सॊक्षऺप्त, उऩमोगी य वैऻाननक
रे ख

ववषम सू च ी
१. वफन्दक
ु ो वफना उऩदे श (ऽुतफा)
२. के नशमाहरूरे ववनबन्न ़ु यान भानथ ववश्वास याख्छन ्?
३. नशमाहरू जभाअतसॊग तयावीह ककन ऩढ्दैनन ?्
४. यसुर सल्रल्राहु अरैकह वअरे कह वसल्रभ को उत्तयअनधकायी को हुन ?्
५. अरे यसुरको अदे शको ककन ऩारना गयँ?
६. के सफै सहाफाहरू ननष्ऩऺ य साचो नथए?
७. के यसुर सल्रल्राहु अरैकह वअरे कह वसल्रभरे अफ्नो उत्तयअनधकायी ननधाारयत गये का
नथए?
८. ककन नशमाहरू?

यसुरे अकयभ (स.अ) रे बन्नुबमो- भ फुवि य ऻानको घय हॉ ु य अरी त्मसको ढोका।
(सहीह तीयनभज़ी, नभस्र एडीशन, ककताफ अर-भनाक़फ, ऩृष्ठ ५, ऩे ज ६३७, हदीस ३७२३)

वफन्द क
ु ो वफना उऩदे श (ऽु त फा)
हज़यत अरी इब्ने अफी तानरफ अरैकहस्सराभ को व्रमाऩक ऻान, फुवि, फ़साहत य फराात
भुक्षस्रभहरूको सफै सभूहभा प्रनसि छ, ववनबन्न ऻानहरू कानथ तऩाइको सॊकल्ऩ यहनु य ऩयभेश्वय प्रनत
तऩाइको डय दे खाउछ य मसको एक उदाहयण वफन्दु को प्रमोग नगरय रेक्षखएको मो खु तफा छ। (अयफी
अऺयभा रेक्षखएको)
الخطبو العاریو عي النقطو الهام علی علیو االسالم
ً الحوذ هلل الولک الوحوٌد ًالوالک الٌدًد هصٌر کل هٌلٌد هال کل هطر ً ساطح الوياد ً هٌطو االًطاد ً هرسل االهطار
هسيل االًطار عالن االسرار ً هذد رکيا ً هذهر االهالک ً هيلکيا ً هکٌر الذىٌر ً هکررىا ً هٌره االهٌر ً هصذرىاعن
سواحو ً کول رکاهو ًىول ًطاًع السٌال ًاالهل اًسع الرهل ًارهل احوذه حوذا هحوٌدا ًاً حذه کوا ًحذ االًاه ً ىٌ اهلل ال الو
ً الهن سٌاه ً الصادع لوا عذلو ً سٌاه ارسل هحوذا علوا لالسالم ً اهاها للحکام ً هسذدا للرعاء ً هعطل احکام ً دًسٌاع اعلن
علن ً حکن ً احکام ً اصل االصٌل ً هيذ ًاکذ الوٌعٌد ًاًعذ اًصل اهلل ال لو اال کرام ًاًدع رًحو االسالم ً رحن آلو ً اىلو
.الکرام هالع رایل ً هلع دال ً طلع ىالل ً سوع اىالل

اعلوٌا رعاکن اهلل اصلح اهلل االعوال ً اسلکٌا هسالک الحالل ًاطرحٌا الحرح م ًدعٌه ًاسوعٌ اهر اهلل ًعٌه ًصلٌا االرحام
ًراعٌ ىا ًعاصٌا اليٌاء ًاردعٌىا ًصاىرًا اىل الصالح ًالٌرع ًصارهٌا رىط الليٌ ًالطوع ً هصاىر کن اطير اال ىرار
هٌلذا ًاسر اىن سٌددا ًاحالىن هٌردا ً ىاىٌاهکن ًحل حرهکن هلکا عرًسکن الوکرهو ً هاىرليا کوا هير رسٌل اهلل ام سلوو
ًىٌا کرم صير اًدع االًالد ًهلک هااراد ً ها سيا هولکو ً ال ً ىن ًال ً کس هالحوو ً ال ًصن اسال اهلل لکن احوادً صالو
)ًدًام اسعاده ًالين کال اصالح حالو ًاالعذاد ل وا لو ً هعاده ً لو الحوذ السر هذًاالوذح لرسٌلو احوذ(ص
सफै प्रशॊसा ऩयभेश्वयको रानग, जु न भहभुदको भानरक, सफै प्राणीको नसजानाकताा, सफै वफचायाहरूको
अश्रम, अकाश य धतॉराइ अछ्माउने, ऩहाझराइ जभीन भानथ उनबमाउने, वषाा ल्माउने, सफै प्राथानाराइ
ऩूया गने, सफै यहस्माको फाये भा ऻान याख्ने , याज्महरूको ननभााता, सम्ऩवत्तराइ नष्ठ गने, नमाॉ वऩडी
ल्माउने, सभमराइ फढाउने, सफै चीजको उद्देश्म हो उसको पैज य कयभ य धे यै दमारे जसरे सफै तपा
वषाा गछा , जसरे अशा याख्छन ् उसको सुन्छ य सफैराइ भाप गछा , भ उसको धे यै प्रशॊसा गछुा । भ
उसको एकता राइ स्वीकाछुा जु न सफै एकताराइ भान्नेहरूरे गछा न ्। त्मो जु न भनुष्महरूको भात्र
ऩयभेश्वय हो। त्मो जसरे भुहम्भद (स.अ) राइ मसराभको ववद्वान, हाकीभहरूको इभाभ य अत्माचायराइ
योक्ने, य सफै भानथ प्रबुत्व कदएय ऩठाएको छ। तऩाइरे ऻान य प्रनशऺण कदएय त्मसराइ ऩूया गनुब
ा मो।
तऩाइरे नसिान्त य ननमभफनाउनु बमो य कमाभतको कदनको फाये भा फताउनुबमो जसको प्रनतऻा
नरइएको छ।
ऩयभेश्वयरे इज्जत कदमो य तऩाइको अत्भाराइ ऩनन शाक्षन्त प्रदान गमो। ऩयभेश्वयको अनशवााद तऩाइ
भानथ यहोस ् य तऩाइको ऩरयवाय भानथ ऩनन यहोस ्। जफ सम्भ फाटो दे खाउने तायाहरू जगभगाउछन ्, य
जफ सम्भ चन्रभा टक्षल्कन्छ, जफसम्भ रा इराहा इल्रल्राह को अवाज फाकी यहन्छ तफ सम्भ
ऩयभेश्वय तऩाइराइ सुयक्षऺत याखु न। याम्रो काभ गना कोशीस गय य हरार काभहरू गय य हयाभ काभहरू
फाट टाढा, ऩयभेश्वयको अदे शको ऩारना गय, अफ्रनो स्वाथॉम इच्छाहरू फाट दूयी गय। याम्रा य सयरहरू
सॊग सम्फन्ध याख, नाचगान य भनोयञ्जनहरू फाट दूयी गय। तऩाइको फूढा अनुकूरनको अनुसाय धे यै
याम्रो छ।उ नतभी तपा फढे य नतम्रो फुफासॊग सोधे य नतभीराइ अफ्नो फूढी फनामो। य भेहय ऩनन कदमो
जसयी ऩैाम्फयरे उम्भह सरभाराइ कदएका नथए। ननस्सन्दे स तऩाइ धे यै याम्रो ज्वाइ नथए। भ
ऩयभेश्वयराइ साऺी याखे य बन्छु उ सधै सुख ी यहोस ् य उसको रानग जकहरे ऩनन नेअभत नाजीर हुन्छ।
य प्राथाना गछुा कक हाभीराइ याम्रो काभ गनाभा भदद गय। सफै धन्मवाद ऩयभेश्वयको रानग भात्र य
उसको यसुरराइ ऩनन धन्मवाद्
मो ऽु तफा इभाभ अरी (अ.स) रे कसैको ननकाहको सभमभा बन्नुबमोय य मस रयवामतराइ भान्मता
याख्ने ववद्वानहरूरे बने जस्तै्
भोहम्भद ये ज़ा अरहकीभी, सुरुपी कब्र अन तपकदुनी, ऩृष्ठ२, ऩेज३-२४६, सैमदुर भुसवी, अरकतयह
भीन फेहाय भुनाकीफ अर नफी वरइतयह, ऩृष्ठ२, ऩेज१७९, हसन ज़रपी, पज़ाएर अनरय यसुर, ऩेज६

