्राप्त हुन्छ्।)) भसनद 
अफू मारा हदीस सॊख्मा 5030 

 

 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे मो ऩतन बन्न ु बएको 
थथमो कक ((जुन व्मस्ततरे कुन ै भसुरभानको सभस्मा मस सॊसायभा 
सभाधान गछ्र बने ईश्वयरे उस सभस्माको प्ररमभा सभाधान गदरछ्।))  

 मसयी इस्राभ धभररे फाध्म ऋणीहरुराई अवसय ददन अनयुोध 
गयेका छन।् (( जुन साहुरे आपनो ऋणीराई जतत ददन छुट ददन्छन।् 
त्मती न ैददनको सदका ी़ (दान) गनेको ऩणु्म ऩाईन्छ्।)) 
 इस्राभ धभरभा साहुको ऋण ददन नसतने ऋणीराई त्मसको 
केही अॊश छुट ददन प्रोत्साहन गरयएको छ्। साहको मस्तो कामरराई 
अल्राहको सदका ी़ (दान स्वरुऩ) भातनन्छन।् नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्न ुबमो की ((जुन व्मस्तत चाहन्छन ्की ईश्वय प्ररमको 
ददन हाभीराई भसु्तत देऊ बने उतत व्मस्ततराई चाहमोकी आपनो 
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ऋणीको ऋणराई ऩयैु छुट वा केही अॊश छुट गयददनऩुमो।)) सुनन 
फहकी हदीस सॊख्मा 10756 

 

3) इस्राभ धभरर े कारो फाजाय गनरफाट तनषधे गनुरबएको छ्। कुन ै
ऩतन व्मऩायीको फाजायफाट वस्तहुरु व्रेक आउट गयेय भलु्म ववृद्ध गयी 
धनी गयीफ सफ ै खारका भातनसहरुराई जोखखभभा ऩादरछन।् त्मस्तो 
व्माऩायीराई हाककभरे फढढो भनुापा कपतार सरएय जनताभा पकारउन ुय 
त्मसराई कडा ी़ कामरवाही गरयने यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ को 
अनसुाय ((मो फरेक आउट ऩाऩ हो य मस्तो भान्छेराई ऩाऩी 
बतनन्छ्।)) सही भुस्स्रभ हदीस सॊख्मा 1605 

 

4) इस्राभ धभरर े मस्तो कयराई तनषथेधत गरयएका छन।् जुन 
व्माऩायीरे आपनो भार फचेकेो आम्दनीफाट य फजायभा ल्माउने सट्टाभा 
सरने चुॉगीॊ फाट ऩतन तनषधे गरयएको छ्। ((चुगीॊ सरने भान्छे स्वगर भा 
प्रवेश गयदैन।्)) सही इब्ने खुजैभा हदीस सॊख्मा 2333 स्जल्द 4 

 

 

 

5) धन सम्ऩस्त्तराई त्मसतो ककससभरे फैंक वाईरेन्स (सस्ञ्चत गनुर) 
देखख योतनहुुन्छ्। जसभा इस्राभ धभरको अनसुाय ज़कात तनकासरएको 
हुॊदैन। बने त्मस्तो सम्ऩस्त्तराई जम्भा गनरफाट तनषधे गदॊन ुबएको 
छ्। ककनबने सम्ऩस्त्त जम्भा गने उद्देश्म मो छैन ्की आपनो हाथ 
यगडदै यहन ुहो। जसफाट सफकैो आथथरक अवस्था फसरमो फनोस ्य सफ ै
भातनसहरु योजगाय य व्माऩाय गन ्र ऩाओस।् आमत ((जुन व्मस्ततहरु 
सनु तथा चाॊदी जम्भा गछरन ् य त्मसराई अल्राहको भागरभा खचर 
गदैनन ततनीहरुराई दु् खदाई मातनाको शबुसचुना सनुाई देऊ।)) 
अत्तोफा 34 
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    अत् इस्राभ धभरर े व्मस्ततगत सम्ऩस्त्तको भान्मता धेयै 
तनदेशनका साथ प्रदान गयेका छन।् आपनो घयऩरयवायभा बएका 
छोयाछोयी य स्वास्नीभाथथ ऩतन खचर गनुरऩछ्र। मसरे गदार  सन्तान य 
स्वास्नी अकारको बयभा यहदैन य जसका (दानस्वरुऩ) य ज़कातको 
रुऩभा खचर गदैयहुनऩुछ्र। त्मही भात्र होईन तय सावरजनीक सॊघ 
सॊस्थाहरु भदयसा (स्कुर), भस्स्जद, अस्ऩतार य अनाथरमभा ऩतन 
खचर गनुरऩदरछ्। मसयी खचर गनाररे हाम्रो सम्ऩस्त्त वमस्ततगत नबएय 
सावरजनीक हुन ुऩगु्छछ्। जसराई इस्राभरे स्वीकायछ्न।् 
 

6) इस्राभ धभररे नाऩ तौरभा हुने कभीहरुराई हयाभ (तनषधे–अवधै) 
बन्नबुएको छ्। ककनबने मो एक ककससभको चोयी धोखा हो।((सवरनाश 
छ् नाऩ तौरभा घटाएय ददनेहरुको जो भातनसहरुफाट सरॊदा ऩयुाऩयुा 
नाऩेय सरन्छन ्उनीहरुराई नाऩेय वा तौरेय ददॊदा कभ ददन्छन।्)) अर 
भुत्पेकपन1  

7) सावरजनीक स्थर य सम्ऩस्त्तहरु जसफाट सम्ऩणूर भातनसहरुराई 
पाईदा हुन्छन।् त्मसतोराई कब्जा गनुर अथारत व्मस्ततगत फनाउन 
ऩतन हयाभ (तनषधे य अवधै) गयेका छन।् जस्त,ै ऩोखयी, चौय, चौतायी  

 

फाटोघाटो इत्मादी छन।्((अल्राह प्ररमको ददन तीन ककससभका 
भातनसहरुसॊग कुया गदैन। त्मसभध्मेका ऩदहरो त्मो व्मस्तत हुन।् 
जसरे झठुो सऩत खाएय फस्तहुरुको भलु्मभा फवृद्ध गदरछन।् दोश्रो 
जसरे झुठो सऩत खाएय भार ककनफेच गदरछन।् तशे्रो जुन व्मस्तत 
सावरजनीक ऩानीका श्रोतहरु प्रमोगफाट योतदछ्।)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस 
सॊख्मा  2240 

 अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु बएको छन।् 
((कक भसुरभानहरु तीनवटा वस्तभुा एक अकारसॊग साऺी हुन्छ् जस्तै्  
घास, ऩानी य आगो।)) भसन्द इभाभ अहभद स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 23132 
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8) वेयासत (धन सम्ऩस्त्त वाडपाड गनेकाभ) को काननू अल्राहरे 
धनी गरयफ प्रतत अतनवामर गयेका छन।् धन सम्ऩस्त्तराई नस्जक य 
टाढाका सम्फन्धीहरु बफच ईश्वय (अल्राह) को आदेशनसुाय फाडपाड 
गनुरऩछ्र। आपनो भनऩयी ककससभरे वाॊडपाॊड गनुर हुॊदैन। ककनकी 
इस्राभ धभर काननू राग ु गनाररे हाम्रो धन सम्ऩस्त्त व्मस्ततगत 
नबएय ववसबन्न ऩरयवायभा सखु सभदृ्धी पैल्माउन सककन्छ्। त्मसरै े
अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो की 
((अरुफाट अल्राह तआरारे प्रत्मेक हकदायको अथधकाय सम्ऩस्त्तभा 
तनदहत गददरनबुएको छ्। तफ कुन ै वारयसको रागी फसीमत गने 
अथधकाय छैन। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
सम्ऩस्त्तभा अल्राहरे सफ ैहक ऩाउनेको हक तनधाररयत गयेको छ् अफ 
कुन ैवारयसको रागी वसीमत गन ्र ऩाउॊ दैन।)) अफू दाऊद स्जल्द 3 हदीस 
सॊख्मा 2780 

 

11) दानप्रदानको तनमभ्  

इस्राभ धभररे मस सन्दबरभा ऩतन आपनो धभाररम्फीहरुराई आकवषरत 
गयेका छन।् जसराई दईू बागभा फाटीढीएका छन।् 
क) आपनो धन सम्ऩस्त्त गठुी फनाउनको रागी आपनो घय 
ऩरयवायका सदस्महरुराई बखुभयी, सबख भाग्छनेफाट फचाउनको रागी 
 

 राबदामक वस्तहुरु ततनीहरुको जीवनबयको रागी दान गनुरऩदरछ्। 
पेयी उनीहरुको भतृ्म ुऩश्चात ती सम्ऩस्त्तहरु कुन ैयाम्रो काभको रागी 
खचर गनुर ऩछ्र। 
ख) आपनो सम्ऩस्त्तराई अस्ऩतार, सकुर, सडक, भस्स्जद, य 
अनाथारमहरुभा काभको रागी दान गरयददनऩुछ्र। जसफाट असाहम 
गरयफहरुको सहमोग हुन सतछ्। 
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अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु बमो कक 
((भातनस भयेऩतछ उसको कामरखाता फन्द बईहाल्छ्। तय केही मस्तो 
काभहरु गनाररे भतृ्मऩुश्चात ऩतन त्मस कामरको कामरखाता चसर न ै
यहन्छ्।  

 

  I_  सदका –ए- जारयमा (दानफाट रगातय ऩणु्म फढन ्कामर) 
 II_  राबदामक शोध (याम्रो कुयाहरुको उद्देश्म ददन) 
III_ ससुशर सन्तान (जुन ऩतु्र आपनो भाता वऩता भतृ्म ु ऩश्चात 
त्मसको स्वगॉम जीवनको रागी प्राथरना गने)) सही भसु्स्रभ स्जल्द 3 
हदीस सॊख्मा 1631 

 

12) भातनस भनुर बन्दा ऩदहरे ददने तनदेशन (वसीमत) को काननू 
इस्राभ धभरभा भसुरभानहरुराई एउटा मस्तो कुयाभाथथ पे्रयेत गयेका 
छन ् की भनुर बन्दा ऩदहरे आपनो सम्ऩस्त्तराई याम्रो काभभा वा 
गटुीफन्दीभ गयाऔॊ तय मो 3 प्रततशत बन्दा फढी हुन ुहुदैन। ककनकी 
एक सहाफीरे आपु भतृ्मबुन्दा ऩदहरे सम्ऩस्त्तराई गटुीफन्धी फनाउन 
चाहमो तय यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((होईन पेयी 
उतत सहाफीरे आपनो सम्ऩणूर सम्ऩस्त्त भध्मे आधा दान गनर 
चाहुनबुमो। पेयी ऩतन नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
योकरगाईददन ु बमो। त्मसऩतछ यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
33 प्रततशत भात्र स्वीकाय गनुरबमो य बन्नबुमो कक मत्ती न ैसम्ऩस्त्त  

 

धेयै हो आपनो सन्तानराई भाग्छने फनाउन ुबन्दा सम्ऩस्त्त छोडये जाऊ 
य भतृ्मबुन्दा ऩदहरे आपनो सम्ऩस्त्त आपनो सन्तान य स्वास्नीको 
रागी खचर गनुरऩछ्र। मस्तो कामर गदारखेयी अल्राहर े ततम्रो ओहदा 
(दजार) ठूरो गरयददन्छ्। ततम्रो कतरव्मफाट अरु भातनसहरु ऩतन प्ररेयत 
हुन सतछ्।)) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 1233 
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13) मस्तो काभ गनरफाट ऩणूररुऩरे तनषधे गयेका छन ् जुन काभ 
गनाररे मो सॊसायभा ऩतन कायवाही हुन्छ् य प्ररमभा ऩतन अजा ी़फ 
(मातना) सभर छ्।आमत ((हे ईभान ल्माउने व्मस्ततहरु ततभीहरु एक 
अकारको सम्ऩस्त्त अनाहकभा नखाउ।)) अन्नेसा 39 

चोयी, डकैती, झगडा, आत्माचाय, दवु्मव्हाय य क्रास्न्त पैराउने 
फाट योकेको छ्। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
बन्नबुएको छन ् की ((जनु व्मस्ततरे कुन ै भसुरभानको अथधकाय 
(हक) दफाउॉ  छ् बने त्मस व्मस्ततको रागी अतनवामररुऩभा अल्राहर े
नकर  तनस्श्चत गददरन ुबएको छ् य स्वगरफाट वस्ञ्चत गददरएका छ्न।्)) 
सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 137 

 चोयी गने काभ ऩणूर रुऩभा तनषथेधत छन।् ककनकी बफना 
कायणको कसकैो धनभाथथ कब्जा गनुर व्मथर (हयाभ) कामर हो। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएका छन।् ((चोय चोयी गने 
फेराभा भोसभन (एकेश्वयवाद भाथथ ववश्वास याखने व्मस्तत यहॊदैन।)) 
सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 57 

 धोखा धयीराई अल्राह रे तनषथेधत गनुरबएको छ्। त्मसरैे 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जसरे धोका 
ददमो त्मो व्मस्तत भसुरभान होईन।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 
13 

 

 

 

 

 

                घुस सरने् 
अल्राहरे बन्न ुबएको छ् की((ततनीहरु भध्मे कसरैे अकारको 

सम्ऩस्त्त नयाम्रो तरयकाफाट नखाउ)) अर फकयह 188 
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यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु बमो।((घसु सरनेवारा य 
ददनेवारा दफु ैभाथथ अल्राहको प्रकोऩ धुतकाय यहेको छ्।)) सही इब्ने 
हफान स्जल्द 11 हदीस सॊख्मा 5076  

 कुन ैवस्त ु ककनफेच गने सभमभा कसरेै आपनो कीन फेचको कुया 
गछ्र बने त्मसराई ऩतन अल्राहरे हयाभ (अवधै) गनुरबएको छ्। 
ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु बमो कक ((कुन ै
भातनस फेच बफखन गछ्र बने अरु केही भातनस त्मसफेरा ककन फेच 
नगयौं। उस्त ैकसरेै आपनो छोयाछोयीको बफफाह गने कुया गछ्र बने 
अरु केही उससॊग बफफाहको कुया नगयौं)) सही भुस्स्रभ हदीस सॊख्मा 1412 

 

इस्राभ धभमिा िेही सभाजजि ढाॉचाहर् 
इस्राभ धभररे मस्तो सभास्जक ढाॊचाराई सॊयचना गयेका छन।् 

जसरे गदार एक अकारप्रतत सहमोग, सदबाव य आऩसी भेरसभराऩ 
यहन्छ्। मसभध्मे केही भहत्वऩणूर ढाॊचाहरु तर प्रस्ततु गरयएको छ।     

 

हाकिभिो अथधिाय जनताभाथथ् 
 जफसम्भ हाककभ (प्रभखु) याम्रो कुयाहरुको तनदेशन ददन्छ् य 
अल्राहको आदेशराई अनसुयण गछरन ् तफ सम्भ उतत हाककभको 
अथधन्ताभा यहौं। ककनकी अल्राहरे बन्न ु बएको छ्((ऐ ईभानवारा 
अल्राह य यसरू को प्रतत वपादाय यहौं य आपनो हाककभ भाथथ ऩतन 
सदैफ वपादाय यहौं।)) अन्नास 59 

 हाककभको रागी सभवप्रत यहन ु वहाॊससत धोखाधयी नगनुर य 
उसको नभरताफाट खयाफ पाईदा नसरन ु वहाॉराई मस्तो ऩयाभशर 
यहनऩुछ्र की जसभा सम्ऩणूर जनताको बराई होस।् ककनकी अल्राह 
तआरारे भसूा अरदैह सल्राभ य उनको बाई हारुन अरदैहस्सराभ 
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राई कपओरन कहाॉ ऩठाउनबुएको थथमो य बन्नबुएका थथए।((कक उसीत 
नयभ स्वयभा कुया गने।)) ताहा 14  

अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नहुुन्छ् कक ((धभर 
वपादायीको नाभ हो साथीहरुरे सोध्मो तऩाई कसको कसको साथ 
वपादायी गन ्र आदेश ददनहुुन्छ्। उत्तय ददऐ अल्राह य भसुरभान 
हाककभहरुको साथ य जनताहरुको साथ ऩतन।)) सही भस्स्रभ स्जल्द 1 
हदीस सॊख्मा 55 

 आऩत स्स्थतीभा हाककभराई सहमोग गनुर वहाॉको ववयोध नगनुर 
य वहाॉको ववयोध गनेहरुको साथ नददन।ु  

 

जनतािो अथधिाय हाकिभ भाथथ् 
 

जनताको बफचभा कुन ैकुयाको तनणरम मस्तो ककससभरे गनुरऩछ्र 
कक त्मस तनणरमहरुफाट प्रत्मेक हकदायको अथधकाय बेटोस ् य मो 
तनणरम हयेक ऺते्रभा हुनऩुदरछ् कससैॊग बेदबाव गनुर हुॉदैन ककनकी 
अल्राहको यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो की  

(( प्ररमको ददन अल्राहको नस्जक त्मो व्मस्तत हुन्छ् जसरे सॊसायभा 
तनणरम दठकसॊग गदरछ्। य सफ बन्दा टाढा त्मो व्मस्तत हुन्छन।् जसरे 
सॊसायभा तनणरम नयाम्रोसॊग गदरछन।्)) सुनन तयसभजी ी़ स्जल्द 3 हदीस 
सॊख्मा 1329 

     हाककभ (प्रभखु) आपनो जनताससत अऩयाध दवु्मवहाय य 
धोखाधयी गनुरहुॉदैन। ककनकी अल्राहको यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएका छन।्((मस्तो हाककभ प्रतत जन्नत (स्वगर) हयाभ 
गददरएको छ् जसरे जनताराई धोखा ददन्छन।्)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 
हदीस सॊख्मा 142 
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3) कुयआन य हदीसभा स्ऩष्ट तनदेशन नबेदटएको याजनतैत सभास्जक 
य आथथरक सम्फन्धी सयसल्राह जनताफाट रीनऩुछ्र। मसको रागी  

 

आपनो जनताराई फोल्नेको रागी आजादी (स्वतन्त्रता) को अथधकाय 
ऩयैु प्रदान गनुरऩदरछ्। ((जसयी के फद्रको रडा ी़ई (मदु्ध) भा यसरू यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे सहाफीसॊग सल्राह थगनुरबमो य वहाॉर े
त्मसको सल्राह अनसुाय कामररयत हुनबुमो)) 
4) हाककभ (प्रभखु) को हुकुभ (आदेश) य काननू अनसुाय जनताराई 
चराउन चाहन्छन ्बने सॊववधान (काननू) इस्राभी हुनऩुदरछ्। जसभा 
व्मस्ततगत ववचाय य ईच्छा का कुयाहरुको सभावेश गरयएको हुॊदैन। 
ककनकी व्मस्ततगत ववचाय य ईच्छाहरु कदहरे दठक हुन्छ् बने कदहरे 
फेदठक हुन्छन।्  

5) जनता य हाककभको बटेघाट सम्फन्धभा कुन ै योकटोक हुनहुुॊदैन। 
हाककभको दयवाय जनताको रागी सघैं खुल्रा याखन ुऩछ्र। जसरे गदार 
जनता जततफेरा बेटन चाहमो बने त्मती फेरा बेटन ् सतनऩुमो। 
ककनकी यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ् की 
((जुन व्मस्ततराई भसुरभानहरुको हाककभ फनाईददन्छ् त्मो व्मस्तत 
जनताहरुको अनयुोध सनु्दैंन य ततनीहरु बफचभा अवयोध उत्ऩन्न गदरछ् 
बन्ने प्ररमको ददनभा अल्राहरे त्मसतो खारको हाककभको कुया 
सनु्दैन य त्मसको रागी ऩतन अवयोधहरु उत्ऩन्न गरयददन्छ।)) अर 
भसुतदयक स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 7027 

 

6) हाककभ आपनो जनताहरुको रागी दमार ु स्वबावीका हुनऩुदरछ्। 
जनताभाथथ कुन ैककससभको सभस्मा थुऩानुर हुॊदैन। जसरे गदार जनता 
वऩड ी़डत बईहाल्न ुय जनताराई आथथरक सभस्मा हुन थाल्छ्। ककनबने 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे  मसको रागी प्राथरना गनुरहुन्थ्मो 
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के ((अल्राह जुन व्मस्ततराई हाम्रो अनमुामीहरुराई सभस्माभा 
ऩादरछन।् बने उसराई ऩतन सभस्माभा ऩाददरनहुोरा य जुन व्मस्तत 
हाम्रा अनमुामीहरुको रागी सस्जरो गदरछ्। त्मसराई ऩतन सस्जरो 
ऩाददरन ुहोरा।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 1828 

 

अत् भसुरभानहरुको हाककभ (प्रभखु) मस्तो हुनऩुछ्र। जसयी की हसन 
फसयीरे आपनो एउटा ऩत्रभा हाककभ (प्रभखु) उभय इब्ने अब्दरु 
अस् ी़जज़राई सम्फोधीत गदै रेखन ुबएको थथमो। 
 भसुरभानहरुको हाककभराई फझुनऩुछ्र की अल्राह तआराराई 
न्माम वप्रम हाककभराई कभजोय वगरको रागी सहमोगी आत्माचायीको 
रागी ढार ऩाऩराई योतनेको रागी हततमाय य कभजोयहरुको रागी  
शस्तत (तातत) तथा अऩयाध सहनेहरुको सहमोगी फनाएका छन।् 
 भसुरभानहरुको हाककभराई त्मो फवुाको सभान हुनऩुछ्र जसरे 
आपनो सन्तानको रागी दमार ुस्वबाव य भामा गने खारका हुन्छन ्
य आपनो छोयाछोयी ककशोयीअवस्थाभा ऩगु्छदछन ् बने तफ सम्भ 
त्मसको रागी प्रश्सत धन ्सम्ऩस्त्त अस्जर ददन्छ्।  