मस ऽु त फाको भु ख् म ववशे ष ताहरू के हुन ्?

जसरे अयफी बाषा अउछ य ़ुयानराइ ऩढ्न सक्छ, नतनीहरूरे ऩुवि गछा न ् कक अयफी बाषाका शब्दहरू
अफ्नो अथाभा सभावेश हुन्छन ् य मसता शब्दहरू सधै तकयीयी य तहयीययी बाषाभा उऩमोग हुन्छन ् य
नतनीहरू मी हन ्شبتىضثقفغخجزظری
मी शब्दहरू भध्मे कुनै ऩनन शब्दहरूको उऩमोग नगरय तहयीयी अथा फुझ्नु असॊबव छ। मसको अधारयत
इभाभ अरी (अ.स) रे मी शब्दहरूका मस ऽु तफाभा उऩमोग नगरय अश्चमा चककत गये का छन ्। सूचनाएउटा शब्द  تअयफी तहयीयको ऩकहरो मुगभा वफन्दु वफना रेक्षखक्षन्थमो।

के मसता ऽु त फाहरू अझै ऩनन छन ?्
हज़यत अरी अरैकहस्सराभरे एकऩटक मसतै अरीप शब्दको वफना उऩमोग गरय खु तफा ऩढे का नथए।
अयफी बाषाभा मो शब्द अत्मन्तनै प्रमोग गरयन्छ। वफन्दु वफना कुनै शब्दको अथा व्माख्मा गनुन
ा ै धे यै
ककठन काभ हो य मसतोभा एउटा खु तफा बन्नु जो ऻानरे बरयएको छ य अरीप शब्दको प्रमोग ऩनन
गरयएको छै न ् अत्मन्त अद्भूत काभ हो।
भोहम्भद फीन भुक्षस्रभ अश्शापेइ, केपामतुर तानरफ, ऩेज २४८
इब्ने अफीर हदीद भोतजरी, शयह नहजु र फरागाह, ऩृष्ठ १९, ऩेज १४०

हज़यत अरी (अ.स) रे मो कामा कसयी गनुा ब मो?
हज़यत अरी (अ.स) ऻान य ववऻानको व्माऩक य फेरागतको प्रबाव याख्ने स्रोत हुन्र य तऩाइको यसुर
ऽु दा सॉग धे यै गकहयो नभत्रता ऩनन यहे को छ। ऩैाम्फय ऩयभेश्वयको वही य सफै ऻान, ववऻान य फुवि का
सॊचारक नथए य हज़यत अरी (अ.स) को रानग सफैबन्दा याम्रा नशऺक नथए। ऩैाम्फय इसराभको
ऻानता य इभाभ अरी (अ.स) को स्ऩिीकयणको व्माख्माको उज्मारोभा मसराभ धभाको फाये भा अझै
ऩनन थाहाॉ गनुक
ा ो रानग मसभा हे नह
ु ा ोस ्
http://www.al-islam.org/faq

हाभीरे ़ुयानराइ ऩठाएॉ, य ऩक्कै ऩनन उसको यऺा गनेछँ।
(़ुयान,सुयह १५, अमत९)

के नशमाहरू ववनबन्न ़ुयान भानथ ववश्वास याख्छन ्?
नशमाहरू भानथ ववतरयत बएको ़ुयान भानथ ववश्वास याख्ने प्राम अयोऩ रादछदछ य सोच्छन ् कक ़ुयानभा
ऩरयवतान अएको छ य मो त्मही अमातहरू हुन ् जु न ऩैाम्फय भानथ नाक्षजर बएको नथमो।