 हाककभराई मस्तो (आभा) को सभान हुनऩुदरछ् जसर ेआपनो 
सन्तानराई नम्रता य भभता बयी ऩणूर हुन्छन।् त्मततभात्र कहाॉ हो य 
त्मसरे गबर अवस्थाभा सन्तानको रागी कष्ठ वऩडा सहेय जन्भ 
ददन्छन।् पेयी सशश ु अवस्था यातबयी तनद्रा त्मागेय त्मसको ऩारन 
ऩोशन गछ्र। सन्तानको व्माकुर देखख आपु ऩतन व्माकुर हुन्छन ् य 
सन्तानको प्रसन्न ् हेयेय आपुऩतन प्रसन्न ् हुन्छ्। अदहरे आपनो 
छातीभा टाॊसेय अॊगारो हाल्छ् बने कदहरे धऩकाउॊछन।् 
    अल्राहरे बफकृतत योतनको रागी जुन सजाईहरु तनधाररयत 
गनुरबएको छ्। बने हाककभ (प्रभखु) रे न ैववकृततहरु गनर थाल्मो बने 
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त्मस वगरका भातनसहरु स्वतन्त्र रुऩरे त्मस्ता बफकृततको ससकाय फन्न ्
सककन्छन।् 
  हाककभ (प्रभखु) राई चाहमो कक आपनो कामरकायी हरुराई 
आदेश ददॊदै यहन।ु कक त्मो अनाथ फारफासरका असहाम य गरयफहरुराई 
हेयबफचाय गदैयहोस ्तथा फदृ्ध फदृ्धाराई ऩतन हेयबफचाय गयोस।् 
 

 हाककभराई भटुुको सयह हुनऩुछ्र। जुन सम्ऩणूर अॊगहरुको 
बफचभा हुन्छन ्त्मो बफगरनारे भातनस भयी हाल्छ्। हाककभ (प्रभखु) राई 
मस्तो फन्नऩुछ्र। जसर ेअल्राहको आदेश जनताहरुराई बतनयहोस य 
त्मो हकककत स्वमभॊ अल्राहको आदेशभाथथ सभवप्रत यहनऩुछ्र य 
जनताहरु त्मसको प्रतत सभवऩरत यहन्छन ् ककनबने तऩाई आपनो 
शासन चराउनको रागी त्मस नोकयको सम्भान हुनहुुॊदैन जुन 
नोकयराई भासरकरे आपनो धन सम्ऩस्त्तको येखदेख गन ्र रगाईददमो 
बने त्मो नोकय धन सम्ऩस्त्तभा पेयफदर गनर थारोस ् य आपन ै
सन्तानराई नोकय फनाईददमोस।् 
 हाककभराई थाहा हुनऩुयमो की अल्राहरे सजाई (कायफाही) य 
वीकृतीफाट फच्नको रागी केही सजाम तनधाररयत गयेका छन।् पेयी 
त्मस्तो हाककभराई के बन्न ुजो स्वमॊभ ऩाऩको ससकायी हुन।् ककनकी 
अल्राहरे उल्रेख गददरनबुएको छ्। ((सजाई (कायफाही) भातनसको 
जीवन हो।)) पेयी मस्तो हाककभ जसरे न्मामराई दफाएय अन्माम गछ्र 
त्मस्तो हाककभ आपनो जीवनराई स्वमॊ हत्मा गरययहेको छ्। 

ए भसुरभानहरुको हाककभ भलु्मऩुश्चातको स्स्थतीराई 
सम्झनहुोस ् य आपनो सहमोगीहरु य धन ् सम्ऩस्त्त भाथथ ध्मान 
केन्द्रीत गयेय प्ररमको रागी तमायी गनुरहोस।् त्मती न ै कहाॊ हो य 
भतृ्मऩुशचात को घडी (सभम) राई माद गनुरहोस।् जहाॉको घडी (सभम) 
जीवन सॊसायको बन्दा धेयै ठूरो हुन्छ् जहाॊ तऩाईको वप्रमजनहरु 
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तऩाईराई एतर ैछोडीददन्छ्। त्महाॉ तऩाई मस्तो ऩणु्मराई साथी फनाऊ 
जुन त्मस घडडभा साथ ददन्छ्। ((प्ररमको ददन भातनसहरु एक 
आऩसभा बफछोड हुन्छन।् फवुा, छोया, छोयी, स्वास्नी, आभा सफ ैएक 
अकारदेखख छुदटन्छन।्))   ऐ भसुरभानहरुको हाककभ मस्तो अवस्थाको 
ख्मार गनुर जफ किभा कुन ै ककससभका भहत्वऩणूर वस्तरुाई तनकारी 
ददन्छ् य रृदमभा तछवऩएका कुयाहरु खोरी ददन्छन।् त्मसभा सफ ैसाना 
ठूरो,  

 

याम्रो, नयाम्रो कुयाहरु रेखेको हेनरसतन ुहुन्छ्। तसथर भतृ्म ुबन्दा ऩदहरे 
तऩाईससत सभम छ् भतृ्मऩुश्चात तऩाई मस्तो अवसय ऩाउदैन य 
त्मसको आस ऩतन हुॉदैन। 

अल्राहको फन्दाहरुभा अल्राहको हुकुभ (आदेश) अनसुाय 
शासन गनुरहोस।् नयाम्रो काभहरु गयेय ऩाऩको ढोका नखोल्नसु ्य कुन ै
घभण्डीराई कभजोय (दबु्रो) भाथथ अथधकाय जभाउन नदेऊ ककनकी 
मस्तो अथधकायी जनताराई दु् ख ददन ुफाहेक केही गदैन। मदद तऩाई 
मस्तो गदरछौं बने आपनो कभरको ऩाऩको साथसाथ ै मसको ऩाऩको 
बागीदायी तऩाई स्वमम्राई सरनऩुदरछ्। आपनो दु् खद जीवनको 
प्रततष्ऩधार अकारको सखुी जीवनफाट नगनुरहोस।् तऩाई आपनो शासकीम 
कामरबायराई नहेय बववष्मभा आउने कामरबायराई हेनुरहोस।् जफ तऩाई 
भतृ्मकुो डोयीभा झुण्डीयहन्छों त्मसफेरा अल्राहको साभनु्ने उसबनऩुछ्र 
जहाॉ अल्राहका परयश्ता (देवदतू) य वहाॉको यसरूहरु सभऺ सफकैो 
ससय (टाउको) झुककएको हुन्छ्। 
 

 

भाताप्रऩतािो अथधिाय् 
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    आभाफफुाआको पभारफयदायी (आऻाऩारन) गनुरऩछ्र। त्मसको 
प्रत्मेक कुया भान्न ु ऩछ्र जफसम्भ उनीहरु कुन ै ऩाऩको आदेश ददॊदैन 
तफसम्भ उहाॉहरुप्रतत दमारकुो साथ खचर गय। उनीहरुको सम्ऩणूर 
आवश्मकता जस्त ै खाउने, वऩउने य यहने व्मवस्था ऩयूा गनुरऩछ्र। 
उनीहरुराई दु् ख हुने कुन ैकुया बन्नहुुॉदैन य तऩाईको कुन ैकुया तथा 
व्मवहाय देखख उनीहरुको सबबत्र आत्भाभा चोट ऩगु्छन ् हुॉदैन। अल्राहरे 
भातावऩताको रागी सन्तानहरुराई मस प्रकायरे आदेश गनुरबएको छ्। 
((ततम्रो ऩारनकताररे तनणरम गरयददएका छन ् के ततभीहरु उनी फाहेक 
कसकैो उऩासना नगय भातावऩतासॊग याम्रो व्मवहाय गय मदद तत दवु ै 

 

भध्मे एक वा दफु ै ततम्रो उऩस्स्थतीभा फदृ्ध अवस्थाभा ऩगु्छछ् बने 
उनीहरुराई उप सम्भ नबन उनीहरुराई न हप्काऊ फरु उनीहरुससत 
आदय ऩवुरक कुया गय अतन दमाका साथ बफनम्रताको हाथ उनीहरुसभऺ 
पैराऊ य प्राथरना गय। हे भेया स्वाभी उहाॉहरुभाथथ दमा गय जसयी 
उहाॉहरुरे वाल्मकारभा भेयो ऩारन ऩोषण गनुरबएको थथमो।)) अर इसया 
23 

 

इस्राभ धभरभा आभाफवुाराई अवहेल्ना गनुर सशकर ऩतछको 
सफबन्दा ठूरो ऩाऩ हो बन्ने कुया दशारएका छन।् अब्दलु्राह बफन 
उभयको बनाई छ् कक ((एउटा देहाती भसुरभानरे यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभ ससत सफबैन्दा ठूरो ऩाऩको फायेभा प्रशन गये तफ 
हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ रे बन्न ु बमो त्मो सशकर  हो। 
त्मसऩतछ उसरे पेयी सोध्मो मस ऩतछ ठूरो ऩाऩ के हो? तऩाईर े
बन्नबुमो आभाफवुाको अवहेल्ना गनुर हो। देहातीरे ऩुन् प्रशन गयमो 
आभाफवुाको अवहेल्ना फाहेक अरु के छ? त्मसऩतछ तऩाईरे उत्तय 
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ददनबुमो झठुो सऩत (सौगन्ध) खान ुहो।)) सही फोखायी स्जल्द 6 हदीस 
सॊख्मा 6522 

इस्राभ धभरभा यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
आभाफवुाको अथधकाय उल्रेख गदै बन्नबुमो।((अल्राह तआराको खुशी 
आभाफवुाको खुशीभा छ् य अल्राह ताआराको दु् खी आभाफवुाको 
दु् खीभा छ्।)) सही इब्ने हफान स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 429 

आभाफवुाको सफ ै अथधकायहरु सन्तानभाथथ तनधाररयत छन।् 
मदद आभाफवुा अकै धभरसॊग सम्फन्धीत बएऩतन त्मसको अथधकाय 
सन्तानप्रतत सयुक्षऺथ हुन्छ्। ककनकी आमशा बफन्त ेअफफूकय ((आपनो 
गयै भसुसरभ (फहुदेफफाद) आभाराई सेवा गनुरको रागी यसरू यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ससत सोध्मो। त्मसऩतछ  

 

 

हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे आपनो आभाफवुाराई सेवा गनरको 
रागी बन्मो।)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2477 

आभाको दजार (शे्रणी) फवुाबन्दा ठूरो हुन्छ् जस्तो नेकी (ऩणु्म) 
भा रयश्ताको सम्फन्धभा तथा आऻा ऩारन गनुरभा फवुाबन्दा आभाको 
फढी  दजार हुनऩुछ्र। यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे को त्मो 
हदीसभा जुन हदीसभा एउटा सहावीरे सोध्न ुबमो हे अल्राहको यसरू 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे भातनसहरुभा सफ ै बन्दा याम्रो 
व्मवहाय गने व्मस्तत को हो? ((तऩाईरे बन्नबुमो ततम्रो आभा! ततम्रो 
आभा! ततम्रो आभा! पेयी ततम्रो फवुा हो।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 2548 

 

त्मसकायण इस्राभ धभरर े तीन दजारको अथधकाय आभाराई 
ददएका छन ् य एक दजारको अथधकाय फवुाराई ददएको छ्। ककनकी 
आभारे सन्तानराई जन्भदेैखख सरएय व्मस्क (जवान) हुनजेरसम्भ 
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त्मसको दु् ख वऩडा उठाउदैछ्न।् जुन दु् ख वऩडा फवुारे उठाउन ्
सककदैन। जस्तो की अल्राहरे बन्नबुएको छ्। ((भातनसहरुराई 
आपनो आभाफवुासॊग याम्रो व्मवहाय गनरका रागी आदेश ददएको छ्।)) 
अर ्अहकाप 15 

त्मो आभा न ैहो जसरे गबारवस्थाभा आपनो सॊतानको दु् ख 
वऩडा उठाउछन ् य खाना खुवाउछ् य उसराई जन्भ ददने फेराभा 
बफसबन्न कदठनाईहरु सहन्छन ्य ददनयाती सेवा गयय दधु खुवाउछन।् 
 

ऩनतिो अथधिाय ऩतननिनत् 
 आपनो घयको प्रभखु (गास्जरमन) तथा हाककभ ऩततराई न ै

भानेय फॊशजहरुको याम्रो बफकास गनरभा वहाॉराई सहमोग गनुरऩछ्र। 
प्रत्मेक सभस्मा (भाभरा) भा ऩरुुषरे एक अकारससत सभरेय फवूद्धरे  

 

 

काभ सरने गदरछ्। तय भदहरा बाउक हुन्छ् फवुद्धरे काभ सरनबुन्दा 
ततनीहरु बावनाभा फहकन्छन।् मसको अथर मो छैन कक ऩरयवायीक 
जनजीवन तनवारह गनरको रागी ऩतनीफाट कुन ैककससभको सय सल्राह 
सरन ु हुॉदैन। फल्की दफुरेै आआपनो सोच बफचायफाट ऩरयवायराई 
चराउन ु ऩछ्र। तय हाककभ (प्रभखु) ऩरुुष न ै हुनऩुदरछ्।((ऩरुुषहरु 
भदहराहरुको असबबावक हुन।्)) सूयह अस्न्नसा 34 

 

 ऩतनीराई चादहमो कक आपनो ऩततको आऻा ऩारन गयौं य 
वहाॉरे जफसम्भ कुन ैऩाऩको आदेश ददॊदैन तफसम्भ उहाॉको कुया भान्न ु
ककनकी आईशा यस्जमल्राहु अन्हारे एउटा हदीसभा उल्रेख गदै यसरू 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर ससत सोध्नबुमो कक  
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((भदहराभाथथ सफबैन्दा फढी अथधकाय कसको हुन्छ् तफ हजूय 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे  बन्नबुमो उसको ऩततको। पेयी उसरे 
सोध्मो ऩरुुषभाथथ सफबन्दा फढी अथधकाय कसको हुन्छ् तऩाईरे उत्तय 
ददए उसको आभाको।)) अर भुसतदयक स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 7244 

 ऩतनीराई उसको ऩततरे उछ्मान (बफछौना) भा फोराउॉछ् बने 
उसको कुयाराई काट्न ुहुॉदैन। ककनकी यसरू स.रे बन्नबुएको छ्।  

(( जफ ऩततरे आपनो ऩतनीराई ओछ्मानभा फोराउछन ् तय उ 
आउॉ दैन य उसको ऩतत त्मती न ैयात बफताउॉछ् बने त्मसको ऩतनीराई 
परयश्ता (देवदतू्त) बफहानसम्भ मातना (थधतकाय) ऩठाईयदहन्छ्।)) सही 
भुस्स्रभ स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1436 

 ऩतनीरे ऩततराई मस्तो कुन ैवस्त ुल्माउन आग्रह गनुर हुॉदैन 
जुन वस्त ु ल्माउन उसको ऩतत सककॊ दैन। मस्तो ऩततराई खुशी य 
प्रसन्न याखनको रागी गनुरऩछ्र। उसराई भनऩने काभ गनुरऩछ्र। यसरू 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।  

 

((मदद हाभी कसरैाई सज्छदाह (टाउको झुकाउने) को आदेश ददन्थ ेबने 
ऩततनरे आपनो ऩतीराई सज्छदाह गनरको रागी हुकुभ ददन्थ्मौं।)) 
तयसभजी ी़ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 1159 

 ऩतनीरे आपनो ऩततको धन सम्ऩस्त्तराई य सन्तान तथा 
ईज्छजत भमारदाराई सयूऺा गनुरऩछ्र ककनकी अल्राहको यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। (( याम्रो ऩतनी त्मो हो जफ ऩतीरे 
त्मसराई देख्मो बने त्मो भसुतुक हाॉस्नऩुछ्र। वहाॉरे आदेश गयेको कुया 
गनुरऩछ्र मदद ऩतत घयबन्दा वादहय जान्छ् बने त्मसको ईज्छजत भमारदा 
तथा सम्ऩततराई सयुक्षऺत याखन ुऩछ्र।)) अर तमारसी स्जल्द 1 हदीस 
सॊख्मा 2325 
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 ऩतनीराई आपनो ऩततको आदेश तथा जानकायी बफना फादहय 
जान ुहुॉदैन। आपनो घयभा मस्तो ककससभको भातनसराई ऩस्न ददन ु 

 

 

हुॉदैन जसराई उनको ऩतत भनऩयाउदैन। अल्राहको यसरू यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।((ऩततको केही अथधकाय 
ऩतनीभाथथ छ् य ऩतनीको केही अथधकाय ऩतीभाथथ यहेको छ्। ऩततको 
अथधकाय ऩतनीभाथथ मो छ् की उनी आपना द्धाय मस्तो व्मस्ततको 
रागी खुल्रा नयाखौं जसराई ततनका ऩती तघणार गदैछौ। य न आपनो 
ओछ्मानभा मस्तो भातनसराई फोराउन ु हुॉदैन जुन भातनसराई ऩततरे 
भन ऩयाउदैन। ऩततभाथथ ऩतनीको अथधकाय मो छ् की ऩतनीको साथ 
याम्रो व्मवहाय गनुरऩदरछ्।)) इब्ने भाजा स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 1851 

प्राचीण कारका भसुरभानहरु आपनो छोयीराई मो धासभरक 
उऩदेश ददन्थ्मो जस्तो की अवप बफन्त ेभहल्रभरे आपनो छोयीराई 
बफछोड (बफदाई) गने फेराभा ददएको थथए। -ऐ छोयी- अफ जसको 
घयभा गई यहेका छे उसको फायेभा तऩाईरे केही थाहा छैन। य उनीसॊग 
ऩदहरे कुन ैसम्फन्ध न ैथथमो। तऩैतन उसको दासी फन्न।ु 
 

य ऊ ततम्रो दास फन्छ्। त्मसको रागी ततभी आपु सबत्र 10 वटा 
गणुहरु देखाउन ु ऩदरछन ् जुन ततम्रो असर सम्ऩस्त्त बहैाल्छ्। ती 
गणुहरु मस प्रकायका छन।् 
1+2) सॊतोषरे उहाॊको ईच्छा ऩयुा गनुर य आऻा ऩारन गनुर। 
3+4) ततभी आपनो शयीयराई याम्रोससत ससॊगायेय याख य खुशफ ूऩयमोग 
गय। 
5+6) उसको तनद्रा य खानाको प्रतत याम्रयी ध्मान ऩयुमाउन।ु ककनकी 
मदद ऩतत धेयै फेय सम्भ बोकै यहमो बने वा उसको तनद्रा ऩयुा नबए 
उनी ततसरन्छ् य रयसाउनहुुन्छ्। 
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7+8) उहाॉको खास सम्ऩस्त्तराई हेयचाय गनुर य आपनो सन्तानराई 
याम्रोसॊग ऩारन ऩोषण गनुर। मसको सायाॊश सम्ऩस्त्त याम्रो बाग्छमफाट य 
सन्तान य याम्रो ऩारनऩोषणफाट प्राप्त हुन्छ्। 
9+10) ऩततको कुन ैआदेश वा कुयाराई अवहेल्ना नगनुर य उहाॉको कुन ै
गोप्म कुयाराई नखोल्न।ु मदद ततभी मस्तो गछों बने उसको रृदम 
ततम्रोरागी छोटो हुन्छ् य त्मसको तनष्ठायीता (फेवपाई) फाट फच्न ्
सतदैंन। तसथर ततभीरे आपु सबत्र 10 वटा गणुहरु उत्ऩन्न गछौं बने 
ततम्रो ऩरयवायको जनजीवन सघैं खुशी य सम्ऩन्न हुनेछ्। मदद याखन 
सकेनौं बने ऩरयवायीक जनजीवन दु् खी हुनेछ्। 
 

 

ऩतननिो अथधिाय ऩनतभाथथ् 
 

 ऩतनीको भोहयको अथधकाय ऩतीभाथथ अतनवामर गरयएको छ्। 
ऩततराई ऩतनीको भोहय चतुता गनुर ऩछ्र ककनकी तनकाह (वववाहदान) 
त्मसको बफना ऩयुा हुॊदैन।् ऩतनीको मो अथधकाय त्मती फेरा सभाप्त 
हुन्छ्। जफ बफवाहदान ऩतछ ऩतनी रे याजी खुशी को साथ ततभीराई  

 

 

भाप गयददमोस।् मो अल्राहको आदेश हो। ((य, भदहराहरुराई 
उनीहरुको भहय खुशी खुशी देऊ)) सूयह अन नेसा 4 

 मदद कससैॊग दईु वा दईुबन्दा फढी ऩत्नी छ् बने उनीहरुको 
बफचभा खाना, आवास, रगुाको साथ ैयात बफताउने ऩतन साभान रुऩरे 
हुनऩुछ्र। ककनकी अल्राहको यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्। ((जुन व्मस्ततसॊग दईुवटा ऩत्नी छ् तय उसरे 
एउटाराई भात्र ध्मान केन्द्रीत गदरछन ् बने प्ररमको ददन झुककएको 
कभय सरएय अको उसबन्छ्। सकेसम्भ ऩत्नी य सन्तानहरुको खाना, 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

रगुा, आवासराई प्रफन्ध गयोस ्य उसराई आवश्मकता अनसुाय ऩसैा 
ददॊदै यहनऩुछ्र।)) अफू दाऊद स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2133 

मसयी इस्राभ धभरर े मस्तो काभ गनरको रागी 
भसुरभानहरुराई प्रोत्सादहत गयेको छ्। अल्राह तआरारे ऩतन त्मस्तो 
स्वबावको ऩततराई ऩयुस्स्वकृती गनुरबएको छ्। जसरे आपनो ऩत्नी य 
सन्तानहरुभा खचर गदरछ् त्मो ऩणु्म हुन्छ्। यसरू सल्रल्राहु अरहुै वसल्रभरे  

आपना साथी साद बफन अफ ू वकासराई बन्नबुए। ((ततभी आपनो 
ऩरयवायभा जती धेयै खचर गछौं त्मो दान हुन्छ् य महाॊ सम्भ की जुन 
रकुभा (गाॊस) ततभी आपनो ऩत्नीको भखुभा ऩयुमाउछौं त्मो ऩतन दान 
हो।)) सही फोखायी स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 2591 

मदद ततम्रो ऩतत आथथरक अवस्था ऩयुा गदैनबने वहाॉको 
जानकायी बफना उसको सम्ऩस्त्तफाट खचर गनर सतछौं जस्तो की दहन्द 
बफन्त ेउतफाहरे यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे राई बन्नबुमो। 
(( भेयो ऩती सपुमान कनजुस (चुईखे) हुनहुुन्छ् उसरे भेयो य भेया 
सन्तानहरुको आवश्मकता ऩणुर खचर ददॊदैन तऩैतन हाभी वहाॉको 
जानकायी बफना उसको सम्ऩस्त्तफाट खचर गदरछौं हुजुय सल्रल्राहु 
अरहै वसल्रभरे बन्नबुमो ततभी आपनो आवश्मकता मसयी न ैऩयुा 
गदै गय।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5049 

 

 ऩत्नीको ऩततभाथथ अथधकाय मो छ् की ऩततराई ऩत्नीको साथ 
यात बफताउन ुऩछ्र। ऩतत मस्तो गदैनन बने ऩत्नीरे मस्तो केही गनर 
सतछन ् जसको ऩरयणाभ नयाम्रो हुन्छ्। त्मसरैे इस्राभ धभरर े
ऩततभाथथको अथधकाय जोड़ ददएको छन।्  

 ऩत्नीको गोप्म कुया य उनका कसभ कभजोयीहरु जथाबावी 
बन्नहुुदैन। ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको 
छ्। की ((प्ररमको ददन अल्राह तआरा सभऺ नयाम्रो व्मस्तत त्मो 
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हुन्छ् जसरे आपनो ऩत्नीको गोप्म तथा कसभ कभजोयीका कुयाहरु 
(सभत्र साथी) राई बन्दछन।्)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1437 

 ऩत्नीसॊग याम्रो सम्फन्ध फनाई याखनऩुछ्र। उसराई भनऩयाउने 
कुयाहरुभाथथ ध्मान ददनऩुछ्र। उसफाट सय सल्राह सरनऩुछ्र य पे्रभऩवुरक 
व्मवहाय गनुरऩछ्र। ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे र े
बन्नबुमो। ((ऩणुर ईभान बएको व्मस्तत त्मो हो जसको स्वबाव य 
व्मवहाय सफ बन्दा याम्रो हुन्छ् य ततभीहरु भध्मे याम्रो व्मस्तत त्मो हो  

 

 

जसरे आऩनो ऩत्नीसॊग याम्रो व्मवहाय गदरछ्।)) सही इब्ने हफान स्जल्द 
9 हदीस सॊख्मा 4176 

 ऩत्नीको नयाम्रो व्मवहाय य कभी कभजोयीहरु फाट सॊतोष 
गनुरऩछ्र। अकारको कानपुसीभा ऩनुरहुॊदैन। उनराई भाप गरयददनऩुछ्र 
ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((याम्रो 
भसुरभान त्मो हो जसरे आपनो ऩत्नीको नयाम्रो व्मवहायदेखख उसराई 
बफछोड़ गदैन य उसको अको गणुराई ध्मान याख्दछन।्)) सही भुस्स्रभ 
स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1469 

 ऩततरे ऩत्नीप्रतत गयैतभन्द य सयुऺात्भक दृस्ष्ट याख्नऩुदरछ्। 
ऩत्नीराई मस्तो ठाॉउभा ऩठाउन ुहुॊदैन जहाॉ बफकृतीको सम्बावना धेयै  

 

 

 

हुन्छन ्अल्राहरे कुयआनभा उल्रेख गनुरबएको छ्। ((हे आस्थावानहरु 
हो! आपु य आपना सन्तानराई नकर फाट फचाउ।)) अर तहयीभ 6 

 वहाॉको खास सम्ऩस्त्त आदेश अनसुाय खचर गनुरऩदरछ्। वहाॉको 
बफना आदेशरे कुन ै वस्त ु चराउन ु हुॉदैन। ककनकी अल्राहको यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((कसकैो बफना आदेश 
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वा भस्जर भतुाबफक कसकैो वस्त ु प्रमोग गनर इस्राभ धभरभा जाईज 
छैन।))  

 

नातेदायहरिो अथधिाय् 
सम्फन्धी नस्जकको होस ् वा टाढाको इस्राभ धभरभा 

उनीहरुराई सहमोग गनर प्रोत्साहन गनुरबएको छ्। चाहे ततभी आथथरक 
रुऩरे गयौं य त्मसको सभस्मा ऩयेको फेराभा दु् ख सखुभा सहबागी 
फनौं। मदद ततभी सखुी सम्ऩन्न छौं बने ततभी उसराई आपनो खास 
सम्ऩस्त्त वा अतनवामर दानफाट सहमोग गनुरऩछ्र। तथा सखुी सम्ऩन्न 
छैनौं बने ततभी उसको सभस्माहरुभा सहाबागी बएय आऩत ऩयेका 
फेराभा दु् ख ऩयेको फेराभ साथ ददनऩुछ्र।  

    

भसुरभानहरुराई अल्राहरे आदेश ददनबुएको छ् की ((आपनो 
नातदेायहरुससत सम्फन्ध फनाई याखन ु मदद उसरे ततभीफाट सम्फन्ध 
तोनर चाहे ऩतन उनीहरुसॊग याम्रो व्मवहाय गय।)) तय उनीहरु ततभीसॊग 
नयाम्रो व्मवहाय गदरछन ्तऩैतन ततभी उनीहरुसॊग याम्रो सम्फन्द फनाई 
यहन ु ककनकी अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु
बएको छ्।((की याम्रो नातदेाय त्मो होईन जसरे आपनो नातदेायसॊग 
सभान व्मवाहाय गदैन।् याम्रो नातदेाय (सम्फन्धी) त्मो हो जसरे 
सम्फन्ध तोनेहरु ससत सम्फन्ध जोड्छ्। इस्राभ धभरभा सम्फन्धीहरु 
सॊग सम्फन्ध तोने य उनीहरुराई सहमोग नगने ठूरो ऩाऩ हो।)) सही 
फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5645 

 

सन्तानिो अथधिाय् 
सन्तानको जीववत यहनजुरे अथारत ऩरयऩक नबए सम्भ 

उसराई खाना रगुा कऩडा ी़ सशऺा तथा याम्रो सॊस्काय प्रदान गनुर 
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आभाफवुाको दातमत्व हो। ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ् की ((कुन ैऩतन भातनसराई ऩाऩी फन्नको रागी मतत न ै
धेयै बमो की ऊ आपनो सन्तानराई फयवाद गयोस।्)) अर भसुतदयक 
स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 8526 

 सन्तानको नाभ याम्रो याखनऩुछ्र। ककनकी अल्राहको यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु बएको छ्। ((प्ररमको ददनभा 
प्रत्मेक भातनस आपनो नाभ तथा फवुाको नाभफाट फोराईन्छ्।)) सही 
इब्ने हफान स्जल्द 13 हदीस सॊख्मा 5817 

 आपनो सन्तानराई याम्रो सॊस्काय ससकाउन ुऩछ्र जस्तो राज, 
सानो ठूरोको आदय, सत्मता, सत्म फोल्न,ु आभा फवुाको कुया भान्न,ु 
नयाम्रो काभहरु नगनुर ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
उल्रेख गनुरबएको छ्। ((सन्तानराई याम्रो व्मवहाय तथा सॊस्काय 
ससकाउनऩुछ्र।)) सही इब्ने भाजा स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 3671 

 

 आपनो सन्तानराई राबदामक सशऺा ददऺा य नभर स्वबावफाट 
ऩणूर फनाउन ुआभा फवुाराई अतनवामर गरयएका छन।् हजूय सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((ततभीहरु भध्मेका प्रत्मेक व्मस्तत 
स्जम्भेदाय हुन ् जफ जन्ताद्धाया हाककभ (प्रभखु) राई उसको 
स्जम्भेदायीको फायेभा सोथधन्छ् बने उतत हाककभराई आपनो 
ऩरयफायका सदस्महरु प्रततको स्जम्भेदायी तनबाउन ु ऩछ्र। नोकयराई 
भासरक प्रततको स्जम्भेदायी तनबाउन ु ऩछ्र। मसयी अल्राहरे प्ररमको 
ददन प्रत्मेक स्जम्भदेाय ससत त्मसको स्जम्भेदायीको फायेभा सोथधनेछ्।)) 
सही फोखायी स्जल्द 2419 

 
 

 आपनो सन्तानराई हेयबफचाय गनुरऩछ्र य सयुक्षऺत याखनऩुछे 
तथा उनीहरुको बववष्म याम्रो फनाउन ुअल्राहससत प्राथरना गनुरऩछ्र य 
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सयाऩ ददन ु हुॊदैन। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
बन्नबुएको छ्। ((आपनो सन्तान तथा कुन ैभातनसराई सयाऩ नदेऊ 
नोकयरे भासरकको सम्ऩस्त्तराई सयाऩ नगय ककनकी केही मस्तो ऩतन 
हुन्छ् जसभा अल्राहरे आपनो फन्दाको सयाऩराई ऩतन स्वीकनुर 
हुन्छ्।)) अफूदाऊद स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1532 

 सन्तानहरुभा साभान तनणरम गनुर धेयै आवश्मक छ्। साभान 
तनणरम नगनाररे आजबोरी हाम्रो सभाजभा आभाफवुाको अवहेल्ना 
हुदैछन।् वहाॉहरुरे सन्तानहरुभा आऩसी भेरसभराऩ प्रभे तथा सदबाव 
यहदैन। उनीहरुको बफचभा बफसबन्न ककससभका तनावहरु ऩतन आउन 
थाल्छन।् नभुान इब्ने फशीयको बनाई छ् की उसको फवुारे उसराई 
केही सम्ऩस्त्त ददईमो तय वहाॉको आभारे बन्नबुमो भ तऩाईको मस्तो 
तनणरम देखख तफसम्भ सन्तषु्ट छैन जफ ततभीरे आपनो तनणरमको 
साऺी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभराई फनाउने छैनौ। त्मसऩतछ 
फवुा नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ ससत सोध्मो य वहाॊराई 
बन्नबुमो। ((तऩाई हाम्रो तनणरमको साऺी फन्नहुोस।् 
 

 यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो के ततभीरे 
आपनो सन्तानहरुभा फयाफयको भात्राभा सम्ऩस्त्तराई फाडपाड गयेका 
छौं। त्मसऩतछ वहाॉको फवुारे नकयातभकभा जवाप ददनबुमो। तफ 
हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे उतत व्मस्ततराई बन्नबुमो। 
अल्राह फाट डय य सन्तानहरुभा फयाफयीको भात्राभा सम्ऩस्त्त वाॊडपाॊड 
गय त्मसऩतछ फवुारे भराई ददन ु बएको सफ ै सम्ऩस्त्त कपतार 
सरनबुमो।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 1623 

 

 

 

नछभेिीिो अथधिाय् 
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 इस्राभ धभरभा तछभेकीराई धेयै भान भमारद तथा सम्भानको 
अथधकाय ददएको छ। जसयी अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुमो ((स्जवयीर परयश्तारे तछभेकीको रागी मती धेयै 
वससमत गनुरबमो कक भराई राग्छमो की एक तछभेकीको अथधकाय अको 
तछभेकीको सम्ऩस्त्तभा बईहाल्छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5668 

त्मसरेै इस्राभ धभररे तछभेकी सॊग दमाऩणुर व्मवहाय गनरको 
रागी आदेश ददएको छ्। ((अल्राहकै उऩासना गय कसरैाई उनको 
साझेदाय नफनाऔीँ अतन भातावऩता नातदेाय अनाथ ददनदखुख नातदेाय 
तछभेकी बफयाभी तछभेकी साथी सॊगी तथा ततम्रो अथधनभा यहेका दास 
दासीहरुसॊग याम्रो व्मवहाय गय अल्राह घभण्डीराई भन ऩयाउॊ दैन।)) 
अन नेसा 36 

 तछभेकीराई दु् ख ददन ुहयाभ बतनएको छ् चाहे त्मो दु् ख तऩाईको 
कुयाफट होस ् वा तऩाईको व्मवहाय देखख होस ् अफ ू होयैयहरे एउटा 
हदीसभा उल्रेख गनुरबएको छ् की ((एख सहाफीरे नफी सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभराई त्मो स्त्रीको फायेभा सोध्न ुबमो जनु स्त्री ददनबयी 
वतर फस्छे य यात बयी नभाज ऩढछे तय उसको कुयाफाट उनको तछभेकी 
 

 दु् खीत हुन्छ्। बने तऩाईरे त्मो स्त्रीको फायेभा बन्नबुमो कक त्मो 
नककर म हुन।् पेयी तऩाईराई त्मो स्त्रीको फायेभा सोध्न ुबमो जुन स्त्री 
ददनबयी अतनवामर वतर फस्छे य अतनवामर नभाज ऩढतछन ्तय उसको 
कुया तथा व्मवहायफाट उसको तछभेकीराई दु् ख हुॊदैन त्मो स्त्री स्वगरभा 
जन्छे।)) अर भुसतदयक स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 7305 

 इस्राभ धभरभा तछभेकीराई दु् ख य फाधा ऩयुमाउन ु ईभान 
बफऩरयत कामर हो। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्। ((त्मो व्मस्तत ईभानवारा होईन ! होईन ! होईन !  
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साथीहरुरे सोध्मो कुन? हजयू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
जुन व्मस्ततको तछभेकी त्मसको कुया य व्मवहाय देखख दखुीत 
हुन्छन।्)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5670 

 एउटा व्मस्तत इब्ने अब्फासराई बन्मो((भेयो तछभेकी भराई 
दु् ख ददन्छ्, गारी गछ्र, अतन अनेकै दु् ख राग्छदा कुयाहरु बन्दछन।् 
तऩाईरे बन्नबुमो  त्मो ततम्रो फायेभा अल्राहको अव्हेल्ना नगरयमो तय 
ततभी त्मसको फायेभा अल्राहराई अवहेल्ना नगय।)) इहमाउर ऊरुभ 
स्जल्द 2 ऩुष्ट 212 

तछभेकी ततन प्रकाका हुन्छन।् य ततनीहरुको हकदहत 
(अथधकाय) ऩतन बफसबन्न ककससभका हुन्छन।् 
1) जुन तछभेकी भसुरभान य सम्फन्धी ऩतन होस।् मसका तीनवटा 
अथधकाय छ्। 
क) तछभेकी हुनकुो अथधकाय। 
ख) सम्फन्धी हुनकुो अधइकाय। 
ग) भसुरभान हुनकुो अथधकाय। 
 

2) भसु्स्रभ तछभेकीको दईु वटा अथधकाय छ्। 
क) तछभेकी हुनकुो अथधकाय। 
ख) भसुरभान हुनकुो अथधकाय। 
 

3) गयै भसु्स्रभ (फहुदेववाद) तछभेकीको एउटा भात्र अथधकाय हुन्छ् 
त्मो हो तछभेकी हुनकुो अथधकाय। 

 

साथथबाईिो अथधिाय् 
इस्राभ धभररे साथीको अथधकायराई ऩतन प्राथसभकता 

ददनबुएको छ्। साथीहरुराई बराई गनुर शबुसम्वाद गनुर, याम्रो व्मवहाय 
गनुर तथा एक अकारराई सहमोग गनुरऩछ्र।  
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अल्रहाको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। 
(( याम्रो साथी त्मो हो जसरे आपनो साथीहरुको रागी सफबन्दा याम्रो 
हुन्छ्। अल्राहको नस्जक याम्रो तछभेकी त्मो हो जसर े आपनो 
तछभेकीको रागी सफबन्दा याम्रो हुन्छ्। साथीको अथधकाय मो छ् की 
उसको साथी भनुरउऩयान्त उसको सन्तानराई येखदेख गनुर।)) सही इब्ने 
खुजभैा स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2539 

 एक जनारे यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ. ससत 
सोध्मनबुमो ((भेयो आभाफवुाको तनधन बएऩतछ हाभीरे उहाॉको रागी 
कुन ैऩणु्म गनर सतछु। त्मसऩतछ हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुमो ततभी आपनो आभाफवुाको रागी प्राथरना गय उनीहरुको 
ऩाऩको ऺभामाचना भाॉग य उनका सम्फन्धीत य साथीहरुराई 
आदयसत्मकाय गय।)) अफू दाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 5142 

 

ऩाहुनािो अथधिाय् 
इस्राभ धभरभा अततथथको अथधकाय मो छ् की उसाराई 

याम्रोसॊग स्वागत गनुरऩछ्र। मसको फायेभा नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जुन व्मस्तत अल्राह य प्ररमको 
ददनभाथथ बफश्वास याख्छ् उसराई आपनो तछभकेीको खाततयदायी तथा 
ईज्छज़त सम्भान गनुरऩछ्र ऩाहुनाराई स्वागत गनुरऩछ्र।)) सही फोखायी 
स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5673 

 

त्मती भात्र कहाॉ हो य तीन ददन य ततन यात सम्भ स्वागत 
सत्मकाय गनुर हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ुबएको हो। 
मसफाहेक जतत ददन ऩाहुना यहन्छ् त्मसराई आदय सत्मकाय गयेभा 
दान फयाफयको ऩणु्म प्राप्त हुन्छ्। ऩाहुनाहरुराई स्वागत सत्मकाय गनुर 
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इस्राभ धभररे सम्भानजनक कामर फताउन ुबएको छ्। नफी सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे याम्रो व्मस्ततको रुऩभा त्मस्तो व्मततराई भान्दथ्मो  

 

जसरे आपनो गाई वस्त ु चयाउॉछ् य ऩाहुनाहरुको स्वागत सत्मकाय 
तथा आऻा ऩारन गदरछ्। मसयी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
ऩाहुनाहरुराई स्वागत गने केही तयीका मसयी देखाउन ुबएको छ्। (अर 
भुसतदयक एवॊ इब्ने भाजा) 
 ऩाहुनाराई हॊसभखु य खुशी अनहुाय सरएय स्वागत गनुर। 
बफछोय गने फेराभा घयदेखख टाढासम्भ साथ यहन।ु ऩाहुनाराई चादहमो 
कक आपनो सम्फन्धीराई सकेसम्भ धेयै दु् ख नदेओस ् यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे आपनो ऩाहुनाको रागी आपनो चादय 
ओछ्माउने गदरथ्मो। तऩाईको कुन ै सम्फन्ध हुॊदैनथ्मो त्मस्तो 
ऩाहुनाकोरागी ऩतन तऩाई याम्रोसॊग स्वागत सत्मकाय गनुरहुन्थ्मो की 
ऩाहुनाराई राग्छथे सफबन्दा प्मायो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको 
रागी भ न ैहुॉ। (सही भसु्स्रभ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 48) 
 

ऩरयश्रभिताम (ज्मारादायी) िो अथधिाय् 
 

इस्राभ धभररे भजदयु य भासरकको बफचभा बाईचायाको 
सम्फन्ध कामभ याखन ्आदेश ददनबुएको छ्। पे्रभको नातारे दईुफरैाई 
फयाफयीको अथधकाय ददनबुएको छ्। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुमो। ((भजदयु ततम्रो बाई हो अल्राहरे उसराई 
ततम्रो अथधनताभा ददनबुएको छ्। तफ जो व्मस्तत जसको अथधनताभा 
यहन्छ्। उसराई चादहमो कक त्मसराई आपु जस्त ैखाना खुवाउन ुऩछ्र।  

 

आपु जस्त ै रगुा रगाउन ददनऩुछ्र। उसराई ठूरो य कडाकायी गनर 
ददनहुॊदैन ककनकी उसराई कदठनाई हुन्छ् मदद ततभी त्मसफाट बायी 
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गयाउन चाहन्छौं बने त्मसराई शारययीक भद्दत गनुर ऩदरछ्।)) सही 
फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 30 

 

 

 

 भजदयुको ज्छमारा काभ शरुु गयाउनबुन्दा ऩदहरे 
तोककददनऩुछ्र।नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको 
छ्।((भजदयुको ज्छमारा त्मसको काभ सभाप्त हुने बफस्त्तकै तयुन्त 
ददहाल्न ुऩछ्र वा त्मसको तरफ खाताभा जम्भा गरयददनऩुछ्र।)) भसन्द 
इभाभ अहभद स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 11582 

 नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे मो ऩतन बन्नबुएको छ्। 
((भजदयुको ज्छमारा त्मसको ऩससना सतुनबुन्दा ऩदहरे ददनऩुछ्र।)) सुनन 
इब्ने भाजा स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2433 

 