मो कतै ऩ नन साॉ च ो कु या होइन
इसराभको ऩकहरो मुग दे क्षख अकहरे सम्भ सफै इस्ना अशयी नशमाहरूका ववरवानहरू मसभा ववश्वास
याख्छन ् कक ़ुयान कतैऩनन ववतरयत बएको छै न य ऩूया तरयकारे सुयक्षऺत यहे को छ, य जु न ववद्वानहरूरे
मसतो बनेका छन ् उनीहरूको नाभ मी हुन ्शैऽ सुदु़ (३८१ह.ज) ककताफ अरएते़ादात, ऩेज ६३, (तेहयान १३७० ह.ज)
शैऽ भुकपद (४१३ह.ज) अवाएर भ़ारात, ऩेज ६-५५
शयीप अरभुयतज़ा (४३६ह.ज) फहरूर पवाएद, ऩेज ६९ (तेहयान १३१४ह.ज)
शैऽ तुसी (४६०ह.ज) तपसीरूत नतब्मान, ऩृष्ठ १, ऩेज ३ (नजप १३७६ह.ज)
शैऽ तफयसी (५४८ह.ज) भजभउर फमान,ऩृष्ठ १, ऩेज १ (रुब्नान)
भुहम्भद भोहसीन पैजु र काशानी (१०१९ह.ज) अरवापी, ऩृष्ठ १, ऩेज ४-६७३
अरइसपापी तपसीरूर ़ुयान, ऩेज ३४८, फेहारूर अनवाय, ऩृष्ठ ८९, ऩेज ७५
भुहम्भद फा़ीय भक्षज्रसी (११११ह.ज)
मो ववश्वास अकहरे सम्भ छ य अकहरेको मुगभा ऩनन यहे का प्रनसि ववद्वानहय मस भानथ ववश्वास याख्छन ्
कक ़ुयान ववतरयत बएको छै न य उनीहरू मी हुन ्सैमद भोहनसन अरअभीन अर-अनभरी (१३७१ कहजयी)
सैमद शयपुद दीन अर-भुसवी (१३७७ कहजयी)
शैऽ भुहम्भद हुसैन काशीपुर गेता (१३७३ कहजयी)
सैमद भोहसीन अरहकीभ (१३९० कहजयी)
अल्राभा तफातफाइ (१४०२ कहजयी)
सैमद रूहुल्राही अरखु भैनी (१४०९ कहजयी)

सैमद अफुर कासीभ अर-खु इ (१४१३ कहजयी)
य सैमद भुहम्भद रयज़ा गुरऩाएगानी (१४१४ कहजयी)

के मो ववरवानहरू बन्दा अगाकड यहे का नशमाहरूरे ़ु यान ववतरयत बएको कु याभा
ववश्वास याख्दै नथे ?
कतैऩनन होइन, एउटा उदाहयण उफैदल्
ु राह इब्ने भुसा अरअफसी ( १२०-२१३ कहजयी) को यहे छ, जु न
प्रनसि नशमा ववद्वान नथए य उहाॉ रे इभाभहरूफाट धे यै रयवातहरू बनेका छन ् जु न अत तहजीफ य
मस्तेफसाय जसता क्षससि नशमाहरूको रयवाइ ककताफभा वणान बएको छ।तऩाइको फाये भा धे यै जसता
ववद्वानहरूरे मसो बनेका छन ्- उनी धे यै ववश्वासी य भहत्वऩूण ा नशमा ववद्वान नथए,महमा इब्ने भाएन रे
ऩनन उनराइ ववश्वासनीम व्मवि बने य अफु हानतभरे ऩनन उनराइ मसतै व्मवि बने। अहरजीको बने
अनुसाय, उनी ़ुयानको ऻानभा उच्च स्थर याख्थे ।
(अज ज़हफी, तज़क्कुयातीर हुफ्पाज़, है दय अफाद १३३३,ऩृष्ठ १, ऩेज ३३२)
पी़, हदीस य ़ुयानको ऻानभा इभाभ हुनुहन््मो य उनको खासगयी उनको व्मवित्व

धे यै दमारु,

ववश्वासनीम नथमो तय नशमाहरूको सयदाय नथए।
(इब्नुर एभाद अरहन्फरी, शजयातुज ज़हफ, नभस्र, ऩृष्ठ २, ऩेज २९, १३५० कहजयी)
ध्मान कदने कुया मो छ कक मकद एहरे सुन्नतका ववद्वानहरू मसतो सोच याख्थे कक उफैदल्
ु राह ़ुयान
ववतरयत बएकोभा ववश्वास याख्छ बने उसको ़ुयानको ऻान प्रनत ककहरे ऩनन प्रशॊसा गदै नथे ।
नशमा हुदा ऩनन उफैदुल्राहराइ ववश्वासनीम व्मवि भाननन्छ कक अर फुऽ ायी, भुसनरभ य अन्म प्रनसि
सुन्नी भुहद्दीसीनहरूरे उनको समँ रयवामतहरूराइ अफ्नो ककताफहरूभा वणान गये का छन ्।
(अ़ीदतुर इभाभ अरहदीस अरफुऽ ायी, सरकफ़ ऩब्रीकेशन, फीयतानीमाह, १९९७, ऩेज ८९,-१८७)

तय के नशमा भु स हफ़ फ़ातेभा भानथ ववश्वास याख्दै नन ् जु न ़ु यान बन्दा तीन
गु न ा भोटो छ?
़ुयान भजीद एक भुसहफ़ ककताफ हो तय अवश्मक छै न कक हये क भुसहफ़ ़ुयान यहोस ्। पातभाको
़ुयानको अक्षस्तत्व छ, भुसहफ़ पातभा एउटा ककताफ हो जु न जनाफ फ़ातेभारे यसुर ऽु दा (स.अ) ऩनछ
रेखे का नथइन्र मा रेख ाएकी नथइन ्। मो कतैऩनन ़ुयानको कहस्सा नथएन य ऩयभेश्वयको एहकाभ य शयइ
भसाइरभा मसको कुनै ऩनन प्रबाव छै न।

तय के नशमाको हदीसहरूभा मसतो हदीस छै न जसभा अकहरे क ो ़ु यानभा
अनतरयि शब्द ऩाइन्छ बननएको छ?
धे यै जसो प्रनधकयणभा वणान गनाको रानग अनतरयि शब्दको प्रमोग गरयएको छ तय मो ़ुयानको
असरी ऩदहरूभा ववतरयत गरयएको छै न जफकक ऩदहरूको व्माख्मा गनाको रानग तफ़सीय गरयएको छ य
मो नशमा सुन्नी दफ
ु ैका ककताफहरूभा ऩाइन्छ। उदाहयणको रानग-सुन्नीहरूका प्रनसि ़ुयानको तफ़सीयभा
छ कक- अफी इब्ने कअफ मसयी ऩढ्थे य जु न भकहरासॊग भोता गछौ एउटा ननधाायीत सभमको रानग
त्मसको भेहेय जु न नतम्रो भानथ वाजीफ हुन्छ, त्मसराइ कदनु ऩदै न।
(़ुयान, सुयह ४, अमत २४)
य इब्ने अब्फासरे ऩनन मसयीनै ऩढ्थे (फ़ऽरूद दीन अय याज़ी भपाकहतुर गैफ, तफ़सीय कफीय, फैरूत १९८१, ऩृष्ठ ९, ऩेज ५३)
इब्ने कसीय तफ़सीरूर ़ुयानीर अज़ीभ, फैरूत १९८७, ऩृष्ठ २, ऩेज २४४
इब्ने कसीयको तफ़सीयभा बननएको छ कक ़ुयानभा अनतरयि शब्दहरूको प्रमोग भानथ बने जस्तै
़ुयानको कहस्रा होइन केवर ऩैाम्फयका सहाफाहरूरे मसता शब्दहरू व्माख्मा य तफ़सीय गनाको रानग
प्रमोग गये का नथए।
इब्ने भसउदरे बन्मो-यसुर ऽु दाको मुगभा हाभी मसयी ऩढ्थे - ए ऩैाम्फय, ऩूया तरयकारे भाननसहरू
कहाॉ ऩुदछमाइ दे उ कक मो ऩयभेश्वयको तपा फाट अएको छ कक अरी (अ.स) सफै भोनभनननको रानग भौरा
हो य मकद गये न बने रयसारतको काभनै ऩूया गये न जस्तै हुन्छ।
(अऱुयान, सुयाह ५, अमत ६७, जरारुद दीन सुमुटी, दारूर भनसुय, ऩृष्ठ २, ऩेज २९८)
महाॉ ऩनन ़ुयानभा अनतरयि शब्दहरूको प्रमोग बएकत्र छै न, य यसूरको सहाफी इब्ने भसउदरे अमतको
असफाफ नुज़ुर बन्नको रानग मसयी ऩढ्थे ।

तय त्मस्ता रयवामतहरूको के गयौ जसभा मसता अमतहरूको फाये भा उल्रे ख
गरयएको छ, य ़ु यानभा मसको उत्तय ऩाइदै न?
नशमा कुनै ऩनन रेख क, भुपस्सीय अथवा यावीहरूराइ गल्तीहरू बन्दा भानथ भान्दै नन ् य कुनै ऩनन
हदीसराइ गरती नबएको य सुयक्षऺत बएको भान्दै नन ् य एक भात्र ककताफ जसभा कुनै ऩनन गरती
छै न ़ुयान हो। मसता हदीसहरूराइ धे यै जसो कभजोय भाननन्छ वा मसता हदीसराइ हदीस कुद्सी

भाननन्छ। महाॉ एउटा योचक वफन्दु मो छ कक, मसता धे यै जसो रयवामतहरू सहीह फुऽ ायी य सहीह
भुक्षस्रभभा भा उल्रेख गरयएको छ जसभा बने अनुसाय धे यै अमातहरू ़ुयानभा उल्रेख गरयएको छै न।
(अर फुऽ ायी, अरसहीह, ऩृष्ठ ८, ऩेज २०८, भुक्षस्रभ अरसहीह, ऩृष्ठ ३, ऩेज १३१७)
मो भात्र होइन धे यै जस्तो एहरे सुन्नतको रयवामतहरूभा उल्रेख गरयएको छ कक ़ुयानफाट दुइवटा
सुयह गामफ गरयएको छजसफाट एउटा सुय ह फयाअत सुयह ९ जस्तो राभो छ।
(भुक्षस्रभ अरसहीह ककताफीज जकुह, ऩृष्ठ २, ऩेज ७२६)
कुनै एहरेसुन्नतको रयवामतभा महासम्भ बननएको छ कक सुयह अहजाफ (सुयह ३३) सुयह फकयह (सुयह
२) जस्तै राभो छ। सुयह फ़यह ़ुयानको सफैबन्दा राभो सुयह हो। अर फुऽ ायी य अरभुक्षस्रभभा मस
अमातको वववयण ऩनन गरयएको छ जु न ़ुयानभा ऩाइदै न।
(अर फुऽ ायी, अरसहीह, ऩृष्ठ८, ऩेज२०८)
मो सफै हुदाहुदै ऩनन नशमाहरूरे एहरे सुन्नतका बाइहरू भानथ अयोऩ रगाएको छै न कक ़ुयान ववतरयत
बएको भानथ ववश्वास याख्छन ् जफ कक हाभीरे जकहरे ऩनन मो बनेका छौ कक मसता रयवामतहरू
कभजोय छन ् य फनाइएका छन ्।

ऩरयणाभ्
मो हाम्रो ववश्वास छ कक जु न ़ुयान ऩयभेश्वयरे ऩैाम्फय भानथ ऩठाएको नथमो मो त्मही ़ुयान हो जु न
अज सफै सॊग छ य ननक्षश्चत रूऩभा छ। य जसरे मसतो बन्छ कक हाभीरे ़ुयानराइ त्मस बन्दा धे यै
छ भानथ ववश्वास याख्छो त्मो व्मवि झुटो हो।
(अससुदुक, ककताफुर एतेकादात, तेहयान, १३७० कहजयी, ऩेज६३)
(अॊ ग्रेजी तयजु भा