मदद कसरैे त्मसफाट आवश्मकताबन्दा काभ गयाउन चाहन्छ् 
बने उसराई शारययीक भद्दत गनुरको साथ ै त्मसको ज्छमाराभा आथथरक 
फवृद्ध गयददनऩुछ्र। इस्राभ धभरभा याम्रो ज्छमारादायी गनेवाराको शे्रणी 
ठूरो छ्।हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।((आपनो 
हात य ऩससनाफाट ज्छमारा गने बन्दा याम्रो कुन ैज्छमारा हुॊदैन जसयी 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ आपनो हात य ऩससना फगाएय 
आपनो जीवन तनवारह गने गदरथ्मो।))सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 30 

 

व त्मसरैे इस्राभ धभर आपनो हात य ऩससनाफाट ज्छमारा 
गनेको रागी प्रोत्साहीत गनुरबएको छ्। हजूय सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((कसकैो साभ ुहात भाॊग्छनबुन्दा याम्रो काभ 
डोयी सरएय जॊगर गई दाउया काटेय फजायभा ल्माई फेचेय खान ुहो।)) 
सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1966 
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भासरििो अथधिाय् 
इस्राभ धभररे जसयी भजदयुको अथधकाय भासरक प्रतत 

दशारउनबुएको छ्। त्मसयी भासरकको अथधकाय भजदयुप्रतत दशारएको 
छ्। तफ भजदयुराई मो हुनऩुयमो की भासरकको आदेश फभोस्जभ  

 

नदहचककचाईकन याम्रो सॊग काभ गनुरऩछ्र। नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जफ कुन ै व्मस्तत ज्छमारादायी गछ्र बने 
उतत व्मस्ततराई याम्रो सॊग ज्छमारादायी गनुरऩछ्र। अल्राहरे त्मस्तो 
भातनसराई भन ऩयाउछ् जसरे आपनो दातमत्व फभोस्जभ ज्छमारा 
गदरछ्।)) भसन्द अफी मारा स्जल्द 7 हदीस सॊख्मा 4386 

नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे((त्मस्तो ज्छमाराराई सफबन्दा याम्रो 
ज्छमाराको रुऩभा भान्न ु हुन्छ् जुन ज्छमारा ईभान्दायीससत गरयएका 
हुन।्)) भसन्द इभाभ अहभद स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 8393 

 

 

    सम्ऩूणम भुसरभानहरिो जजम्भेिायी य नतनीहरिा अथधिाय् 
 

इस्राभ धभररे सफ ैभसुभानहरुराई एख अकारको हारखफय य 
हेयबफन गनर आदेश गनुरबएको छ्। चाहे भसुरभान जुनसकैु ठाॉउको 
ककन नहोस ् नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको 
छ्।((सम्ऩणूर भसुरभानहरु आ-आपनो भाॊग, आऩसी भरेसभराऩ, प्रेभ य 
सदबाव याखनऩुदरछ्। जसयी के शयीयको कुन ैएउटा बागभा वऩडा बमो 
बने सम्ऩणूर शरययभा त्मसको प्रबावरे यातबयी ज्छवयोरे वऩडडत य 
यातबयी जाग्छनऩुछ्र।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5665 

इस्राभ धभररे भसुरभान बाईहरुसॊग याम्रो व्मवहाय गने 
आदेश ददन ुबएको छ्। नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको 
छ्। ((ततभी तफसम्भ भोसभन फन्न सतदैनौ जफ ततभीरे आपनो रागी  
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भन ऩयाएका वस्त ु अको भसुरभानको रागी भनऩयाउॊ दैन।)) सही 
फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 13 

य आऩत्त ऩयेको फेराभा साथ ददनऩुछ्र। जसयी हजूय 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((भोसभन एउटा ऩयखार 
जस्त ै 

 

हुन्छ्। जसयी ऩयखारभा प्रत्मेक ईटा अकारससत टाॊससएय फसेका हुन्छन।् 
मसयी न ैटाॊससएय भोसभनराई फस्नऩुछ्र।)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस 
सॊख्मा 2314 

 इस्राभ धभररे भसुरभानहरुराई आवश्मक ऩयेको फेराभा एक 
अकारराई सहमोग गनर आदेश ददनबुएको छ्। इस्राभ धभरर े
भसरुभानहरुराई जफजरस्ती य रुसफाहीफाट फच्नको रागी आग्रह गयेका 
छन।् यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ुबएको छ्। ((जफ कुन ै
भसुरभानरे कसरैाई रुसवाही गछ्र जसरे गदार उसको ईज्छज़त भमारद 
सभाप्त हुन्दछ् बने अल्राहरे उसराई ऩतन त्मस्तो ठाॉउभा हुने 
सहमोग सभाप्त गरयददन्छ्। जफ कुन ैभसुरभान बाईराई सहमोग गछ्र 
बने अल्राहरे ऩतन उसराई जस्तोसकैु ठाॉउभा सहमोग गदरछन।्)) 
सुनन अफू दाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 4884 

 

इस्राभ धभमभा याम्रो स्िबाििो गुणासो् 
 

याम्रो स्वबाव ससकाउनको रागी न ै इस्राभ धभरको उदम 
बएको छ्। नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ् की ((भ 
याम्रो स्वबाव ससकाउनकै रागी आएका छौं।)) अर भुसतदयक स्जल्द 2 
हदीस सॊख्मा 4221 
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याम्रो स्वबाव अन्तगरत जतत कुयाहरु ऩदरछन ्त्मसराई ऩारन 
गनर इस्राभ धभररे प्रोत्साहन गनुर बएको छ् य नयाम्रो स्वबाव 
अन्तगरत जती कुयाहरु ऩदरछन ्त्मसफाट सचेत गनुर बएको छ्। अल्राह 
तआरा कुयानभा उल्रेख गनुर बएको छ्। (( कक ऺभा गनुर, 
 

 

बराईको आदेश ददन ु तथा आसशक्षऺत वगरको कुयोभाथी ध्मान 
ददनहुुॊदैन।)) अर आयाप 199 

 

 

भसुरभानहरु आपनो सभाजभा एक अकारससत सभरेय जीवन 
तनवारह गदरछन।् तथा शास्न्त ऩाॉउछ्। मो सफ ैतरयका इस्राभ धभरभा 
उल्रेख छ्। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ् की ((सफ ै हयाभ (तनषधे) कामरफाट सचेत होऊ य 
तछभेकीहरुससत बराई गय ककनबने ततभी सफबन्दा याम्रो भोसभन 
कहराउॉछन ् य ततभीराई अल्राहरे ददनबुएको बाग्छमभाथथ बफश्वास 
याख। सम्ऩणूर भातनसहरुको रागी त्मही छान्नऩुछ्र जुन ततभीरे 
आपनोरागी छान्छौं। भसुरभानराई धेयै हास्न ु हुॊदैन। ककनकी हाॊसो 
रृदमको रागी खतयनाक हुन्छ्।))सुनन तयभीजी स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2305 

हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्((याम्रो 
भसुरभान त्मो हो जसको व्मवहाय, फोरीचारीरे उसको तछभेकीराई 
(अको भानव) दु् ख हुॊदैन।)) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 10 

 

हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे साथीहरुराई सोध्न ुबमो। 
((हे साथीहरु हो ततभीहरुराई थाहा छ् की गरयफ व्मस्तत को हो 
साथीहरुरे उत्तय ददए। गयीफ व्मस्तत त्मो हो जसससत धनसम्ऩस्त्त य 
रुऩमैाऩसैा हुॊदैन। त्मसऩतछ यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
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बन्नबुमो हाम्रो उम्भतभा गयीफ व्मस्तत त्मो हो जो प्ररमको ददनभा 
अल्राहको साभनु्ने मस्तो हारभा हुन्छ् कक त्मससॊग नाभाज, योजा 
(वतर) य ज़कात (दान) केही हुॊदैन। पेयी केही भातनसहरु त्मसको बफरुध 
गदरछन ् य बन्छ् उसरे भराई सॊसायभा गारी ददएको थथमो। कसैंर े
भानुरको दावा गछ्र त्मस ऩतछ अल्राहरे उसको ऩणु्मफाट बफयोध 
गनेहरुराई वाडडददन्छ्। जफ त्मसको ऩणु्म सभाप्त बईैहाल्छ्। तऩैनी 
उसको बफयोध गनेहरुको बनाई फाॊकी न ैयहन्छ् त्मसऩतछ उनीहरुको  

 

सम्ऩणूर ऩाऩ त्मसको बाग्छमभा रेखखददन्छ् य उसराई नकर भा 
हासरददन्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2581 

 

 इस्राभ धभरभा कुन ैकामर गनरको रागी आदेश ददएको छ् य 
कुन ैकामर गनरफाट सचेत यहन बतनएको छ् त्मसको अथर मो छ् की 
ततभीरे एउटा मस्तो सभाज फनाउन सतछौं जसभा एक अकारभा 
आऩसी भेरसभराऩ य सदबाव तथा पे्रभ ऩणूर सम्फन्ध हुन्छ् तर केही 
तनषथेधत कामरहरु उल्रेख गरयएको छ्। 
 फहुदेववादभा ईभान ल्माउन ुतनषधे छ्।((ककनकी अल्राह सशकर  
गनेराई कदाऩी भाप गदैन। मस फाहेक अको कुन ै ऩाऩराई ऺभा 
गरयददनहुुन्छ्।)) अन्नसेा 116 

 जादटुोना ऩतन हयाभ छ्। नफी सल्रल्राहु अरदैहवसल्रभर े
बन्नबुएको छ्।((बफनासकायी काभफाट फच जस्तो सशकर  य जादटुोना 
हो।)) सही फोखायी स्जल्द हदीस सॊख्मा 5431 

 अत्माचायको बफयोधभा कसकैो अथधकाय हनन गनुरहॊदैन। बफयोध 
देखख सचेत यहन ु ऩछ्र। अल्राहरे बन्नबुएको छ्।((बनीदेऊ भेयो 
ऩारनकतारराई तम कामरहरु अफधै गयेको छ्। अश्रीरताका कामरहरु 
चाहे त्मो द्दश्म होस ्वा अद्दश्म ककन्न होस।्)) अर अयाप 33 
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 कसरैाई हत्मा गनुर हुॊदैन ककनकी अल्राहरे कुयआनभा 
बन्नबुएको छ्।((जसरे जानीजानी कुन ै भोसभनको हत्मा गछ्र बने 
त्मसको सजाम नकर  हो। जसभा सदा सवरदा ऊ यहनेछ् य उसभाथथ 
अल्राहको मातना बईैयहन्छ्। अल्राहरे उसको रागी कठोय सजाम 
तमाय ऩानुर बएको छ्)) अन्नसेा 93 

((अन्मथा त्मो भातनस जो आपनो धन सम्ऩस्त्त य भानभमारदाको 
खाततय रड्छन ् य भछर य आपनो धभरप्रतत सशय कटाउछ् बने त्मो 
व्मस्तत शहीद कहराउछन।्)) सुनन अफूदाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 4772 

 सम्फन्ध तोड्न चाहे त्मो सम्फन्ध ऩरयवायरयक होस ् वा 
ऩयम्ऩयावादी होस ्अल्राहको हुकूभ छ्। ((की हाम्रो आदेशफाट ववभखु 
बएय धतॉभा बफद्धफन्स भचाउन ुय नातागोता दहनफीन ऩाने फाहेक अरु  

 

 

केही गनर सतने छैनौं। मी ततनीहरु न ै हुन जसभाथथ अल्राहको 
आबयश्राऩ ऩयेको छ्। ततनीहरुको श्रवण शस्तत तथा दृष्ट शस्तत 
खोससने छ्।)) अर इसया 32 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। 
((सम्फन्ध तोडनेवारा व्मस्तत स्वगरभा जान सतदैन।)) सुनन इब्न ेभाजा 
स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 4019 

  सम्फन्ध तोडनकुो अथर मो छ् की एक भसुरभानरे अको 
भसुरभानराई दआु सराभ, बेटघाट सभस्माभा सहमोग नगनुर हो। 
 बम बफचाय तथा अफधै सम्फन्ध गनुर कसरैे उस्म्कन्छ् बने 
त्मो नकर भा जानेछ्। अल्राहरे बन्नबुएको छ् की ((बम बफचाय नजीक 
ऩतन नजाउ मो अस्त्त रस्ज्छजत ऩणूर कामर तथा कुकभरभागर हो।))  

 स्ज़ना (फरात्काय) तपर  उत्पे्ररयत गने वस्तहुरु ऩतन हयाभ छ् 
ककनकी अल्राहरे बन्नबुएको छ् बम बफचायको (फरात्कायको) नस्जक 
ऩतन नजाऊ ककनकी मो धेयै तनररज्छजऩणूर कामर तथा कुभागर हो। 
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मसराई हयाभ गनुरको कायण मो छ् कक हाम्रो चारचरन सॊस्कृततको 
यऺा होस ् भातनस नयाम्रो काभहरुफाट फचोस ् सभाज बफखस्ण्डत य 
भ्रष्टाचायीको ससकाय नहोस।् फॊशभा सभश्रण नहोस ्मदद फॊशभा सभश्रण 
बमो बने एक आऩसभा जग्छगा जभीनको झगडा हुन्छ् न्मामको 
अथधकाय खोससन्छन,् भहारयभ (वववाहदान हयाभ) बमको व्मस्ततससत 
नयाम्रो सम्फन्ध कामभ हुन सतछ्। बम बफचायराई हयाभ गनुरको 
प्रभखु कायण मो छ् की हाम्रो सभाजभा अस्श्ररता नपैसरमोस तथा 
योगका भहुानहरु नखुरोस।् जस्तो एड्स, प्रेग आदी हुन।् नफी 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। ((कौभे रतुभा (एउटा 
सभदुाई) भा तफ सम्भ बफकृती (फयुाई) पैसरन जफसम्भ की अस्श्ररता 
ऩणूर रुऩरे पैसरएको हुॊदैन। मसरे गदार भातनसभा त्मो एड्स पैसरन्छ् 
जसफाट भातनस मस बन्दा ऩदहरे एड्सको ससकाय बएको थथएन।  

 

 

सफबन्दा नयाम्रो कुकभर भहारयभको साथ बम बफचाय गनुर हो।)) सनुन 
इब्ने भाजा स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 4019 

नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जनु 
व्मस्तत भहारयभसॊग कुकभर गछरन ्उसराई हत्मा गय।)) अर भुसतदयक 
स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 8054 

 ऩरुुषरे ऩरुुषसॊग अफधैसम्फन्ध कामभ गनुर ऩतन हयाभ छ्। 
((अतन जफ हाम्रो आदेश आमो हाभीरे त्मसको भाथथ एउटा बागराई 
तल्रो बागभा घोष्टाईददमो य ततनीहरुको भाथथ रगातय दुॊगा भडुाको 
फषार गयामो। ती सफ ै दुॊगा भढुा ततम्रो ऩारनकतारको तपर फाट अॊककत 
थथए य त्मो अत्माचारयहरुफाट टाढा थथएन तसथर जसरे कौभेरतु 
जस्तो काभ गदरछ्। उसराई त्मस्त ैप्रकोऩको बम हुन्छ्।)) हुद 83-82 
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नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 7 वटा व्मस्ततहरुभाथथ 
अल्राहको प्रकोऩ फताउन ुबएको छ्। 
1) तीनऩटक प्रकोऩ ऩरुुषराई ऩरुुषसॊग अफधै सम्फन्ध कामभ 
याख्नेवारा प्रती। 
2) जसरे कुन ैऩरुुष भदहरा को छोयीसॊग एकसाथ मौन सम्फन्ध गछ्र। 
3) जसरे आपनो आभाफवुाराई गारी ददन्छ्। 
4) जसरे जनावयहरुससत खयाफ काभ गछ्र। 
5) जसरे जग्छगा ज़सभनको ससभानको फदसर ददन्छ्। 
6) जसरे ईश्वयको सट्टाभा अरु भातनसको फसर ददन्छ्। 
7) जसरे अकारको सम्ऩस्त्तभाथथ अथधकाय जभाउछ्।)) अर भुसतदयक 
स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 8053 

 

((य भदहरारे आऩसभा मौन व्मवहाय गनर ऩतन तनषधे छ्।)) भसनद अफी 
मारा स्जल्द 13 हदीस सॊख्मा 7491 

 

 

 

अनाथको सम्ऩस्त्त हडप्न ु हयाभ छ् ककनकी मसो गदार 
कभजोयहरुको अथधकाय खोससन्छन।् आमत ((जसरे अनाथहरुको 
सम्ऩस्त्त अनथर ऩवुरक उऩबोग गदरछन ् ततनीहरु वास्तवभा आपनो 
बडुडभा आगो बड्दछ्। अनी ततनीहरु नकर को दनकदो आगोभा 
होसभनेछन।्)) अन नेसा 10 

मदद अनाथको सॊयऺक स्वभराई आवश्मकता ऩयमो बने 
त्मसरे अनाथको सम्ऩस्त्तफाट आपनो आवश्मकता ऩयुा गनर सतछ्। 
तय अनाथको सम्ऩस्त्तराई सयुऺा तथा फवृद्ध ऩतन गदै यहन ु ऩछ्र। 
अनाथको जुन सॊयऺक धनी छ् त्मसरे ऩयहेज गयोस ्य जो गयीफ छ् 
उसराई साभान्म चरन अनसुाय उऩमोग गनेदेऊ। 
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झुठो गवाही ददन ु ऩतन हयाभ छ् इस्राभ धभररे मसराई ठूरो ऩाऩ 
बन्नबुएको छ्। ककनकी मसरेगदार सभाजभा बफकृतीहरु पैसरन थाल्छ्। 
एकअकारको अथधकाय खोससन थाल्छ् य मस्तो गवाहीफाट अत्माचायीको 
अत्माचायभा सहमोग ऩगु्छदछन।् जसको फायेभा झठुो गवाही ददनेछ् 
उसफाट कुन ैन कुन ै ककससभको अऩयाध हुन सतछ् अल्राहको यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ् की ((ततभीहरुराई ठूरो 
ऩाऩको फायेभा बन।ु त्मसऩतछ उनीहरुरे बन्मो तऩाई अवश्म 
बन्नहुोस,। तऩाईरे बन्नबुमो सशकर  गनुर, आभाफवुाको अवहेरना गनुर 
हो। तऩाई खम्फाभा अडसे रगाईयहेका थथए की अचानक उठेय 
बन्नबुमो। झुठो गवाही ददन।ु)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5631 

 

जूवा, तास खेल्न ु ऩतन हयाभ छ् ककनकी मसभा भातनस य 
सम्ऩस्त्त दईुटै फफारद हुन्छ्। मसको पाईदा कुन ैखास व्मस्ततराई हुन 
जान्छ्। आमत ((हे आस्थावानहरु हो! भदुार, जुवा, धुनषुवान (धनेय 
बाग्छम ऩत्ता रगाउने कामर) य थानततय जाने मो सफ ैघतृनत य शतैानी 
कामरहरु हुन।् मसफाट फच ताकी ततभी सपर हुन ्सतछ्।)) जुवा तथा  

 

 

तास खेल्नेवारा व्मस्तत मदद स्जत्दछ् बने उसरे अकारको सम्ऩस्त्त 
नजामज तयीकाफाट खादछन ् य मदद हाछ्र बने उसरे आपनो 
सम्ऩस्त्तराई फेकायभा फफारद गदरछन।् 
 चोयी, डकैती, गनुर य भातनसराई जथाबावी हप्काउन ुमो सफ ै
कामर हयाभ छन।् ककनकी मसरे भातनसराई आतॊककत फनाउछ् य 
सभाजभा अशास्न्त पैराउछ्। ((जुन भातनसहरु अल्राह य वहाॉको यसरू 
बफयोधीसॊग रडा ी़ई रड़छन ्य धतॉभा बफधवन्स भचाउन बाग्छमदौय गछरन ्
ततनीहरुराई फद्ध गय वा ससुर चढाऔॊ य ततनीहरुको हाथखटु्टा उल्टो 
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ददशाभा कादटदेऊ य ततनीहरुराई देश तनकारा गय मस्तो भातनसको 
रागी प्ररमभा सफबन्दा ठूरो मातना छ्।)) अर भाईदा 33    

         मो सॊसायभा अऩयाधीहरुको सजाम मसको जुभर 
(अऩयाध) को अनसुाय हुन्छन।् एउटा हदीसभा मी भातनसहरुको फायेभा 
उल्रेख गरयएको छ्। ((त्मो डाकुको सजाम जसरे भानसम्भान सरएय 
ज्छमान ऩतन भाछरन ्बने त्मसराई ज्छमानदेखख भानुरऩछ्र। जुन डाकु भात्र 
हत्मा गछ्र भारसभान सरॊदैन उसरई हत्मा गयेय पाल्देऊ य जुन डाकु 
हत्मा गदैन भारसभान भात्र सरन्छन ् बने त्मो डाकुको एकाऩट्टीको 
हात य खुट्टा कादटदेऊ। जुन डाकुरे मात्रीराई धम्काउने भात्र गछ्र बने 
त्मसराई सभदुामफाट तनकासरदेऊ।)) सुनन अर फैहकी स्जल्द 8 हदीस सॊख्मा 
17090 

 झुठो सऩथ सरन ऩतन हयाभ छ् जुन सऩथ अकारको अथधकाय 
खोसीनको रागी सरईन्छ्। आमत ((जुन भातनस अल्राहसॉग गरयएको 
वाचा एवॊ आपना कसभहरु तचु्छ दाभभा फेच्छन ् ततनीहरुको तनस्म्त 
ऩयरोकभा कुन ैअॊश छैन य भहाप्ररमको ददन अल्राह न ततनीहरुसॉग 
कुयागनेछन ्न ततभीहरुतपर  दृस्ष्ट गनेछन ्य न ततनीहरुराई शदु्धता न ै
प्रदान गनेछन।् ततनीहरुकाराथग दखुद मातना छ्।)) आरे इभयान 77 