The site creed अकीदतु नशमा, तयजु भा ए ए ए पाएजी, करकत्ता १९४२, ऩेज८५)

सही धभाको फाये भा जान्नको रानग हे नह
ु ा ोस्
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ऩयभेश्वयरे बन्नुबमो् ए यसुर, ववशेष गरय यातीको सभमभा नभाज़ तजहहुद ऩढ्रने गय ककनकक
कमाभतको कदन नक्षजक छ, ऩयभेश्वयरे नतभीराइ भानथल्रो स्थरभा ऩुगाउछ। (सुयह ७५, अमत८९)
यसुरे ख्दारे (स.अ) बन्नुबमो् जसरे ऩनन यातबरय यभजानको भकहनाभा उठे य प्राथाना गछा ऩयभेश्वयरे
उसको सफै ऩाऩहरू धु इ कदन्छ। (सहीह फुऽ ायी, ऩुष्ठ३, ककताफ ३२, नम्फय २२६)

नशमाहरू जभाअत सॊ ग तयावीह ककन ऩढ्दै न न ्?
एहरे सुन्नत साभान्म रूऩभा याती ऩढ्ने तयावीह नभाज़ जभाअत सॊग यभजानको भकहनाभा सुन्नत
भान्दछन ्। नशमाहरू ऩनन नवाकपर ऩढ्न भान्दछन ् तय जभाअत सॊग ऩढ्न ववश्वास याख्दै नन ्।
नशमाहरूको मो काभ यसुर ऽु दारे बने अनुसाय छ।
एहरे सुन्नतका बाइहरू यभजानको भहीनाभा एशाको नभाज़ ऩनछ जभाअत सॊग तयावीह ऩढ्छन ्।
उनीहरू नभाज़भा उबेय ़ुयानको तीरावत सुन्दछन ्। ऩयभेश्वयरे उनको मसतो याम्रो काभको रानग पर
कदनेछ। तय न त ़ुयानभा न यसुर ऽु दारे (स.अ) रे याती मसतो प्राथानाराइ जभाअत सॊग ऩढ्नको
रानग बननएको छ। मो भुसरभानहरूरे ऩनछ अपै ननकारेको हो।
तयावीह शब्द तयवीह शब्दको सभूह हो, जसको अथा मो हुन्छ कक हये क चाय यकत नभाज़को फीचभा
केही सभमको रानग अयाभ गनु ा हो। ऩनछ गएय यभजानभा ऩढ्ने मस जभाअतराइ तयावीह बननमो।

जभाअतसॊ ग ऩढ्ने नभाज़ तयावीह कहाॉ दे क्षख सु रू बमो?
वास्तवभा यभजानको यातभा जभाअत सॊग ऩढ्ने मो तयावीहको सुरूवात दोस्रो खरीपा हज़यत उभय
फीन खत्ताफ रे गये कभ नथए। अफु होयै याहरे बन्छ कक यसुर ऽु दारे बन्नुबमो् जसरे ऩनन यभजानको
भकहनाभा शुि हृदम य ववश्वास सॊग ऩयभेश्वयको ऩूजा गमो बने उसको ऩनछल्रो सफै ऩाऩहरूराइ भाप
गकदा न्छ।इब्ने शहाफ (जु न मो हदीसको यावी हुन ्) बन्नुहुन्छ् जफ यसुर ऽु दाको दे हान्त बमो तफ
सफैजना नपर नभाज़राइ पुयादा (एक्रै) ऩढ्थे । जभाअतसॊग ऩढ्दै नथे । य ऩकहरो खरीपा सम्भ मस्तै
नथमो। महासम्भ कक दोस्रो खरीपा को सुरूवातको मुगभा ऩनन मस्तै नथमो। अब्दुय यहभान फीन अब्दर
ु
कायीरे बन्मो कक एक यात भ भक्षस्जदभा गए य दे खे कक त्माहाॉ ववनबन्न सभूहभा बएय भाननसहरू
नभाज़ ऩकढ यहे का नथए। कुनै एक्रै ऩढ्रदै नथए य कुनै सानो सानो जभाअतभा। हज़यत उभयरे
बन्नुबमो भेयो ववचायभा मी सफै जनाराइ एक ठाॉ उभा एउटा कायीको ऩछाकड उबाइकदनुऩछा । त्मसऩनछ
उहाॉ रे ननणाम नरनुबमो कक सफैराइ अफी इब्ने कअफको इभाभतभा जभाअतसॊग उसको ऩछाकड
उबाइकदनुबमो। बोनरऩल्ट पेरय याती भक्षस्जद गए य दे खे कक सफै जना एउटा सभूह बएय जभाअत सॊग
नभाज़ ऩढ्दै नथए। मसभा हज़यत उभयरे बन्नुबमो कक मो एउटा फीदअत हसनेह हो (धभाभा
रूऩान्तयण)। तय जसरे ऩनन मो नभाज़ ऩढ्दै न य मस मभमभा सुनत याख्छन ्, मो नभाज़ बन्दा धे यै
याम्रो काभ गछा न्र। उनको बन्नुको भतरफ मो नथमो कक त्मो नभाज़ जु न यातको अन्तभा ऩकढन्छ।
(तजहहुदको नभाज़)
(सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ ३, ककताफ ३२, नम्फय २२८)

मसराइ फीदअत मस कायण बननएको छ ककनबने यसुर ऽु दा मस्ता नवापीरराइ जभाअत सॊग
ऩढ्दै नथे य ऩकहरो खरीप अफु फकयको मुगभा ऩनन नथएन य न यातीको ऩकहरो कहस्साभा मनत
यकतहरू नथमो।
(ककसतरानी, इसशाद अरसायी, शयह सहीह अर फुऽ ायी, ऩृष्ठ५, ऩेज ४)
(अननवी शयह सहीह भुक्षस्रभ, ऩृष्ठ६, ऩेज २८८)
हज़यत उभय त्मो ऩकहरो व्मवि हुन ् जसरे यभजान भकहनाको यातभा तयावीह ऩढ्न सुरू गये । उनरे
सफैराइ जम्भा गये य तयावीह ऩढ्न अदे श कदए य मो ऩयम्ऩया यभजान भकहना, १४ कहजयी दे क्षख सुरू
बएको नथमो। उनरे तयावीहभा भकहरा य ऩुरूष दव
ु ैको रानग कुयाा (हापीज ़ुयान) याखे ।
(इब्ने सअद, ककताफुर तफकात, ऩृष्ठ३, ऩेज २८१), (अस्रसुमुटी, तायीऽ खोरपा, ऩेज १३७)
(अल्पाभे अरएनी, उभदतुर कायी पी शयह अर फुऽ ायी, ऩृष्ठ६, ऩेज१२५)