 

 

 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((जसरे झठुो 
सऩथ खाएय अकारको अथधकाय खोस्छ् बने अल्राह उसको रागी नकर  
तनथधररयत गरयददनबुएको छ् य स्वगरफाट फन्चीत गरयददन्छ्।)) सही 
भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 137 

 आत्भहत्मा गनुर ऩतन हयाभ छ् आमत ((आत्भहत्मा नगय 
तनसॊदेह अल्राह ततभीहरुप्रतत अतत दमार ुछन ्अनी जसरे मस्तो गछ्र 
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बने हाभी चाहे न ैत्मसराई नकर भा होसभने छौं य मो अल्राहको रागी 
सस्जरो ऩतन छ्।))अन नेसा 29-30  

अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ् 
की((जुन व्मस्ततरे जुन ककससभको हत्मा गमो प्ररमको ददन त्मही 
तयीकाफाट सजाम ऩाउॉछ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 110  

 अल्राह य यसरू सॊग बफश्वासघात नगय य आपनो अभानत 
(नासो) हरुको खमानत ऩतन नगय।झठुो फोल्न ु दहनासभना गनुर, 
धोकाधयी गनुर सफ ैकामर हयाभ छ् आमत((हे आस्थावानहरु हो! जानी 
जानी अल्राह एवॊ यसरू सॊग बफश्वासघात नगय य आपनो अभानत 
(नासो) हरुको खमानत (दहनासभना) ऩतन नगय।)) अर अनपार 27 

 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((चायवटा 
व्मस्तत खारीस भनुाकपक (कप्टी) हुन्छन ्य एउटा भात्र असर हुन्छ्। 
त्मसभा नेपाकको एउटा भात्र गणु हुन्छ् जफसम्भ त्मसराई छाडदैन 
तफ सम्भ अभानत (अथधनता) भा याख्नऩुछ्र य त्मसराई खमानत 
(दहनासभना) गनुरऩछ्र।)) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 34  
1) झुठो फलु्न।ु 
2) वादाराई बफयोध गनुर। 
3) झगडा गने फेराभा गारी गनुर य चाहे त्मो व्मस्तत प्रततददन नभाज 
ऩढछ्।भसुरभानहरुराई डा ी़ह, ईष्मार याखन ु हुॊदैन। यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((आऩसभा ककनाकऩट नगय अल्राहको  

 

 

सम्ऩणूर फन्दा सेवक बाईबाई फतनजाऔॊ। कसरैाई गारी गनर जामज 
छैन य ततनददनबन्दा फढी आपनो बाईराई न छाडौं।)) सही भुस्स्रभ 
स्जल्द 4 सॊख्मा 2559 
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हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((डाह, 
ईष्मारदेखख फच ककनकी डाह ईष्मार ऩणु्मराई खाईददन्छन।् जसयी के 
आगोरे भातनसराई सखाऩ ऩारयददन्छ्।)) सुनन अफूदाऊद स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 4903 

गारी ददन,ु रानतान थधतकाय गनुर, नयाम्रो कुयाहरु बन्न ुऩतन 
हयाभ छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबूएको छ्। 
((भोसभन गासरददनवारा, मातना ददनवारा य धम्काउनफारा हुॊदैन।)) 
भसन्द ईभाभ अहभद स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 3948 

भोसभन शत्रसुॊग ऩतन याम्रो व्मवहाय गदरछ्। ककनकी भसु्स्रभहरु 
भशुयेककन (फहुदेववादहरु) राई सयाऩ ददन को रागी आग्रह गरयमो तफ 
हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((हाभी मातना ददनको 
रागी ऩठाईएका छैनौं। भ त ततभीहरुराई याम्रो स्वबाव ससकाउनको 
रागी आएका छौं।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2599 

कन्जुस (चुईखे) य रारच, रोब फाट फच ककनकी इस्राभ 
धभररे सम्ऩस्त्तराई ईश्वयको वयदानको रुऩभा सरन्छ्। जुन 
सम्ऩस्त्तराई आपनो सन्तान गयीफ, तनभखुा, असहामहरुभा खचर 
गनुरऩछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((सखख 
दाता अल्राहको नस्जक य स्वगरको नस्जक य जनताको नस्जक य 
नकर देखख टाढा हुन्छ्। तय कन्जुस अल्राहदेखख टाढा जनतादेखख टाढा 
य नकर देखख नस्जक हुन्छ् असशक्षऺत सखखदाता ऻानी कन्जुसहरुको 
तरुनाभा अल्राहको नस्जक प्मायो छ्।)) सुनन तयभीजी स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 1961 

 

   

 

 

इस्राभ धभररे धनी फगरहरुससत मो चाहन्छ् कक त्मो आपनो गयीफ, 
असहाम, तनभखुा साथीहरुप्रतत ध्मान ऩयुमाईमोस उसराई कदठनाई न 
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देओस, सभस्माभा सहमोग गयोस, मदद धनी फगररे त्मस्तो गदैन बने 
त्मो ईभानदेखख धेयै टाढा हुन्छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्।((कन्जुस य नयाम्रो व्मवहाय तथा नयाम्रो स्वबाव को 
व्मस्तत भोसभन हुॊदैन।)) सुनन तयसभजी स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 1962 

 

 पोजूर खचर (जथाबावी खचर गनुर) य सम्ऩस्त्तराई अनावश्मक 
खचर गनरफाट सचेत गनुर बएको छ्। आमत ((अतन नातदेायराई  उसको 
अथधकाय प्रदान गय ददन ुदखुख तथा ऩथथकराई ऩतन य अऩव्म नगय 
अऩव्मीहरु शतैानका बाई फन्धु हुन्छन।् शतैान आपना ऩारनकतारसॊग 
कृतधन छ्।)) अर इसया 27-26 

 कसकैो कुया काटेय उसको उल्टो अथर बनेय कसकैो रृदमभा 
चोट ऩयुमाउन ु ऩतन हयाभ छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्। आमत ((अल्राहरे ततम्रो रागी स्वीधा चाहन्छ्। 
ततभीहरुरागी कष्ट चाहॊदैन।)) 

अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो की 
((धभर सस्जरोछ तय कुन ैव्मस्ततरे धभरराई बायी फनाउछन ्बने अफ 
उ स्वमभराई फोझ ऩानर थाल्छ्। त्मसरेै सत्म कुया बन खुश खफयी 
सनुाउ य बफहान फेरकुा य यातको तारयकभा आऻाऩारन गनुरहोस।्))  

सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 39 

 घभण्ड य ईवषरमा गनरफाट ऩतन योतन ुबएको छ्। आमत ((अनी 
भातनसहरुसॉग भखु पकारएय (घभण्डको साथ) कुया नगनुर य धतॉभा 
घभण्ड गयी नदहॊड्न।ु तनसन्देह अल्राह कुन ैऩतन अहॊकायी एवॊ भऩाइॉ 
स्वबावको व्मस्ततराई भन ऩयाउॉ दैनन।्)) रुकभान 18 

   अल्रहाको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको 
छ्।((घभण्ड गने व्मस्तत स्वगरभा कदहल्र ैजान्दैन।))  
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 भातनसहरुको सभहूभा यहे य जाससुी य चुकरी गनुर ऩतन हयाभ 
छ्। आमत((हे अस्थावानहरु हो फढी अनभुान रगाउनफाट फच्ने गय। 
ककनबने केही अनभुान ऩाऩ हुन्छ् जाससुी नगय य ततभीहरु भध्मे 
कसरेै कसकैो वऩठमऩुछायी चुतरीभा न रागओस के ततभीहरु भध्मे 
कोही आपनो भतृ बाईका भास ु खान ऩतन रुचाउॊछन।् ततभीहरु 
त्मसराई अवश्म न ैघणृा गने छौं।)) सूयह अर हुजुयात 12 

कसकैो कुया रकुाएय कसरैाई बन्नऩुतन जाईज छैन। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((मस्तो गने 
भातनसहरुको कानभा अल्राहरे ऩीघासरएको सशसा हासरददन्छन।्)) सही 
फोखायी स्जल्द 6 हदीस सॊख्म 6635 

 कसकैो सभस्मा ऩयेको फेराभा खुशी भनाउन ु हुॊदैन। ककनकी 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((आपनो बाईको 
सभस्माभा खुशी नभनाउ हुन सतछ् अल्राहरे उसराई उदाय गयेय 
ततभीराई सभस्मा ऩरयददमोस।्))  

 कसरैाई नयाम्रो नाभ वा टाईटररे य नयाम्रो दृष्टीर ेफोराउन 
ऩतन हयाभ फताउन ुबएको छ्। आमत ((हे आस्थावानहरु हो उऩहास 
नगरुन सम्बव छ् की उनीहरु ततभीहरु बन्दा उत्तभ होऊन ् य न 
भदहराहरुरे भदहराहरुको उऩाहास गरुन सम्बव छ् कक उनीहरु 
ततनीहरुबन्दा उत्तभ होऊन ्य न आपुराई फदनाभ गय न ऩयस्ऩय एक 
अकार भाथथ व्मगॊ नगनुर।)) सूयह अर हुजूयात 11 

 न्मामथधशराई अन्माम गनुर ऩतन हयाभ छ्। ककनकी 
न्मामथधशरे इस्राभको आदेश अनसुाय तनणरम गनुर ऩदरछ्। इस्राभ 
काननूराई ऩतन राग ुगनुरऩदरछ्। तय उसरे अन्माम गछ्र बने आपनो 
अथधनताभा ख्मानत गदरछ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुए ((न्माम गने वारा स्वगरभा य अन्माम गनेवारा नकर  
ऩाउछन।्)) अर भुसतदयक स्जल्द 4 
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फेगयैत  चेरीफेटी फेचबफखन गने व्मस्तत य अऩयाधको रागी उबाने 
व्मस्ततको फायेभा यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ् 
की ((प्ररमको ददन तीन ककससभको भातनसहरु तीय अल्राह तआरा 
हेदैन। 
1) जुन व्मस्तत आपनो आभाफवुाराई घयफाट फादहय तनकाल्छन।् 
2) त्मो भदहरा जसरे ऩरुुषको सॊस्कृतत अऩनाउने गदरछ्। 
3) आपनो स्वास्नी य छोयीफाट फेस्मा फसृ्त्त गयाएय ऩसैा कभाउछन।्)) 
सुनन तनसाई स्जल्द 5 ऩुष्ट 80 

ऩरुुष य भदहरारे एक अकारको ऩोशाक रगाउन ु हयाभ छ्। 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((त्मस्तो भदहरा 
य ऩरुुष भाथथ अल्राहको रानत हो।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 
5546 

 कसरैाई सहमोग गयेय त्मसको प्रतत ऩश्चात गनुर हयाभ छ्। 
आमत ((हे आस्थावानहरु हो! आपनो दानराई उऩकाय जताई तथा 
कष्ट ददई नष्ट नगय।)) अर फकयह 264 

 कसरैाई कुन ैवस्त ुउऩहाय ददएय कपतार सरन ुहयाभ छ्। हदीस 
((मस्तो भातनसहरुको उदाहयण कुकुयसॊग ददनबुएको छ्। जसयी कुकुय 
उग्छरेय पेयी खाईददन्छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2449 

 चुतरी गनुर हयाभ छ् आमत ((चुतरी गने व्मस्तत स्वगरभा 
जान सतदैन।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 105 

चुतरीको ऩरयणाभ हाभी सफरैाई थाहा छ् मसरे एक आऩसभा 
दशुभनी य नयाम्रो सम्फन्ध फनाउदछन।् त्मसरै े नफी सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((चतुरी भसुरभानको रागी जाईज छैन। 
आपनो बाई देखख ततनददन बन्दा फडी टाढा नयहौं ककनबने ततभीहरु 
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भध्मे याम्रो त्मो हुन्छ्। जसरे ऩदहरो आएय सराभ गछ्र।)) सही फोखायी 
स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5727 

 

 

 कभजोय असहाम तनभखुाहरुराई दु् ख ददन ुऩतन हयाभ छन।् 
आपुद्धाया कसरैाई दफाफ ददनऩुतन हयाभ छ्। मो सफ ै दमा, भामा य 
पे्रयणाका ऩात्र हुन ्आमत ((अल्राह कै उऩासना गय कसरैाई उनको 
साझेदाय नफनाउ अतन भाता वऩता नातदेाय अनाथ ददन दखुी नातदेाय 
तछभेकी बफयानो छेभेकी साथी सॊगी तथा ततम्रो अथधनभा यहेका दास 
दासीहरुसॊग याम्रो व्मवहाय गय। अल्राह घभण्डीराई भन ऩयाउदैन।)) 
अन ्नेसा 36 

 अल्राहको यसरूको हातभा दन्तभन (दाॊत)ु थथमो। तऩाईरे 
आपनो सेवक (दास) राई ऩकुायन ुबमो उनरे आउनभा दढरो गये त 
तऩाईरे बन्नबुमो। ((मदद भराई फदराको डय न बएभा भ ततभीराई 
मस ैदन्तभनरे कुटथे।)) भसन्द अफी मारा स्जल्द 12 हदीस सॊख्मा 6928 

 वसीमत गयेय आपनो सम्फन्धीतहरुराई नोतसान ऩयुमाउन ु
ऩतन हयाभ छ्। कसरेै कुन ै वसीमत गयेय अकारको कजर, ऋण भेयो 
भाथथ छ् बन्छन ्तय कुन ैकजर हुॊदेन बने त्मो हयाभ छ्। । आमत 
((ततम्रो वसीमत गयेऩतछ य ततभीहरु भाथथ यहेको ऋण चुतता बए ऩतछ 
भात्र कामारन्वमन हुनेछ्।)) अन नेसा 21 

 

खाने, प्रऩउने तथा रगाउने िस्तुहरभा ननश ेध गयेिा िस्तुहरिो 
प्रिियण् 

भददया सेवन गनुर हयाभ छ्। नशा ल्माउने जुनसकैु वस्त ुहोस ्
चाहे त्मो खानेवार होस।्मा वऩउनेवारा होस ् सुॊघनेवारा होस।् मस 
सम्फन्धभा अल्राहरे कुयआनभा उल्रेख गनुर बएको छ्।((हे 
आस्थावानहरु हो भददया, जुवा, थान य ततय मी सफ ैघखृणत शतैानी 
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कामरहरु हुन।् तमनफाट फच ताकक सपर होऊ। शतैानरे भधऩान तथा 
जुवाभा रगाएय ततभीहरु बफच शत्रतुा एवॊ दोष उत्ऩन्न गनर चाहन्छ् य 
ततभीहरुराई अल्राहको स्भयण एवॊ नभाजफाट योतन चाहन्छ् के 
ततभीहरु मो कुयाफाट योककन्छौं।)) अर भाईदा 90 -91 

 

शयाफ (यतसी) य भददया जस्तो कुन ैनसा ल्माउने वस्त ुप्रमोग 
गने व्मस्तत इस्राभ धभरको दृष्टीभा भातनस कहराउदैन। अल्राहको 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। की ((अल्राहर े
शयाफ (यतसी) वा धुम्रऩान फनाउने वारा, वऩउनेवारा फेचबफखन 
गनेवाराहरु प्रतत ठूरो प्रकोऩ य थधतकाय गनुर बएको छ्।)) अर 
भुसतदयक स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2235 

 

इस्राभ धभररे मस्तो व्मस्ततहरु को मस तनमभ फाट फवुद्ध य 
वववेकराई यऺा गदरछन।् भातनसराई साभास्जक प्राणी फनाएय 
याख्दछन।् ककनकी धुम्रऩान गयेऩतछ भातनसको भानससक शस्तत उडये 
जान्छ्। त्मो व्मस्तत चोयी डकैती हत्मा जस्तो सकैु अऩयाध कामरहरु 
गनर राॉउछन।् त्मसरैे इस्राभ धभररे शयाफ (यतसी) राई ऩाऩको जन्भ 
ऩतन हो बन्नबुएको छ्।  

 भयेको जनावय य सुॊगयुको भास ु खान ु हयाभ छन।् मसको 
फायेभा अल्राहरे कुयआनभा उल्रेख गनुरबएको छ्। ((भयेको जनावयको 
यग्छत वा भास ुय सुॊगयुको भास ुतथा अल्राह फाहेक अरु कैसकैो नाभ 
सरएय कादटएको घादट थथथचएय भारयएका, चोटऩटकर ेभयेका, भाथथफाट 
रडये भयेका,  सस ॊगाय रागेय भयेका य कुन ै दहॊसक जनावयरे खाएका 
जनावयहरु ततभीहरुका रागी अफधै गरयएका छन।्))  

अर भाईदा 3 
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 मो वेग्छर ै कुया हो की ततभीहरुरे जीववत ऩाएय काटछौं य 
थानभा चढाईएकाहरु ऩतन अफधै छन ्य ततभीहरुर ेततय हानेय तनधारयण 
गनुर ऩतन अवधै हो मो अवग्छमा हो। मसयी त्मो जनावयहरुको भास ु
ऩतन हयाभ छ्। जसराई हरार (काट्न)ु गने फेराभा अल्राहको नाभ 
सरएका छैन अल्राह फाहेक अरु कसकैो नाभ सरएका छन ् बने 
अल्राहरे बन्नबुएको छ्। ((जुन जनावय भाथथ अल्राहको नाभ 

 

 

उच्चायण गरयएको छैन त्मो नखाउ मसो गयेभा अवग्छम हुनेछ्।)) अर 
अनआभ 121 

 च्मातये खानेवारा जनावय तथा चयाको भास ुखान ुहयाभ छ्। 
जस्तो सस ॊह, स्मार, बेंडा य च्माग्रा आदी छन।् 
 भानव शरययराई अस्ऩष्ट हानी ऩगु्छमाउने वारा वस्तहुरु ऩतन 
हयाभ छ्। चाहे ती वस्तहुरु खानेवारा होस ्वा वऩउनेवारा होस।् ((य 
आपुरे आपैराई दहॊसा नगय।)) 
 ऩरुुषको रागी सोना, चाॉदी य येशभका रगुा रगाउन ुहयाभ छ्। 
तय भदहराको रागी जाईज छ्। ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। हाभीहरुको सभमभा भदहराहरुराई भात्र 
सोना चाॉदी य येशभका रगुा रगाउन ु थथमो तय ऩरुुषराई जाईज 
थथएन। 
 

इस्राभ धभमरे आग्रह तथा िोत्साहन गरयएिा िुयाहरिो बफफयण 
मसििाय छन् 

 इस्राभ धभररे कथनी य कयनी दवुरैाई कामारन्वमन गनरको 
रागी प्रोत्साहन गयेको छ्। जस्तो की अल्राहरे बन्नबुएको 
छ्।((वास्तावभा अल्राह न्माम प्रोऩकायी नातदेायीहरुराई हक ददन 
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आदेश गनुरबएको छ्।अतत अस्श्ररता दषु्टकभर तथा अत्माचायफाट 
भनादह गछ्र।)) अर नहर 90 

 मसयी न्माम टाढा नस्जक फस्ने सफकैो रागी आवश्मक छ्। 
आमत ((कसकैो फायेभा कसरैाई दटप्ऩणी गछौं बने न्मामरे गय। चाहे 
त्मो ततम्रो नातदेाय न ै ककन नहोस ् य अल्राहको प्रततऻा ऩयुा गय 
अल्राहरे ततभीहरुराई मी कुयाको तनदेशन ददन्छ् की ततभीहरु आदेश 
ग्रहण गय)) अर अन आभ 152 

 

 

 

 

य न्मामराई कुन ैऩतन हारतभा नछाड्। चाहे त्मो ऺण खुशीको होस ्
वा दु् खको होस ्भसुरभान होस ्वा दहन्द ुहोस ्सफ ैसॊग न्माम गनरको 
रागी अल्राहरे हुकुभ ददनबुएको छ्। ((कुन ै जाततको शत्रतुारे 
ततभीहरुराई मदद उत्तसे्जत गछ्र बने ततभीहरु न्मामफाट बफभखु बएय 
तनसाप नगय मो ईशवय बस्तत अनकुुर छ्।))  

इस्राभ धभररे मस्तो खारको कुयाराई त्माग गनरको रागी 
अनयुोध गनुरबएको छ्। ककनबने मस्तो गये ऩतछ आऩसी भेरसभराऩ 
पे्रभ सदबाव हुन्छन ्य सभदुामभा एक अकारराई सहमोग गने बावना 
जाग्छदछ्। अल्राहरे मस्तो भातनसहरुराई ठूरो प्रशॊसा गनुरबएको छ्। 
((फरु स्वमभॊ भाथथ प्राथरसभकता उनीहरुराई ददएका छन।् चाहे 
स्वभराई त्मसको आवश्मकता ककननहोस।्)) सूयह अर हश्र 9 

भातनसराई सघैं असर सॊगत अऩनाउन ु ऩछ्र य नयाम्रो फानी फेहोया 
देखी टाढा फस्नको रागी आदेश ददन ु बएको छ्। यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बने।((असर फानी फेहोयाको उदाहयण सेन्ट 
फेचनेवारासॊग ददनबुएको छ्। जसयी सेन्ट रगाउने व्मस्ततको साथ 
फस्न ु सतु्न ु फेराभा याम्रो वास्ना आउदछन।् त्मस्त ै खयाफ फानी 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

फेहोयाको उदाहयण आगो पुतने वारा देखख ददन ु बएको छ्। जसयी 
आगो पुतनेवाराको रगुा डढेको हुनहुुन््छ्। आॉखा सभचसभचाउछन ्शरयय 
घवुा जस्तो गनुाउछन।्)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5214 