नपर नभाज् भक्षस्जदभा जभाअतसॊ ग कक घयभा पु यादा (एक्रै ) ?
यसुरे ऽु दा (स.अ) रे बन्नुबएको नथमो कक नपर नभाज़ अ-अफ्नो घयभा ऩढ्न उनचत छ य मस फाट
मो स्ऩष्ठ हुन्छ कक मो काभ भक्षस्जदभा गनु ा बन्दा याम्रो छ। मो घयभा अनशष्को कायण फन्छ य मो
फच्चाहरूको तयफीमतको रानग ऩनन याम्रो हुन्छ।
यसुरे ऽु दारे (स.अ) बन्नुबमो् ए भाननसहरू, अ-अफ्नो ऩूजा य प्राथानाहरू अफ्नो घयभा गय ककनकक
मो सफैबन्दा याम्रो काभ हो जु न घयभा गरयन्छ तय पयज़ नभाज़ जभाअत फाहे क।
(सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ९, ककताफ ९६, नम्फय ३९३, नीसाइ, सुनन, ऩृष्ठ३, ऩेज१६२, ऩेज१९८)
एक ऩटक अब्दुल्राह इब्ने भसउद रे यसुरे ऽु दासॊग सोध्नु बमो कुन ऩूजा धे यै याम्रो भाननन्छ घयको
मा भक्षस्जदको? उहाॉ रे बन्नुबमो् के नतभीरे हे दैनौ कक भेयो घय भक्षस्जदफाट कनत नक्षजक छ? त्मही
ऩनन भराइ अफ्नो घयभा ऩूजा गना धे यै याम्रो राग्रछ फाहे क पयज़ नभाज़हरू।
(सुनन इब्ने भाजाह, ऩृष्ठ १, ऩेज ३९, नम्फय १३८८)
जै द इब्ने साफीत यावी हुन ् कक यसुर ऽु दारे खजु यको ऩातफाट एउटा सानो कोठा फनाएका नथए। एक
यात तऩाइ त्मस कोठाभा गएय नभाज़ ऩढ्न थारे य केकह भाननसहरू ऩनन अए य तऩाइको ऩछाकड
नभाज़ ऩढ्न थारे। दोस्रो याती ऩनन अए य तऩाइको ऩछाकड नभाज़ ऩढ्नको रानग बेरा बए तय तऩाइ
अउनु बएन। त्मसैरे सफै जना हल्रा गना सुरू गये य ढोका नतय सानो सानो ढु ॊ गा पाल्न थारे।तऩाइ
रयसाउदै फाकहय अउनु बमो य बन्न्बमो कक नतभीहरू मस काभको रानग जोय कददै छौ य भराम डय छ

कक मो नतभीहरू भानथ पयज़ नहोस ्। मसैरे नतभीहरू मो नभाज़ अफ्नो घयभा ऩढ्ने गय ककनकक
भान्छे को सफै बन्दा याम्रो नभाज़ त्मो हो जु यन घयभा ऩकढन्छ फाहे क पयज़ जभाअत सॊग।
(सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ८, ककताफ, ८३, नम्फय१३)

के नशमा इभाभहरूरे ककहरे तयावीह ऩढे का नथए?
हज़यत इभाभ भुहम्भद फाकीय (अ.स) य हज़यत इभाभ जापय सादीक (अ.स) फाट ऩाएका छौ कक के
नवापीर नभाज़ जभाअतसॊग यभजानको भकहनाभा ऩढ्न सककन्छ? दुवै हजयातरे जवापभा यसुर
ऽु दाको हदीस बन्नुबमो् ननस्सन्दे ह नवापीर नभाज़ यातीभा जभाअतसॊग ऩढ्नु फीदअत हो।ए
भाननसहरू, भ यभजानको नवापीर नभाज़हरू जभाअतसॊग ऩक्षढ्दन। ननस्सन्दे ह मसता सानो ऩूजा
त्मसता ठू रा ऩूजाहरू बन्दा धे यैनै याम्रो छ जु न फीदअत हो। (सुन्नतको क्षखराप)
(हुय अभुरी, वसामुर नशए, ऩृष्ठ८, ऩेज ४५)
अइम्भह एहरेफैत को तयावीहको स्वानभत्व मनत साभान्म नथमो कक एहरे सुन्नतका प्रनसि ववद्वानरे
ऩनन मसराइ स्वीकाय गये । अर यसुरको अनुसाय तयावीह फीदअत हो।
अशशुकानी, नैनरर अउताय, ऩृष्ठ३, ऩेज ५०)

सु न् नी ववद्वानहरू घयभा तयावीह ऩढ्नको रानग के बन्छन ्?
ववद्वानहरू मसभानथ एकभत छन ् कक मो एक याम्रो काभ हो तय नतनीहरूको नजय मस भानथ पयक छ
कक तयावीह घयभा एक्रै ऩढ्न सककन्रछ कक भक्षस्जदभा जभाअतसॊग। अननवी (जसरे सहीह
भुक्षस्रभको शयह रेखे का छन ्) रे मसता ववद्वादहरूको नाभ उल्रेख गये का छन ् जु न दोस्रो नजयभा
सन्तुवि याख्छन ्। पेयी रेख्नु हुन्छ कक

भानरक अफु मुसुप य केकह शापइ ववद्वानहरूरे बन्छन ् कक

तयावीह घयभा एक्रै ऩढ्दा याम्रो हुन्छ।
(अननवी, शयह सहीह भुक्षस्रभ, ऩृष्ठ २, ऩेज २८६)