 

भातनसहरुभा कुन ै कुयाको छानफीन याम्रोसॊग य झगडाभा 
आऩसी सम्झोता तथा शान्त रुऩभा गनरको रागी आदेश ददएको छन।् 
मस्तो भातनसहरुको फायेभा अल्राह ताआरे ठूरो प्रशॊसा गनुर बएको 
छ्। भोनाकपकहरुको अथधकाॊश गोप्म ऩयाभशरभा कुन ैबराई हुदैन।  अॉ 
जसरे दान गनर बरा कामर वा भातनसहरु बफच सधुायका कामर गनर  

 

 

प्रोत्सादहत गछ्र। उसको गोप्म ऩयाभशर बरा कामर  हो। जसरे 
अल्राहको प्रसन्नता प्राप्तीका रागी मस्तो कामर गनेछ् हाभीरे उसराई  

ठूरो प्रततभान प्रदान गनेछौं। भातनसहरुको बफचभा आऩसी सम्झौता य 
शास्न्त गनेको ठूरो दजार छ्। मसको तरुना नभाज योजा अको कुन ै
कुया ससत गनर सककदैन। मस्तो भातनसहरुको रागी जसरे सभाजभा 
भेरसभराऩको कामर गदरछन ् बने त्मसराई झुठो फोल्नऩतन छुट 
ददनबुएको छ्। जसरे गदार आऩसी सदबाव य भेरसभराऩ कामभ 
यहन्छ्। 

याम्रो कुयाको आदेश ददन ुय नयाम्रो कुयाफाट सचेत गयाउन ुय 
सम्बव तरयकारे सकेसम्भ प्रत्मेक वगरभा असर कुयाको आदेश 
ददनऩुछ्र य खयाफ कुयाफाट सचेत गयाउन ु ऩछ्र। मस्तो गदै यहेभा 
अऻानता ऻानभा ऩरयवतरन हुन्छ्। फाटो सोझो बईहाल्छन।् य सभाजभा 
याम्रो भातनसहरुको सहमोग हुनथाल्छन।् अल्राहको आदेश फभोस्जभ 
कामर हुन ् थाल्छ्। मी सफ ै भागरदशरनहरु अल्रराहको आदेश भानेय 
हुन्छ्। मसकैायण नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
((ततभीहरु भध्मे कसरैे अऩयाध गयेको देख्मौ बने त्मसराई आपनो 
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फर फतुरे योतने प्रमास गय। मदद फर छैन बने भखु्रे योतने प्रमास 
गय मदद त्मसको ऩतन शस्तत छैन बने आपनो भनभा नयाम्रो दृष्टी 
रेऊ। मो ईभानको कभजोय दजार हुन।्))सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2546 

अल्रहारे बन्नबुएको छ्। ((ततभीहरुभा एउटा मस्तो सभहु 
हुनऩुदरछ्। जसरे बफकृतीराई योतन ् सकोस ् य याम्रो कुयाको आदेश 
ददईमोस ्तय मस्तो नगनेवारा प्रतत अल्राहको मातना छ्।))  

अल्राहरे बन्नबुएकोक छ्। ((इसयाईका सन्तानहरु भध्मे जसरे कुफ्र 
गये ततनीहरु दाऊद तथा भमरभ का ऩतु्र ईसाको भखुफाट श्रावऩ बए। 
ककनकी ततनीहरुरे  अवऻा य ससभा उल्रॊधन ्गये य ततनीहरुरे गने  

 

 

 

कामरको कुकभरफाट एक अकारराई योतदैन्थे कतत न याम्रो कुया थथमो 
जुन ततनीहरुरे गरय यहेका थथमो।)) 
 
याम्रो िुयािो आदेश ददने य नयाम्रो िुयाफाट फचाउने तरयिाहर। 

 

 जुन कुया गनरको राथग आदेश ददन्छ् य जसफाट सचेत 
गयाउदछ् त्मसको वास्तववकता याम्रोसॊग जानेय आदेश देऊ। सपुमान 
बफन अब्दलु्राहरे आपनो रागी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ 
ससत मस्तो आदेश भाग्छन ु बमो जसराई सभातये सघबैरय कामरव्मन 
यहन्छ्। हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। (( ततभी 
आपनो सबत्री रृदमदेखी अल्राहराई स्वीकाय गय। पेयी तऩाईरे स्जिो 
सभातये बन्नबुमो मसराई सयुऺा गय जब्की मस स्जिोराई  आपनो 
अथधनभा याखन य आजाद छोडनेको ऩरयणाभ हाभी सफरैाई थाहा 
छ्।)) सही इब्ने हफान स्जल्द 13 हदीस सॊख्मा 5699 
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 कुन ै बफकृतॉ योतनकुो सट्टाभा त्मस बन्दा ठूरो बफकृती 
गनुरहुॊदैन। बफकृती योतने व्मस्तत स्वॊमभ असर कुया गदैन बने त्मसको 
फायेभा अल्राहरे बन्न ुबएको छ्। ((हे आस्थावानहरु हो! ततभीहरुर े
त्मो कुया ककन्न बन्छछौ जुन कामर ततभीहरु आपै गदैन त्मो कुया 
बन्न ुअल्राहको दृष्टीभा अवप्रम छ्।)) अस सप 3 

 सधुायवादी नयभ स्वबाव य सहने खारको हुनऩुदरछ्। ककनकी 
अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो।  
((सधुायवादीभा दु् खभा धैमर धायण गने ऺभता हुनऩुछ्र।)) सही फोखायी 
स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2594 

 

  अल्रहारे ऩणु्म कभरको आदेश ददन ु य दृष्टकभरफाट यो्तन ु
बएको हुन्छ्। य ततभी भाथथ जो सॊकट आएऩतन धमैर धायण गनुर, 
तनश्चम न ै मो साहसको कामर हुन्छ्। सधुाय वादीको चरयत्र तथा 
स्वबाव  

 

याम्रो हुनऩुदरछ्। याम्रो भागर दशरन ततय प्रगततसशर यहन ु ऩछ्र। नफी 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। ((याम्रो भोसभन त्मो हो 
जसको स्वबाव सफबन्दा याम्रो हुन्छ्। (आपनो सन्तान) भा दमार ु 

बावना जगाउनऩुछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे याम्रो 
चरयत्रको दजार मसयी वणरन गनुरबएको छ्। प्ररमको ददन हाम्रो नस्जक 
सफ बन्दा याम्रो त्मो व्मस्तत हुन्छ् जसको स्बाव याम्रो हुन्छ। य हाभी 
देखी सफ बन्दा टाढा त्मो हुन्छ जसको चरयत्र नयाम्रो य घभण्डी 
हुनेछन।्)) सुनन तयसभजी स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2018 

 सधुायवादीराई सधुायका कामर गदै यहनऩुछ्र। मसको रागी 
धनसम्ऩतत ऩतन खचर गनुरऩछ्र ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे  बन्नबुएको छ्। ((मोग्छम य अमोग्छम सफसैसत बराई गय 
मदद ततभीरे मोग्छमप्रतत खचर तथा बराई गछौं बने हकदायराई हक 
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ददराउछौं। मदद ततभीरे आमोग्छमप्रतत बराई गछौ बने मोग्छम 
कहराउछौ।)) भसन्द शहाफ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 747 

 आपनो कुया बन्नबुन्दा ऩदहरे आपनो कुया ऩणुर रुऩरे ठोस ्
फनाईसरनऩुछ्र। अल्राहरे कुयआनभा उल्रेख गनुरबएको छ्। ((हे 
आस्थावानहरु हो मदद कुन ैअवऻाकायीरे ततभीहरु सभऺ कुन ैखफय 
ल्माएभा त्मसको याम्रयी छानबफन गय अन्मथा अऻानतावश ततसभहरुर े
कुन ै सभदुामको हातन गनर ऩगु्छनेछौं। अतन आपुरे गयेको कामर प्रतत 
ऩश्चाताऩ गनुरऩने छ्।)) अर हुजुयात 6 

 इस्राभ धभररे सधुायकराई सभऩतृ यहनको रागी आदेश 
ददनबुएको छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो ((धभर 
सम्रवऩत यहनकुो नाभ हो। साथीहरुरे सौध्न ु बमो कस को प्रतत 
सम्रवऩत यहनऩुछ्र। हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे जवाफ ददनबुमो 
अल्रराह य वहाॉको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ, कुयआन,  

 

 

 

हाककभ तथा भसुरभानहरु प्रतत सम्रवऩत यहनऩुछ्र।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 
1 हदीस सॊख्मा 55 
 अल्राहप्रतत सभऩतृ यहनकुो अथर मो छ् की अल्राह प्रतत 
ईभान याख्न ुय वहाॉको भात्र प्राथारना गनुर वहाॉराई कससैॊग साझी नगनुर 
वहाॉको नाभ तथा सवरनाभराई ऩववत्र भान्न।ु 
 कुयआन प्रतत सभवऩरत यहनकुो अथर मो छ् की उसराई 
अल्राहको ककताफ भान्न ु त्मसराई अस्न्तभ आकाशवानी ऩसु्तक 
छान्न ु य त्मसभा हरार य हयाभ गयेका कुया सम्झन ु य त्मसराई 
असर भागर भानेय अऩनाउन।ु 
 यसरूप्रतत सभवऩरत यहनकुो अथर मो छ् की उहाॉको आदेशराई 
ऩारन गनुर य वहाॉको सचेत गनुरबएको कामर नगनुर। दमाभामा ईज्छज़त 
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गनुर य वहाॉको सनु्नत प्रतत कामारन्वमन हुन ु य उहाॉको कुया प्रचाय 
प्रसाय गदै यहन।ु 
 भसुरभानहरुको हाककभ प्रतत सभवऩरत यहनकुो अथर मो छ् की 
त्मसको कुया तफसम्भ भान्न ु जफसम्भ उसरे कुन ै ऩाऩको आदेश 
दददैंन य उहाॉराई याम्रो कुयाहरुको सयसल्राह दददै यहनऩुछ्र। य सहमोग 
गनुरऩछ्र उसको बफयोध नगनुर। भातनसहरुराई न्माम ददराउने फाटो 
देखाउन।ु 
 सम्ऩणूर भसुरभानहरुप्रतत सम्रवऩत यहनकुो अथर 
भसुरभानहरुराई सहमोग गनुर। भसुरभानहरुराई याम्रो कुयाको आदेश 
दददै यहन।ु उनीहरुको सु् ख दु् खभा सहबागी हुन।ु 
 इस्राभ धभररे सहमोग गनरको रागी हुकुभ ददएको छ्। मसरे 
गदार भातनसहरुराई प्रेभ दमाभामा याम्रो व्मवहाय तथा सदबाव ऩतन 
यहन्छ् नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।((दईुवटा 
फानी व्महोयाराई अल्राह भन ऩयाउछन।्)) 
 

 

 

1) याम्रो चरयत्र। 
2) पैमाजी (धेयै खचर गने व्मस्तत) 
((त्मसगैयी अल्राहरे दईुवटा फातनराई भन ऩयाउन ुहुन्न।))  

1) फदअख्राकी (अनशुासनदहन)। 
2) कन्जुस (चुईखे)। 
 अल्राह कससैॊग बराई चाहन्छ् बने त्मसराई जनसेवाभा 
रगाईददन्छ्। पैमाजी (दमार)ु को तनमभ अल्राहरे मसयी प्रस्ततु गनुर 
बएको छ्। ((आपनो हातराई आपनो घाटीभा नफाॊध न त्मसराई 
एकदभ ैखुल्रा छोड अन्मथा ततसभ तनन्दतनम तथा बफफश बएय फस्ने 
छौं।)) अर इसया 29 
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इस्राभ धभररे भातनसहरुको ऐफ (गल्ती) रकुाउनकुो रागी 
उनको कठीनाईराई सस्जरो गनर तथा उनको कामरभा फाॊधा 
नऩयुमाउनको रागी आदेश ददन ु बएको छ्। अल्राहको यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((की जनु व्मस्तत कुन ै
भोसभनको सभस्मा सॊसायभा सभाधान गछ्र बने अल्राह उसको 
सभस्मा प्ररमभा सभाप्त गदरछन।् मदद कसरेै कसकैो सभस्माराई 
सभाप्त गछ्र बने अल्राहरे त्मसको दखु, सभस्मा, सॊसाय य प्ररमभा 
सभाप्त गरयददन्छ्। जसरे कुन ै भसुरभानको ऩदार ऩोसी गछरन ् बने 
अल्राह उसको ऩदार ऩोसी प्ररमभा गनेछ्। अल्राहरे आपनो फन्दाराई 
तफ सम्भ सहमोग गदै यहन्छ् जफ सम्भ उतत व्मस्ततरे आपनो 
बाईराई सहमोग गदै यहन्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2699 

 

 इस्राभ धभररे धैमरधायण गने आदेश छ्। ककनकी धैमरधायण 
गने व्मस्तत आऻाकायी हुन्छ् अल्राहरे बन्नबुएको छ्। ((आपनो 
ऩारनकतारको आदेश नआउनेजेर सम्भ धैमरधायण गय ततभी हाम्रो 
आॊखा सभऺ छौं।)) अत्तुय 48 

   

 

अल्राहर ेदोहोरयएय रेखखने बाग्छम प्रतत धैमरधायण गनर हुकुभ 
ददन ुबएको छ्। जस्तो गयीफ बोको, बफयाभी आदद अल्राहको पयभान 
हो। ((अवश्म न ैफास, गास धनसम्ऩस्त्त प्राण य परपुरको हानी  

नोतसानीहरुफाट ततभीहरुको जाॊच सरने छन।् अतन धमैरवानहरुराई शबु 
सॊदेश सनुाईदेउ जसर े सॊकट ऩयेको फेराभा बन्दैगछ्र कक हाभी 
अल्राहकै हौं य उनकै ततय पकेय जानेछौं। तमनीहरु तत हुन जसभाथथ 
अल्राहको वदारन तथा दमा हुनेछ् य तमनीहरु न ैसत्म भागरभा हुन्छ्।) 
अर फकयह 155-157 
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 इस्राभ धभररे रयसराई सहनको रागी आदेश ददएको छ्। 
मस्तो भातनसहरुराई अल्राहरे धेयै प्रशॊसा गरयएको छ्। ((जो तनधरन 
एवॊ सम्ऩन्नता सफ ैअवस्थाभा खचर गछ्र जसरे क्रोधराई दफाउॉछ् य 
भातनसहरुराई ऺभा गछ्र बने अल्राहराई मस्तो सकुभॉहरुराई भन 
ऩयाउछ्।)) आरे इभयान 134-133 

 इस्राभ धभर बफकृतत (फयुाई) को सट्टाभा याम्रो कामर गनेको 
रागी आदेश ददनबुएको छ्। ताकक आऩसभा पे्रभ होस ् य फदराको 
बावना होस ्एक आऩसभा झै झगडा ी़ नहोस ्अल्राहरे बन्नबुएको छ्। 
((फयुाईको फदरा बराईफाट देऊ ताकी दशु्भनी सभत्रताभा ऩरयषत 
बजैाओस।)) 
 

इस्रासभि तरयिाहर् 
इस्राभ धभररे भातनसराई केही तरयकाहरु फताउनबुएको छ्।  त्मस 
अनसुाय जीवन तनवारह गनरको रागी प्रोत्सादहत ऩतन गनुर बएको छ्। 
त्मससभध्मेका केही तरयकाहरु तर उल्रखे छ्। 

 

 

 

 

 

 

खाना खानुिो तरयिा् 
1) अल्राहको नाभ सरएय खाना शरुू गनुर य अन्तभा अल्राहको शकु्र 
अदा गनुरऩछ्र। दादहने हातरे खाना खानऩुछ्र। ककनकी देिे हात धेयै 
जस्तो पोहय सपा गनरको रागी प्रमोग गरयन्छ्। मदद एउटै थारभा 
दईुबन्दा फढी भातनसहरु खान्छ् बने आपनो साभनेफाट खानऩुछ्र। 
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ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ((एउटा फच्चाराई मसयी 
न ैससकाउन ुहुन्थ्मो।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5061 

2) खानाराई नयाम्रो बन्न ुहुॉदैन चाहे खाना जस्तो ककन्नहोस ्ककनकी 
((अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे कस ै खानाराई 
नयाम्रो बनेन वहाॉराई ईच्छा जागेभा खान ु हुन्थे न त छाडडददन्थे।)) 
सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5093 

3) खाने वऩउनेभा अथधकता नगयौं खानाराई दरुुऩमोग नगय। ककनकी 
अल्राहरे बन्नबुएको छ्। ((खानाराई दरुुऩमोग गने व्मस्तत हाभीराई 
भन ऩयाउदैन।)) यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। 
((भातनसराई ऩेट बन्दा गदहयो बाडो केही छैन। जसराई भातनस बनर 
सकोस।् भातनसराई आपनो वऩठ्म ू ससधा ऩानरको रागी केही रकुभा 
भात्र खानऩुछ्र। अतत आवश्मक बमो बने आपनो बडुडराई एक ततहाई 
बाग भात्र बनुरऩछ्र। जसभा एक बाग खानाको रागी दोस्रो बाग 
ऩानीको  रागी य तशे्रो बाग स्वाॉस सरनको रागी।)) सही इब्न े हफान 
स्जल्द 12 हदीस सॊख्मा 5236 

4) खाउने वऩउने बाडाभा साॊस छोडन ु हुॊदैन वा पुतन ु हुॊदैन ककनकी 
हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ((मस्तो गनरफाट योतन ुबएको छ्। 
)) सुनन अफ ूदाऊद स्जरद 3 हदीस सॊख्मा 3728 

5) अकारको खाने वऩउने बाडोराई पोहय नगय। 
6) सफ ैसॊग सभरेय खाऊ, एकर ैखान ु हुॊदैन। एउटा व्मस्ततरे यसरु 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभराई ऩेट नबनुरको सशकामत (complain)  

 

 

गरयमो। तऩाईरे बन्नबुमो के ततभी सफसैॊग सभरये खान्छ् उतत 
व्मस्तत जफाफ ददनबुमो भ एकर ैखान्छु। त्मसऩतछ हजूय सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। ((सफसैॊग सभरेय खाऔ य अल्राहको 
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नाउ सरएय खाऔ अल्राहरे त्मस खानाभा अवश्म फयकत ददन्छ्।)) 
सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5303 

कसरैे तनभन्त्रण ददन्छ् बने तनभन्त्रणभा कसरैाई साथ सरएय 
जान चाहन्छ् बने तनभन्त्रण ददने व्मस्ततसॊग स्वीकृती रेऊ। मदद 
उसरे स्वीकृती ददमो बने भात्र उसराई साथ सरएय जाऔ नत 
पकारईदेऔ। 
 

 

आऻा सरनुिो तरयिा् 
 

आऻा दईु तरयकाफाट सरईन्छ्। 
 घयफादहयफाट आऻा सरन ुअल्राहरे बन्नबुएको छ्।  

((हे आस्थावानहरु हो आपनो घयफाहेक अन्म घयभा थचनजानबफना य 
त्मसभा फस्ने व्मस्ततराई सराभ नगयी प्रवेश नगय मो ततभीहरुको 
रागी याम्रो हो। आशा छ् की उनीहरुरे मसराई ध्मानभा याखनेछन।्)) 
अन्नुय 27 

 घयसबत्रफाट आऻा सरने ऩतन अल्राहरे बन्नबुएको छ्। 
((फच्चा ठूरो बएऩतछ ऩदहरे झै आऻा सरनऩुछ्र। मो सफ ैकुया सबत्रको 
याज य ऩदारको सयुऺाको दृस्ष्टकोणरे आवश्मक छ्।)) अन ्नुय 59 

 आऻा सरनभा ईशाया नगय,((आऻा तीनऩटक रेऊ ददन्छ् बने 
दठक छ् ददॊदैन बने पककर हार।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 2154 

 कससैॊग आऻा सरने फेराभा आपनो ऩरयचम देऊ ककनकी मो 
कुया अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। 
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सराभ गनन तरयिा् 
 इस्राभ धभररे धेयै बन्दा धेयै सभान गनर आदेश ददएको छ्। 
मसको रागी प्रोत्सादहत ऩतन गनुर बएको छ्। ककनकी मसरे गदार प्रेभ 
य सदबाव फढछ्। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुएको छ्। ((कक त्मो अल्राहको कसभ जसको हातभा भेयो प्रोण 
छ्। ततभीहरु बफना ईभानरे स्वगरभा ऩस्न सतदैनौ। बफना प्रेभ य 
भामारे ईभानवारा कहराउने छैनौ ततभीहरुराई एउटा मस्तो कामरको 
फायेभा बन ुजुन कामर गदार ततभीहरुभा पे्रभ बईैहाल्छ्। एक अकारराई 
सराभ गय।)) सनुन अफू दाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 5193 

 सराभको जवाफ देऊ ककनकी अल्राहरे बन्नबुएको छ्। ((जफ 
कसरैे ततभीराई सराभ गछ्र बने ततभी याम्रो सॊग जवाफ देऊ।)) अन 
नेसा 86 

 सराभको दजारराई यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे मसयी 
वणरन गनुर बएको छ्। ((सवाय भातनस ऩदैर मात्रीराई सराभ गनुरऩमो। 
ऩदैर मात्रा फसेका भातनसहरुराई सराभ गनुरऩयमो। थौयै भातनसहरुको 
धेयै भातनसराई सराभ गनुरऩमो।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5878 

 

सबाभा फस्ने तरयिा् 
 सबाभा फसेका भातनसहरुराई आउने जाने फेराभा सराभ गय 
अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। 
((ततभीहरु भध्मे कुन ै व्मस्तत जफ कुन ैसबाभा ऩगु्छदछन ्तफ सराभ 
गनुरऩछ्र। मदद उतत व्मस्तत फस्न चाहेभा फसाई ददनऩुछ्र। पेयी जाने 
फेराभा सराभ गनुरऩछ्र।)) सही इब्ने हफान स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 494 

 

 फस्नको रागी सबाभा ठाॉउ फनाउन ु ऩछ्र। जस्तो कुयआनभा  
उल्रेख छ्। ((हे आस्थावानहरु हो जफ ततभीहरु सबाभा अन्म  
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व्मस्ततहरुको रागी स्थान ददन (स्वगरभा) स्थान ददने छन ्बतनन्छ। 
(फस्ने) स्थानर ेदेऊ। अल्राहरे ततभीहरुराई य जफ ततभीहरुराई खडा 
हुन बतनन्छ् तफ ततभीहरु खडा होऊ अल्राहरे ततभीहरु भध्मे ईभान 
ल्माएका य ऻान प्राप्त गरयएका व्मस्ततहरुको दजार उच्च ऩानेछन ् य 
अल्राह ततभीहरुका हयेक कामरसॊग अवगत छन।्)) अर भुजादरा 11 
 कसरैाई फसाउनेको रागी कसरैाई खडा गनुर हुॊदैन फरु सयेय 
ठाॉउ फनाउनऩुछ्र मो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको आदेश हो। 
(सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2177) 
 यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जुन 
व्मस्तत आपनो ठाॉउ छोडये कुन ै ठाउभा जान्छ् पेयी केही तछनऩतछ 
पकेय आउछ् बने त्मही व्मस्तत त्मस ठाॉउको हकदाय हो।)) सही भुस्स्रभ 
स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2179 

 दईुजना सॊगसॊग ै छ् बने बफना साथीको भस्जरर े बफछोड गयेय 
फेग्छरा फेग्छर ैठाॉउभा फसाउन ुहुॊदैन। ककनकी मो यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभको आदेश हो। (अफ ूदाऊद 4 हदीस सॊख्मा 4845) 
 ततनजना साथीहरु एकै ठाॉउभा फसेछ् बने त्मस भध्मे 
एउटाराई छाडये दईु जना फेग्छर ैठाॉऊभा गई गोप्म कुया नगय ककनकी 
तशे्रो साथीराई थचत्त दखु्दछ्। मो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको 
आदेश हो। (सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5932) 
 सबाको बफचभा गएय फस्नको रागी सफरैाई नाघी जान ुदठक 
छैन। हुजैपाको हदीसभा वणरन छ् की अल्राहको यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे बफच सबाभा नाघेय फस्ने वस्य्ततप्रतत अल्राहको 
मातना छ् बन्न ुबएको छ्। (सुनन अफु दाऊद स्जर ्4 हदीस सॊख्मा 4826) 

 सबाभा नयाम्रो कुया गनुर हुॊदैन। ककनकी जुन सबा अल्राहको 
स् ी़जकयफाट खारी छ्। त्मस्तो सबाराई यसरू सल्रल्राहु अरदैह  
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वसल्रभरे भयेको गदहाससत उदाहयण ददनबुएको छ्। मस्तो भातनसहरु 
ऩश्चात य दखुखत हुने छ्। (सुनन अफ ुदाऊद स्जल्द 4 हदीस  सॊख्मा 4855) 

 सबाभा एक  अकारराई घोनुर हुदैन।ककनकी मो नयाम्रो काभ 
हो। (सुनन अफ ूदाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 4182) 
 

सबािो आदाफ् 
इस्राभ धभररे मस्तो अनबुतुतको बफचायधायाराई कामभ गयेको 

छ्। जो जुनसकैु सबाभा प्रमोग गनर सककन्छ्। सबाभा बेरा हुन ्
सफरैाई याम्रो राग्छदछ्। मसकायण की हाम्रो तपर फाट मस्तो कुन ै कुया 
हुॊदैन जुन कुयारे सफ ैभातनसराई दु् ख राग्छदैन। तफ इस्राभ धभररे 
भसुरभानहरुराई आदेश ददन्छ् की सम्ऩणूर भसुरभान सपा य स्वस्थम 
यहौं। उनीहरुभा मस्तो प्रदवुषत व्मवहाय हुन ु हुॊदैन जसफाट दोश्रो 
भातनसहरु घणृा गयोस ् सबाभा जहाॉ ठाॉउ बेदटमो त्मही फस्नऩुछ्र। 
फसेका भातनसहरुराई छाराॊग रगाएय वा धतका धतुकी गयेय अगाडी 
जान ु हुॊदैन। अल्राहको यससू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे जुम्भको 
ददनभा सम्ऩणूर भसुरभानराई सम्फोथधत गदै बन्नबुमो। ((जुन 
व्मस्ततरे जुम्भाको ददनभा सभस्वाक (दाॊत)ु य स्नान गयेय, सेण्ठ 
प्रमोगयेय, याम्रो रगुा रगाएय कसरैाई छराॊग नरगाई भस्स्जदभा आई 
फस्दछ् य ईभाभ तनस्स्कने फेरासम्भ शास्न्त फनाएय फस्छ्। पेयी 
नभाज ऩढछ् बने त्मस्तो व्मस्ततको एक जुम्भा देखख अको जमु्भा 
सम्भ को ऩाऩ भाप बहैाल्छ्।)) सही इब्ने खुजभैा स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 1782 

 

जसराई अतछम ू(तछॊक) आएभा अल्हभदसुरराह ऩढ्न ुऩछ्र। 
ककनकी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।((जफ 
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ततभीहरु भध्मे कसरैाई अतछम ू(तछॊक) आएभा अल्हभदसुरल्राह ऩढ् य 
उसको साथी सनु्दछ् बने मयहभोकुल्राह बनौं  य तशे्रो भातनस सनु्छ्  

 

 

बने महददकुभलु्राह मसूरेफारकुभ बनौं।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस 
सॊख्मा 5870 

((य अतछमकूो फेराभा भखुभा हात याखेय सानो आवाजभा अतछम ू
गय।)) अर भुसतदयक स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 7684 
 जभाहीराई फरदेखी योतने प्रमास गय ककनकी मो अल्छीको 
ऩरयणाभ हो। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
((अतछम ूगने फेराभा अल्राहको हम्द ऩढ् य मदद साथीरे सनुमो बने 
उत्तय देऊ य जभाहीराई योतने  गय ककनकी जभाहीफाट शतैान खशु 
हुन्छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5869 

 सफकैो बफचभा ढकाय गनुर तनषधे छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ कहाॉ एउटा व्मस्तत ढकाय गरयमो। ((तफ तऩाईराई योतन ु
बन्नबुमो य तऩाईरे बन्नबुमो सॊसायभा जुन व्मस्तत धेयै खान्छ् त्मो 
व्मस्तत प्ररमभा त्मती न ैबोको हुन्छ्।)) सुनन तयभीजी स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 2478 

 

िुयािानी गनन तरयिा् 
 फोल्नेवाराको कुया ध्मान ददएय सनु्नऩुछ्र य बफचभा टप्कन ु
हुदैन। (सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 121) 
 आपनो कुया स्ऩष्ट बन्नऩुछ्र ताकी सनु्नेवारा सम्झन ्सकोस।् 
((हजूय सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे आपनो कुया प्रष्टसॊग 
बन्नहुुन्थ्मो य प्रत्मेक याम्रयी फझुथे।)) सुनन अफू दाऊद स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 4839 
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 फोल्नेवारा य सनु्नेवाराको अनहुाय हॊसभखु हुनऩुछ्र। अल्राहको 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे आदेश ददनबुएको छ्। ((आपनो 
बाईससत हॊसभखु अनहुाय सरएय सभरौं)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 
2626 

 

 

 

 सनु्नेवारा व्मस्ततराई याम्रो कुयाफाट सम्फोथधत गनुरऩछ्र। 
ककनकी अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ुबएको 
छ्। ((की भातनसहरुराई सराभ गनुर सदका (दान) हो, दईु जनाको 
बफचभा न्माम तनणरम गनुर सदका (दान) हो। कुन ै फटुवाराई आपना 
सवायीभा फसाउन ुसदका हो। याम्रो कुया बन्न ुसदका हो। भस्स्जदततय  

 

जान ुसदका हो। फाटोभा बएका अवयोध हटाउन ुसदका हो। कसरैाई 
बायी उठाउनभा सहमोग गनुर सदका हो।)) सही फोखायी स्जल्द 4 हदीस 
सॊख्मा 2827 

 

 

बफयाभीिो हारखफय सोध्ने तरयिा् 
बफयाभीको ईमादत (हारखफय सोध्न)ु गदै यहनको रागी 

इस्राभ धभरर े आदेश ददएको छ्। मो अथधकाय एक भसुरभानराई 
दोश्रो भसुरभानप्रतत अतनवामर छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्नबुमो।((एक भसुरभानराई दोश्रो भसुरभानप्रतत 5 अथधकाय छन।् 
ती अथधकायहरु मस प्रकाय छन।् 
1) सराभको जवाप ददन।ु 
2) बफयाभी ऩयेको फेराभा हारखफय सोध्न।ु 
3) जनाजा (भतृ राश) भा सहबागी हुन।ु 
4) तनभन्त्रण स्वीकानुर। 
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5) ततखार रागेको भातनसराई ऩानी खुवाउन।ु)) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस 
सॊख्मा 1183 

अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ईमादतको 
आदेश दददैं बन्नबुमो(( बफयाभीको इमादत गनेवाराराई स्वगरभा 
छातनएको भेवा सभल्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2568 

 

 

 

 

 बफयाभीराई ईमादत गनेवाराभा बफयाभीप्रतत य हभददर 
दशारउनऩुछ्र। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बफयाभीराई ईमादत 
गने तरयका मसयी फताउन ुबएको छ्। ((उसको ससयभा हात याखेय वा 
हातभा हात याखेय त्मसको हारखफय सोध।)) सुनन तयसभजी स्जल्द 5 
हदीस सॊख्मा 2731 

 बफयाभीको रागी दवुा गय अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((जसरे बफयाभीको ईमादत गछ्र य त्मसको  

 

भतृ्म बएको हुदैन य दवुा ऩदहरे न ै गदरछन ् बने अल्राह त्मस 
बफयाभीराई त्मस योगफाट छुटकाया ददराउछन।् त्मसको दवुा मो छ्। (( 
अस अल्ररुाहरे अर अस्जभ यब्फर असशरर अस्ज़भ ममैसकपक।)) अर 
भुस्तदयक स्जल्द हदीस सख्मा 1269 

  

हाॊससभजा ा़ििो तरयिा् 
 इस्राभभा जनजीवन त्मस्तो छैन जस्तो कक केही भातनसहरु 

सम्झदछन ् के इस्राभ हॊसी भजाकदेखख ऩतन टाढा छ्। तय त्मस्तो 
छैन। ककनकी हॊजराको बेट अफ ूफकय ससवद्धक सॊग बमो तफ उसरे 
हॊजराको हार खफय सोध्न ु बमो हॊजरारे बन्नबुए भ भोनाकपक 
बसैके तफ भौसपुरे बन्मो मो ततभी के बतन यहेका छौ। त्मसऩतछ 
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हॊजरारे जवाप ददमो।((हाभीहरु अल्राहको यसरूफाट जन्नत (सवगर) य 
जहन्नभ (नकर ) को कुया सनु्दैयहन्छौ तफ भराई राग्छछ् भ आपनो 
आॊखारे हेरययहेका छौं। पेयी जफ यसरू देखख बफछोड हुन्छ् अथारत 
आपनो सॊतान य ऩस्त्नभा व्मस्त यहन्छौ बने सन्तान य ऩतनी 
हाभीराई ऩछाडी ददन्छ् य स्वगर य नकर को कुया बफससरहाल्छौं। अफ ू
फकयरे बन्नबूमो हाभीराई ऩतन मस्त ै हुन्छ्। पेयी दफु ै जना यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे कहाॊ ऩगु्छछन ् य भौसपुरे यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे राई बन्न थाल्छ् हॊजरा भोनाकपक  

 

बसैतमो तऩाईरे सोध्न ु बमो। मो कसयी बमो तफ भरेै बने ऐ 
अल्राहको यसरू जफ हाभी तऩाईको साथ यहन्छौ तफ तऩाई 
हाभीहरुराई स्वगर य नकर को फायेभा बन्नहुुन्छ् य हाभीहरुराई राग्छछ् 
की साच्च ैभ हेरययहेको छु। तय जफ तऩाईदेखी बफछोड हुने बफस्त्तकै 
ऩत्नी य सन्तान हाम्रो प्रतत गासरफ बैईहाल्छ्। तफ सफ ै कुया बफससर 
हाल्छ्। अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
कसभ खुदाको मदद ततभी सघबैयी मस्त ै हारभा यहन्छौ बने हाम्रो 
साथ यहन्छौ य अल्राहको मादभा यहन्छौ य परयश्ता जीवनभा ततम्रो 
फाटोभा आएय ततभीसॊग भोसापा गनर थाल्छ्। तय ऐ हॊजरा त्मो छन ्
अकै हो य मो छन ्अकै छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 2750 

 

  अल्रहाको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे मो हदीसभा 
जामज हॊसी भजाक भातनसको रागी पुतत ररो य स्वास्थ्म फनाउन याम्रो 
बन्नबुएको छ्। सहावीरे तऩाईरे सोध्नबुमो ((तऩाईरे ऩतन 
हाभीहरुसॊग भजाक गनुरहुन्छ् तऩाईरे बन्नबुमो हो तय भ ततभीहरुराई 
याम्र ैकुया बन्दछौं।)) सुनन तयसभजी स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 1990 
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 हॊसी भजाक कुयाफाट ऩतन हुन्छ् य कामरफाट ऩतन हुन्छ् यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे एउटा सहावीसॊग कामरद्धाया हॊसीभजाक 
गयेका थथए अन्स बफन भासरक बन्नहुुन्छ्। ((गाॊउको एउटा भातनस 
जसको नाभ जादहय थथमो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको रागी 
गाॉउफाट तोहपा (उऩहाय) ल्माउने गदरथ्मो। पेयी जफ गाउ जान 
राग्छदथ्मो। त्मतीफेरा यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे उसको रागी 
फाटोको खचर ददन्थ्मो। नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो 
जादहय हाम्रो रागी गाॊउ छ् य हाभीहरु त्मस गाॊउको फाससन्दा छौं। एक 
ऩटकको कुया हो यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे फादहय तनस्स्कन ु
बमो य जादहयरराई भार फेच्दै देख्मो। तऩाई उसको वऩठमभूा गएय 
टाॊससनबुमो तफ उसरे देखकेो थथएन।  उसरे सोध्मो को हो? भराई  

 

छोड् पेयी जफ जादहयरे आपनो वऩठ्म ू यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे को छातीभा यगनर थारे। अल्राहको रूसर स. बन्न ुथाल्मो 
मो गरुाभराई को ककन्छौं। जादहयरे बन्नबुमो ऐ अल्राहको यसरू 
तऩाई भराई मस्तो ऩाउन ु बमो। तऩाईरे बन्न ु बमो होईन जाहीय 
अल्राहको नस्जक ततभी सस्तो छैनौ फरु भहॊगो छौं।)) सही इब्ने हफान 
स्जल्द 13 हदीस सॊख्मा 5790 

 हॊसी भजाकभा कुन ै भसुरभानराई दु् ख ऩयुमाउन ु हुॊदैन। 
ककनकी अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरेबन्नबुएको छ्। 

((हॊसी भजा ी़क त्मस्तो नगय जसफाट अरुराई दु् ख हुन्छ्।)) भसन्द 
ईभाभ अहभद स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 23114 

 हॊसी भजाक सत्मको धायाबन्दा फादहय गनुरहुॉदैन। 
भातनसहरुराई हॊसाउनको रागी झठुो फोल्न ु हुॉदैन। अल्राहको यसरू 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभसरे मस्तो भातनसहरुराई नकर को 
धम्की ददएको छ्। (सुनन अफ ूदाऊद स्जल्द 4 हदीस सॊख्मा 4990) 
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ताज ा़जमत (भतृ्मू ऩशचात त्मसिो ऩरयिायहरराई ददने सन्तिान) 
िो तरयिा् 

 कुन ैव्मतत भयेऩतछ उसको ऩरयवायहरुराई सन्तवान (तसल्री) 
ददन य उसको दु् खभा सहबागी हुनको रागी इस्राभ धभररे केही 
तरयका फनाएको छ्। यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
बन्नबुमो। ((जुन भोसभन आपनो बाईको सभस्माभा धैमर धायण 
(सवय) गनर बन्छ् बने अल्रा्हरे प्ररमको ददन उसराई ईज्छज़तको 
ऩोशाक रगाईददनहुुन्छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 4 हददस सॊख्मा 2750 

 शषे ऩतछको रागी दवुा गनुर य उनीहरुराई धैमरधायण गन ्र 
बन्न ुय ऩणु्म गनरको आदेश ददन ुऩछ्र ककनकी ओसाभा बफन जै

ी़
दको 

बनाई छ् की हाभीहरु नफी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभसॊग 
फससयहेका थथमौं तफ उसको छोयीरे आपनो फच्चाको भतृ्म ुहुने  

 

सम्बावना बएको खफय ऩठाईन य त्मस फच्चाराई हेनरको रागी 
अनयुोध गये। त्मसऩतछ यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभर े
एउटा व्मस्ततद्धाया  खफय ऩठाईददन ुबमो। के जुन अल्राह ददन्छ् त्मो 
ततम्रो हो य जुन सरन्छ् त्मो उहाॉको हो्। धैमरधायण गदै त्मो खफय 
सरएय आउने भातनसराई पकारउन ु बमो केही तछनऩछी त्मो व्मस्तत 
कपतार आए य बन्नबुमो य वहाॉको साथ साद बफन ओफादा य भआज़ 
बफन जवर ऩतन सॊग ैजान ु बमो अल्राहको यसरू यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभ सभऺ जफ त्मो फच्चाराई ल्माईमो फच्चाको अस्न्तभ  

ऺण बसैकेको थथमो। तऩाई यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको 
आॉखाफाट आॉस ुझनर थाल्मो। सादरे आशचमरककत बएय सोध्न ु बमो 
तऩाईको आॉखाभा आॉस ु तऩाईरे उत्तय ददनबुमो। ((मो यहभत हो 
अल्राहरे आपनो फन्दाराई ददरभा याखनबुएछ् य अल्राह आपनो 
यहभददर फन्दा प्रतत न ैयहभ गछ्र। )) सही भुस्स्रभ स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 923 
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 भमैत (भतृ) को रागी थचयशास्न्तको दवुा गनुर। ईभाभ शापईरे 
मसराई भसु्तहफ बन्नबुएको छ्। 
 भतृ्म ु बएको ददनभा त्मसको ऩरयवायका सदस्महरुको खाना 
फनाउन ुककनकी अल्राहको यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे 
बन्न ुबमो। ((आरे जा ी़पयको रागी मस्तो भौकाभा खाना तमाय गनरको 
रागी आदेश ददए। ककनकी भतृ्म ूबएको ऩरयवायको भातनसहरु त्मसको 
सॊस्कायभा य उसको मादभा भाथगन ्हुन्छ्।)) अर भुसतदयक स्जल्द 1 हदीस 
सॊख्मा 1377 

 

सुतने तरयिा् 
बफस्स्भल्राह ऩढेय दादहनेततय उरटो ऩयेय सतु्नऩुछ्र। तय त्मस 

ठाॉउभा भातनसराई हानी ऩयुमाउने वस्तरुाई हटाउनऩुछ्र। अल्राहको 
यसरू यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।  

 

 

((जफ ततभीहरु भध्मेभा कोही सतुन आउछ् बने आपनो ओढन े
चादयराई झाय य अल्राहको नाभ रेऊ ककनकी आपनो ओछ्मानभा के 
कस्तो छ् बन्ने कुया थाहा हुॊदैन। तफ सतुने फेराभ दादहनेततय कोल्टो 
ऩयेय सतु्नऩुछ्र। य मो दवुा ऩढ् (( सवुहानक यब्फी फेकाफजातो जो नफी 
वेफक अपर हु ईब अभ सत्तो नपसी ऩस्ग्छपयरह व ईन अयसल्हत 
कहपीजह फेभा हकपज त फेही ईफादक आरेदहभ)) सही इब्ने हफान स्जल्द 
12 हदीस सॊख्मा 5534 
 जफ कुन ै व्मस्तत उठ् छ बने त्मसराई दवुा ऩढ्नऩुछ्र। जुन 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ऩढन ु हुन््थ्मो। होजैपा सहावीको 
बनाई छ्। ((की नफी यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ याती सतु्नको 
रागी जान ुहुन्थ्मो तफ आपनो योतसाय (अनहुाय) भा वा गारभा हाथ 
याखेय मो दवुा ऩढनहुुन्थ्मो((अल्राह हुभ फेईसभक अभतुो व अहमा)) य 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

जफ बफउझथे तफ मो दवुा ऩढन ु हुन्थ्मो। (( अल्हभ दो सरल्राह 
अल्रजी ी़ अॊहमाना फादभा अभातना व अरदैहन नौसयु।)) सही फोखायी 
स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 5955 

 आऩत स्स्थती फाहेक अरु सभमभा तछटो सतु्नऩुछ्र ककनकी 
नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((की ऐशा बन्दा 
ऩदहरे सतु्न ुभकरुह छ् ऐशा ऩतछ कुयाकानी गनुर ऩतन भकरुह हो।)) 
सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 543 