शब्दको ऩरयणाभ्
नशमा हज़यात यातीको नभाज़ जसराइ तहजजु द वा ककमाभुर रैर बननन्छ, त्मसराइ ऩूया वषाको
यातीको अन्त्मभा ऩकढन्छ, ववशेष गरय यभजानको भकहनाभा। मस तहजजु द नभाज़को फाहे क नवापीर
नभाज़हरू ऩनन ऩकढन्छ तय घयभा मकद भक्षस्जदभा ऩनन ऩढ्मो बने जभाअत सॊग ऩकढदै न। मसयी गये य
सही ढॊ गरे ़ुयान य सुन्नत को ऩारना गछौ।
सही धभाको फाये भा जान्नको रानग हे नह
ु ा ोस्
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जाफीय फीन सभयहफाट यीवामत छ कक् भैरे यसुर ऽु दा (स.अ) फाट सुनेको छु् भेयो ऩनछ १२ अभीय
यहनेछ। त्मसऩनछ यसुरे ऽु दारे (स.अ) एउटा वाक्म बन्नुबमो जसराइ भैरे सुनेन। भेयो फुफारे
बन्नुबमो कक यसुरे ऽु दारे बन्नुबमो् त्मो सफै कुयै शफाट हुनेछन ्।
(सहीह फुऽ ायी, अॊ ग्रेजी, हदीस ३२९,९, ककताफ अरएहकाभ)
(सहीह फुऽ ायी, अयफी, हदीस१६५,४, ककताफ अरइहकाभ)
यसुरे ऽु दा (स.अ) रे बन्नुबमो् दीन इस्राभ सात ककमाभत सम्भ फाकी यहनेछ, नतभीसॊग त्मो १२
खोरपा यहनेछन ् जु न सफै कुयै शी यहनेछन ्।
(सहीह भुक्षस्रभ, अयफी, ककताफुर अभायह, तफअ सउदी अयफ १९८०, ऩृष्ठ३, ऩेज१४५३, हदीस नम्फय
१०)

यसु रे ऽु द ाको मो १२ जानशीन को को हुन ्?
बननएको ववशेषता याख्ने खोरपाहरूराइ गननमो बने धे यै हुन्छन ्। इब्ने कसीय, अरफीदामह वननीहामह,
२४९,६, सुमुती, तायीऽ खोरपा, ऩेज११)

इब्ने कसीय्
जसरे सहभनत गछा न्र कक बननएको हदीसभा १२ खोरपा मही खोरपाहरू हुन ् जु न वरीद इब्ने मज़ीद
इब्ने अब्दर
ु भनरक पासीक सम्भ ऩुदछछ जु न हाम्रो हदीसभा मसता व्मिीहरूराइ अस्वीकाय गरयएको
छ। मकद हाभीरे इब्ने जै फय को खीरापत अब्दुर भारीक बन्दा ऩकहरे भान्मो बने कुर सॊख्मा
प्रशॊसनीम हुन्छ। जफ कक मो सॊख्मा उभय इब्ने अब्दुर अज़ीज़ बन्दा ऩकहरे नै १२ हुनु ऩ्मो। मस
ववनध अनुसाय उभय इब्ने अब्दर
ु अज़ीज़ को ठाॉ उभा मज़ीद इब्ने भुअवीमह हुनुऩछा । तय सफै ववद्वानहरू
मसभा सहभत छन ् कक उभय इब्ने अब्दुर अज़ीज़ सही य ननष्ऩऺ खरीपा हुन ्। इब्ने कसीय,
अरफेदामत वरनेहामह, २४९-२५०,६
सुन्नी उरभारे के बन्छन ्?

इब्ने अरअयफी्
हाभीहरूरे यसुरे ऽु दा (स.अ) ऩनछ १२ ऩुरूषहरूराइ सॊख्माभा ऩाएका छँ जु न मस प्रकाय छन ् –
अफु फकय, उभय, उसभान, अरी, हसन, भुअवीमह, मज़ीद, भुअवीमह इब्ने भयवान फीन भुहम्भद फीन
भयवान अससुपाह....मस ऩनछ फनी अब्फास का खोरपाहरू नथए।

मकद हाभीरे मस भध्मे १२ राइ हे मौ बने, सुरैभान सम्भ भात्र ऩुदछन सककन्छ। मकद हाभीरे मस
हदीसको रोगवी अथा हे मौ बने केवर ४ खोरपा याशदीन य अब्दुर अज़ीज़ छन ्। भैरे मस हदीसको
भतरफ फुझ्न सककन।
(इब्ने अरअयफी, शयह सुनन तीयभीज़ी, ६८-६९,९)

काज़ी अमाज़ अरमहसु फी्
खोरपाको सॊख्मा मो बन्दा फढी छ। नमनीहरूको सॊख्माराइ १२ सम्भ सीनभत गनु ा गरत हो। यसुरे
ऽु दारे (स.अ) मस्तो बनेका छै नन ् कक नतनीहरूको सॊख्मा १२ सम्भ सीनभत यहन्छ य त्मस बन्दा
अगाकड फढ्दै न
अरजवीनीरे मो ऩनन रयवामत गये को छ कक यसुरे ऽु दा (स.अ) रे बन्नुबमो् भ, अरी, हसन य हुसैन
को सन्तानफाट ९ इभाभ ताकहय य भासुभ हुन्छन ्।
अरजवीनीरे, पयाएद अरनभस्तीन, भुनसतीर भहभुदी, तफअ फैरूत१९७८, ऩेज१६०
इसराभका सफै सभूहका सोचहरू भध्मे केवर नशमा इभाभी इसना अशयी नतनीहरूराइ यसु रे ऽु दाको
जाननशन भान्दछन ् य इसराभको फाये भा उनीहरूदाया फुझ्छन ्।