 ऩेटराई तल्रो ऩायेय सतु्न ु भकरुह हो। अल्राहको यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे एउठा मस्तो व्मस्ततको साभनेु बएय 
गमो जो व्मस्तत ऩेटराई तर ऩायेय सतुकेा थथए। तऩाईरे उसराई 
आपनो खटु्टा सरएय दहयकाउन ु बमो य बन्न ु बमो मसयी सतुन ु
हुॊदैन।((ककनकी अल्राह मसयी सतु्नेवाराराई भन ऩयाउॊ दैन।)) सही इब्न े
हफान स्जल्द 12 हदीस सॊख्मा 5549 

 

 

 

 

 

 सतु्नबुन्दा ऩदहरे हानी ऩयुमाउने वस्तरुाई सयुऺीत याखनऩुछ्र 
जस्तो रारटेन , टुक्री, आगो आदीराई तनबाउनऩुछ्र। (सही फोखायी स्जल्द 
5 हदीस सॊख्मा 5936) 

 

        

शौचारमभा जाने तरयिा् 
     शौचारमभा ऩस्नबुन्दा ऩदहरे ((बफस्स्भल्राह अल्राह हुभ ईन्नी 
अउजोफेक सभनर खबु्से वर खुवाईस)) (भसनप इब्ने शैफा स्जल्द 6 हदीस सॊख्मा 

2990) ऩढ य शौचारमफाट तनस्केऩतछ मो बन्ने ((अरहभदो सरल्राहे 
अल्रजी ी़ अज़हफ अस्न्न अजा ी़ व अपानी )) सुनन इब्ने भाजा स्जल्द 1 हदीस 
सॊख्मा 301  
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नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभको ऩत्नी आईशाको बनाई छ् 
की यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ जफ शौचारमाफाट तनस्कन े
ववस्त्तकै ऩढन ु हुन्थ्मो ((गफु्रानक))।  (सही इब्ने खुजैभा स्जल्द 1 हदीस 
सॊख्मा 80) 
 ददशा, वऩसाफ गने फेराभा वऩठम ू य रुख ् (अगाडी ी़को बाग) 
ककब्राततय पकारएय गनुरहुॊदैन ककनकी नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे जनताराई सम्फोथधत गदै बन्नबुमो। ((भ ततभीहरुको 
रागी फवुा जस्त ैहु। जसरे आपनो छोयाराई सॊस्काय ससकाउदै यहन्छ्। 
त्मसरेै ददशा वऩसाफ ककब्राततय पकेय नगय य ददशा वऩसाफ गयेऩतछ 
ऩानीको व्मवस्थाभा नबएभा ततनवटा भाटोको डल्रो सरएय आपनो 
शरययराई ऩववत्र फनाउन ुऩछ्र।)) 
 भातनसहरुको वसोवास देखी टाढा य तछवऩएय ददशा वऩसाफ गनर 
अल्राहरे आदेश ददनबुएको छ्। 
 दादहने हातरे पोहय सपा गनुर हुन्न। नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे बन्नबुएको छ्।((ततभीहरु भध्मे कसरेै कुन ैवस्त ुवऩउछन ्
बने त्मसभा साॊस छोड़नहुुॊदैन य जफ ददशा वऩसाफ जान्छौ बने दादहने  

 

 

हातरे त्मसराई सपा नगय। आपनो सर ॊगराई दादहने हात सरएय 
नछुऊ।)) सही इब्ने खुजैभा स्जल्द1 हदीस सॊख्मा78  

 आपनो दईुटै आससमानको बफचको सपाई ददशा वऩसाफ 
गयेऩतछ ऩानी वा भाटो प्रमोग गयेय गय। देिे हातरे पोहय सपा 
गनुरऩछ्र य पोहय सपा गनर ऩानीको प्रमोग गय मो कुयाको आदेश यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे ददनबुएको छ्। 

 

ऩनत ऩत्नीिो बफचभा सम्बोग गनन तरयिा् 
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 ऩत्नीसॊग अल्रहाको नाभ सरएय सॊबोग गनुरऩछ्र। अल्राहको 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((मदद ततभीहरु 
भध्मे कसरेै आपनो ऩत्नीसॊग सभल्ने फेराभा मो दवुा ऩढ्(बफस्स्भल्राही 
अल्राहुभ जन्नफीना शतैान वजतनफी शतैान भायज़ुकतना) तफ 
अल्राहरे उनको बाग्छमभा सन्तान रेखख सकेको हुन्छ्। तफ त्मो 
सन्तान सयुक्षऺत हुन्छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 141 

 ऩतत ऩत्नी आऩसभा हॊसी भजाक गयी अल्राहको यसरूरे 
स्जबफयराई सोध्मो।((ततभी वववाह गयेका छौं। उसरे बन्मो हो। तऩाईरे 
सोध्नबुमो कुभायीसॊग की दतु्तीसॊग गयेका छौं। जाफीयरे उत्तय ददमो 
दसु्त्तसॊग गयेको छौं। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ुबमो 
कुभायीसॊग ककन नगरयस ् ततभी उसॊग खले्थ्मो य त्मो ततभीसॊग 
खेल्थमो य ततभीहरु आऩसभा यभाईरो गदरथ्मौं।)) हसी फोखायी स्जल्द 5 
हदीस सॊख्मा 5052 

 आपनो ऩत्नीसॊग प्रेभ य यभाईरो गय आईशाको बनाई छ् की 
((अल्राहको यसरू उनराई चुन्फन ् सरन्थ े य ओठ चसु्दैथथमो। जफकी 
तऩाई वतर फसेका थथइए।)) सही इब्ने खुजैभा स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 2003 

 इस्राभीक काननूराई ध्मान केस्न्द्रत गने आपनो ऩत्नीराई 
जसयी चाहे त्मसयी न ैपाईदा उठाउन सककन्छ्। हजयत उभय  

 

 

यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ कहाॉ आएऱ बन्न ू बमो ऐ 
अल्राहको यसरू भ ववारद बए तऩाई बन्नबुमो कसयी पेयी उसरे 
बन्मो दहजो याती भ आपनो सवायीराई उल्टाईददए तफ यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे कुन ैजवाफ ददएन। कुयआनको मो ऩॊस्तत 
अवतरयत बमो। ((ततम्रो ऩत्नी ततम्रो खेत हो य आपनो खेतराई ततभी 
जसयी चाहे त्मसयी प्रमोग गनर सतछौं।)) मसको अथर मो छ् की 
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ऩत्नीसॊग जाईज तरयकाफाट पाईदा रेऊ य नजामज तरयकाफाट 
नरेऊ।)) सुनन तयसभजी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 2980 

 ऩत्नी ऩततको बफचभा खास सम्फनधको याजराई सयुऺा याखन ु
आवश्मक छ्। 

 

मात्रा गनुमिो तरयिा् 
 मदद ततम्रो भाथथ कसकैो अथधनता मात्रा बमो बन गनुरबन्दा 

ऩदहरे त्मसको अथधनता कपतार गय। मदद ऋण बए चुतता गरयदेऊ य 
कससैॊग दयुव्मवहाय गयेका छौं बने ऺभा गयाईएय य आपनो 
सन्तानको रागी खच ्र छोडये मात्रा गय। 
 इस्राभ धभरभा एतर ै मात्रा गनुर बफना भजफयु फाहेक नयाम्रो 
छ्। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे एउठा मात्रीराई सोध्नबुमो 
ततम्रो साथभा अरु को छ् उतत मात्री रे बन्मो भ एतर ै छु। 
अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो।((एतर ैमात्रा 
नगय एतर ैमात्रा गनुर शतैानी कामर हो। अथारत दईु जना सभरेय मात्रा 
गनुरऩतन शतैानी कामर हो य तीन जना सभरेय मात्रा गनुर याम्रो हुन्छ्।)) 
अर भुसतदयक स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2495 

 मात्रा गनरको रागी याम्रो साथीराई छान्नऩुछ्र य त्मसभअध्मे 
एउटाराई सयदाय (असभय) फनाउन ुऩछ्र। मो यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभ को आदेश हो। (सनुन अफ ूदाऊद स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 2608) 

 

 

 आपु पककर ने फेराभा घयका ऩरयवायराई खफय देऊ य याततको 
सभमभा घय ऩगु्छन ु हुॉदैन यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्न ु
बएको छ्। (सही फोखायी स्जल्द 5 हदीस सॊख्मा 4946) 
 फारफच्चा, नातदेाय य साथीराई बेटेय मात्रा गय यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुएको छ्। ((ततभीहरु भध्मे कसरैे 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

मात्रा गछौ बने आपनो बाईराई सराभ गय ताकी ततभीराई आसशवारद 
य शबुकाभना सभरोस।्)) भसनद अफी अरा स्जल्द 12 हदीस सॊख्मा 6686 

 

 मात्रा गने उद्देश्म ऩयुा बएऩतछ तछठो घय पकर नऩुछ्र ककनकी 
यसरू स.रे मात्राको फायेभा फताउनबुएको छ्। (( की मात्राको भध्मे 
बागभा खान,ु वऩउन,ु सतु्न ु य भनऩरय गनुरहुॊदैन। ककनकी मसको 
ऩरयणान नयाम्रो हुन्छ् त्मसरेै कामर ऩयूा हुन ै बफस्त्तकै घय पककर नको 
रागी आदेश ददएको छ्।)) सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 1710 

 

फाटो िमोग गनन तरयिा् 
यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे फोटोभा दहन्ने तरयका 

फताउन ु बएको छ्। ((फाटोभा फस्न ु हुॉदैन। भातनसहरुरे सोध्मो हाभी 
फाटोभा फसेय कुयाकानी गछौ बने के हुन्छ्? तऩाई रे बन्नबुमो मदद 
ततभी फाटोभा फस्छौं बने त्मसको अथधकाय ऩतन ऩयुा गनुरऩछ्र। 
त्मसऩतछ उनीहरु पेयी सोध्मो फाटोको अथधकाय के छ्। यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो दृस्ष्ट झकुाएय याख, पोहय य 
हानी ऩयुमाउनेफारा वस्त ुहटाऊ, सराभ गय, याम्रो कुयाको आदेश देऊ, 
कभजोयराई सहमोग गय, फाटो बफससरएको फटुवाराई फाटो देखाऊ।)) 
सही फोखायी स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2333 

 

फाटोराई सयुक्षऺत याख य सावरजनीक सम्ऩस्त्तराई ऩतन सयुऺा 
गय। यसरू सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभरे बन्नबुमो। 

 

 

((रानतदेखख फच, तफ साथीहरुरे रानत गनेवाराको फायेभा सोध्मो 
तऩाईरे बन्नबुमो जुन व्मस्तत फाटोघाटोभा ददशा वऩसाफ गछर य 
सशतर ठाॉउराई पोहय फनाउछ् बने त्मसभाथथ अल्राहको रानत 
(धुतकाय) छ्।)) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हददस सॊख्मा 267 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

फाटोघाटोभा हानी ऩयुमाउनेवारा कुन ैधायीरो  वा ततखो वस्त ु
साथ सरएय दहड्न ुहुॉदैन। जसफाट कसरैाई हानी होस ्यसरू सल्रल्राहु 
अरदैह वसल्रभरे आदेश ददनबुएको छ्।((भस्स्जद, फाजाय, फाटोभा  

हानी ऩयुमानेवारा कुन ैवस्त ु सरएय जान ु हुदैन।)) सही फोखायी 
स्जल्द 6 हदीस सॊख्मा 6664 

 

 

किनफेच गनन तरयिा् 
  भलु्म तह ककनफेच गने उद्देश्म नापाभा आधारयत हुन्छ्। 
त्मसरैे इस्राभको दृस्ष्टभा मो जामज छ्। मदद दईुटैभा नोतसान हुने 
सॊबावना बमो बने त्मस व्मवसामराई नजामज गरयददन्थ्मो। 
अल्राहरे बन्नबुएको छ् की((ऐ ईभानवारा आऩसभा एक अकारको 
सम्ऩस्त्त नजामज तरयकाफाट नखाऔॊ।)) अन नेसा 29  

इस्राभ धभररे व्माऩयराई अस्त्त याम्रो भान्न ु बएको छ् । यसरू 
सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ राई याम्रो व्मऩायको फायेभा सोध्न ुऩयान्त 
वहाॉरे बन्नबुमो। ((भातनसराई आपनो हातरे कभाएय खान य 
याम्रोसॊग ककनफेच गय।)) अर भुसतदयक स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2158 

 ((य ईभानदायी व्माऩाय गनर इस्राभ धभररे आदेश ददएका छन।् सत्म 
ईभान्दाय भसु्स्रभ व्माऩायी प्ररमको ददन शदहदहरुको साथभा हुनेछ्।)) 
अर भुसतदयक स्जल्द 2 हदीस सॊख्मा 2142 

 

 इस्राभ धभररे फेच्नको रागी हुकुभत ददएको छ्। तय मदद 
कुन ैनमा वस्त ुफेच्छौ बने त्मसको हानी नोतसानीको फायेभा ककन्ने  

 

 

वाराराई फताउन ुऩदरछ् बन्ने कुयाको आदेश नफी सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे ददनबुएको छ्। (भसनद ईभाभ अहभद)  



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

 भलु्मभा धोकाधयी नगनुर य ककन्नेवाराको साभनेु उतत वस्तकुो 
हानीको फायेभा जानकायी गयाउनऩुछ्र। एउटा हदीसभा अफ ू हुयैयह 
सहाफीको बनाई छ् की((नफी सल्रल्राहु अरदैह वसल्रभ गल्राको ढेय 
नस्जक गएय तऩाईरे त्मसको सबत्र हात ददनबुमो। तफ तऩाईको हात 
ऩानीरे सबज े तफ तऩाईरे बफचाय गयेय गल्रावाराई बन्नबुमो। ऐ 
गल्रावार मो के हो? उसरे बन्मो वषाररे सबस्जसकेको छ्।  

 

तऩाईरे बन्नबुमो  मसराई भाथथ ककन याख्दैन ताकी भातनसहरु हेनर 
छ्। सनु जसरे धोकाधयी गछ्र त्मो भातनस हाम्रो सॊग्रहको हुन 
सतदैन)्) सही भुस्स्रभ स्जल्द 1 हदीस सॊख्मा 102 

 

 सत्म फोल्न,ु झुठो नफोल्न ु अल्राहको यसरूरे बन्न ु बमो। 
((ककनफेच गनेवारा इस्ख्तमायभा यहन्छ्। जफसम्भ त्मो बफछोय हुॉदैन 
मदद दवु ै सत्म छ् बने त्मसको भारभा फयकत हुन्छ्। मदद दईुटै 
असत्म छ् बने त्मसको भारभा फयकत हुॉदैन।)) सही फोखायी स्जल्द हदीस 
सॊख्मा 1973 

 खरयदबफकक्र गनेवारा दमार ु स्वबावको हुनऩुछ्र। ककनकी 
ककनफेच गनरवाराको सम्फन्ध मसरे गदार ठोस ् हुन्छ्। आथथरक राब 
फाहेक भानववम नातारे ऩतन ठोस ् हुन्छ्। जसफाट एक अकारको 
आवश्मकता ऩयुा हुन्छ्। ककनफेचभा सऩथ खान ु हुॉदैन। (( अल्राहको 
यसरू रे खरयद बफकक्रभा धेयै सऩथ खानफाट योतन ुबएको छ्।)) सही 
भुस्स्रभ स्जल्द 3 हदीस सॊख्मा 1607 

 

 खरयद बफकक्रभा त्मस्तो भातनसराई सहमोग गनुरऩछ्र जुन नभर 
तथा रस्ज्छजत स्वबावका होस ् य अल्राहको यसरू सल्रल्राहु अरदैह 
वसल्रभरे ((प्ररमको ददन आपनो सहमोग गने वाचा त्मस्तो  

 



                                                  इस्राभको सॊदेश 

 

भातनसहरुको रागी गनर बएको छ् जुन नभर तथा दमार ु स्वबावको 
होस।्)) सही इब्ने हफान स्जल्द 11 हदीस सॊख्मा 5021 

मो इस्राभ सॊववधानको एक झरक हो य सानो बाग ऩतन हो। 
सम्ऩणूर कुया मस ककताफभा वणरन ्गन ्र उऩमतुत छैन। त्मसरेै मस्त्त 
कुयाहरु सम्झन ुफेश हुन्छ् य भातनसको आवश्मक वस्त ुय सम्स्माको 
सभाधान हदीस य कुयआनफाट मसरेै ददएका छन ्की  भसुरभानको 
जीवन याम्रो होस। 
 

 

 

अन्तभा् 
 

अफ मो अध्माम हाभी त्मो दवु ैभातनस को कुयो भाथथ अन्त 
सभाप्त गन ्र चाहन ्छु जसरे इस्राभ धभर कोफरु (स्वीकाय) गये त्मो 
भध्मे एऊटा  व्मस्तत ( F. Filweas) रे बन्न ुबो की मोयोऩ भा मस्तो 
खार को आत्भ सौतन्त्रता यहेको छ् जसको ओय अन्त छैन त्महा 
भान्छे को कोही अकीदा  (भान्मताए) ऩतन छैन जसर ेगदै भानव को 
सखुभम जीवन को करऩना होस ्अत् सम्ऩन्न वगर आथथरक आजा ी़दी 
य अथारभटैीक साभग्रीभा सरन छु ब्वस्थ छ् तय मोयोऩ फासी आपनो 
वेवथर य फे भकसद जीवन को अनबुतुी गदैछन ् य एक अकार सीत 
प्रशन गछरन ्की हाम्रो जीवन को उद्देश्म के हो? य हाभी कता तीय 
जाऊदै छन?् य ककन जाऊदै छु? 

तय आज सम्भ कसरेै ऩनी ती प्रशन को उत्तय खोजन बफन ् गय ्
सकेन वहाॉहरु राई थाहा छैन की ऊनको सभस्मा को सभाधान भात्र 
इस्राभ भा न ैहो ऊनीहरु इस्राभ फाये केदह जानदैन फरु इस्राभको 
फायेभा कुचारय का सशकाय ऩतन हुन। 
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तय इस्राभ को ज्छमोती केदह मोयवऩम वासी को भसुरभान हुॊदाखेयी 
वहाॉ को सभाज भा व्माऩक बईयहेको छ् एरे मीनीहरु को सॊख्मा कभ ै
हो तय वहाॉ को जन सभदुाम मीनीहरुराई आत्भीमता को द्रष्टी रे हेयी 
यहेको छन ् य वहाॉ हरु को इस्राभीकजीवन फाट प्रबावीत बई प्रतत 
ददन जुन सभदुाम इस्राभ धभर राई स्वीकाय गदै छ्। 
  

मो आयम्बीि चयण हो् 
D. Potter (डी. ऩोट्टय) रे भसुरभान बए ऩतछ आफ्नो प्रती 

कक्रमा मसयी व्मतत गये की हाभी इस्राभी धभर काननु राई प्राकृती 
को फभोस्जभ स्ऩष्ट रुऩरे हेयी यहेको छु इस्राभ नेचयरी धभर हो मो 
हाम्रो आव्श्मतता हो अप्राकृततक होईन ककनकी अल्रारह को हुतभ रे 
ऩफरत, खोरा, समुर, चन्द्रभा आदी सफ ै आपनो तनधररयत छेत्रभा 
ऩरयक्रभा गदै हुन ्य मो कक्रमा ऊस अल्राहको अऻाऩारनभा गयी यहे 
का छन ्जुन सफकैो सषृ्टी कतार हुन।् 
जसयी बततजन, अऻाकायी, सभवऩरत बए अनी अल्राह भहान दहतभत 
मतुत हुन ्की सफ ैवस्त ुआफ्नो बाग्छमको ऩाफन्द छन ्सॊसाय को साना 
देखी साना वस्त ुऩतन वहाॉ का अऻाकायी छन ्सो मो धायणा रे हाभी 
करऩना गनर सकछु की मी सफ ैभसुरभान  (आऻाकायी) हुन।् 
तय भनषु्म को कुयो फेगर ैहो कीनकी अल्राह रे भनषु्म राई ऩावय 
ददएय सोतन्त्र आजादी ददऐ को छ् अफ हाभी आपनो ऩावय अल्राह 
को काननू फभोस्जभ प्रमोग गयौं वा आपनो काननु फेगर ैफनाएय 
आपना फेगर ैधभर तय्माय ऩायौं   तय भनषु्म दबुारग्छम फस ईशवयीम 
धभर काननु छाडये आपनो दवुाया व्मस्तत धभर काननु भाथी दहडन 
रागो।  
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      तनस्सन्देह मोयोऩ तथा अभेयीका भा धेयै जसो भान्छे इस्राभ 
धभर कोफरु (स्वीकाय) गदै यहेको छन ्कीनकी ऊनी हरु सॊसारयक  

 

सॊफथृध य वहाॉ को एश ् ऩछी को ववकयार स्थीती फाट आफ्नो बीत्र 
आए सॊकट दखु वऩडा को सभाधान य भतुती मस ैइस्राभ धभरभा ऩाए 
फरु केही महूदी य ईसाई ऻाता रे इस्राभ धभर अनसुाय न्माम गने 
अदारत राई आगयह गये आपनो धासभरक कभी कभजोयी राई व्मतत 
गयेन थार ेवहाॉहरु को फततब्म सनु्दाखेयी राग छ् की इस्राभ ऊनीहुय 
को सबत्र ठाॉऊ फनाई सके को छ् य मस ऊथर ऩथुर को कायण भान 
मो न ैहो की वास्तववतता स्ऩष्ट बई यहोको छ् जसराई हाभी अनदेखी 
गनर सकदैनौ 

 