इब्ने र जौज़ी्
फनी उभैमा को ऩकहरो खरीपा मज़ीद इब्ने भुअवीमह य अक्षन्तभ भयवान अरहे भाय हो। उनको कुर
सॊख्मा १३ छ। उसभान, भुअवीमह य इब्ने जु फैयराइ शानभर गरयएको छै न ककनबने यसु रे ऽु दा
(स.अ)को सहाफा भध्मे हुन ्। मकद हाभीरे भयवान इब्ने हकभ राइ सहाफीको वववादभा शानभर गये नँ
बने अथवा उ अब्दुल्राह जु फैयको सभथानभा यह्रको बए, १२ को सॊख्मा नरन सककन्छ। जफ खीरापत
फनी उभैमाह सुरू बमो धे यै भ्रिचाय ऩनन बमो, जफ सम्भ जफ फनी अब्फासरे अपूराइ क्षस्थय गये । मसै
गरय क्षस्तनथ ऩरयवतान बमो। अरजौज़ी, कशपुर भुशककर जस्तै इब्ने हे ज्र अरअसकरानी, पत्हुर
फायी, ३४०-१६ भा सब्तुर जौज़ी फाट नकर गरयएको छ।

अननवी्
सम्बाववत रूऩभा अइम्भाह को भतरफ त्मो हुन ् जु न इस्राभको भहान भकहभा भा नथए। जफ इस्राभ
एक हादी धभा बमो। मी खोरपाहरूरे इस्राभ धभाराइ शीषा सम्भ ऩुदछमाउॉ छ य सफै भुसरभानहरूराइ
एक ठाउॉ भा गछा न ्।
अननवी, शयह सहीह भुक्षस्रभ, २०२-२०३, १२

के तऩाइ सॊ क ाको नसकाय हुनु हुन्छ?
हाभीराइ मो स्ऩि गनाको रानग कक मो १२ जाननशन, खरीपा, अभीय य इभाभ वास्तवभा को हुन ्, एटा
अको सुन्नी ववरवानको अवश्मकता छ। प्रनसि ववरवान अज जहफी तजकेयतु हुफ्पाज ऩृष्ठ४, ऩेज २९८,
य इब्ने हे ज्र असकीरानी, दयारकाभनह, ऩृष्ठ१,ऩेज ६७ भा रेख्नु हुन्छ सदरूददीन इब्राहीभ फीन भुहम्भद
फीन हभवीमह अरजवीनी अशशापइ हदीसको एक ठू रा ववरवान हुन ्। उनीरे अरजवीनी अब्दुल्रानह
फीन अब्फास फाट रयवामत गये का छन ् कक यसुर ऽु दारे (स.अ) रे बन्नुबमो् भ अन्फीमा भुयसरीनको
प्रभुख हु, य अरी जानशीनको प्रभुख हो, य भ ऩनछ १२ जानशीन हुन्छन ्। मी भध्मे ऩकहरो अरी
(अ.स) य अक्षन्तभ अरकाएभुर भेहदी (अ.ज) हुन ्।
अरजवीनी इब्ने अब्फासफाट मो ऩनन रयवामत गछा न ् कक यसुरे ऽु दा (स.अ) रे बन्नुबमो् ननस्सन्दे ह
भ ऩनछ भेयो खोरपा य नाएफीन य ऩयभेश्वयको प्राणीहरू भानथ १२ हुज्जत छन ्। यसुरे ऽु दाफाट सोध्मो्
ए य यसुर (स.अ) तऩाइको बाइ को हुन ्? तऩाइरे बन्नुबमो् अरी इब्ने अफी तानरफ। पेयी सोध्मो्
तऩाइको छोया को हुन ्? यसुर (स.अ) रे बन्नुबमो् भेहदी जसरे मस धतॉराइ न्मामरे बयकदन्छ य
त्मसको कसभ जसरे भराइ खफय य खु शीको खफय ऩुदछमाउने फनाएको छ, मकद ऩृ्वीको एक कदन ऩनन
फाकी यहनेछ बने ऩयभेश्वयरे त्मो कदनराइए राभो गरयनेछ महाॉ सम्भ कक उसरे भेयो छोया भेहदीराइ
ऩठाइकदन्छ। ऩयभेश्वयरे पेयी इसब्ने भयमभ राइ ऩनन ऩठाउॉ छ य उनी भेहदीको ऩछाकड नभाज़ ऩढ्नु
हुन्छ।धतॉ अफ्नो ऩयभेश्वयको उज्मारोरे उज्ज्वर हुन्छ य उसको याजतन्त्र ऩूव ा दे क्षख ऩक्षश्चभ सम्भ
पैनरन्छ।
सही धभाको फाये भा जान्नको रानग हे नह
ु ा ोस्
http://www.al-islam.org/faq

ननस्सन्दे ह, ऩयभेश्वयर मही चाहन्छ की एहरेफैतराइ सफै गन्दफाट टाॉ ढा याखोस ् जसको अनधकाय
याख्छन ्।
(अमत ततहीय, ३३.३३)
यसुर (स.अ) फाट तऩाइको सहाफारे सोध्मो् तऩाइ भानथ दुरूद कसयी ऩठाउॉ ? तऩाइरे (स.अ)
बन्नुबमो् मसो बन् ए ऩयभेश्वय भुहम्भद (स.अ) य उसको सन्तान भानथ दुरूद ऩठाउ जसयी नतभीरे
इब्राकहभ य उसको सन्तान भानथ दुरूद ऩठामो, ननस्सन्दे ह तऩाइ भहानताको मोदछम हुनुहुन्छ।
(सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ४, फाफ५५, नम्फय५८९)

अर यसु र को अऻाकारयता ककन गयौ?

एहरे तशइमोको मो ववश्वास छ कक यसुर (स.अ) को इतयत ़ुयान य एहरे फैत सन्तानको ये सारतको
चु ननएका सदस्महरू हुन ्। सुन्नत यसुरको (स.अ) को भान्म स्रोत एहरे फैत नै हुन ्। एक साॉ चो
भुसरभान हीदषमत ऩाउने इच्छा तफ याख्न सक्छ जफ मी दव
ु ै फाट प्रावधान प्राप्त गछा ।

एहरे फै त भा को को शानभर हुन्छन ्?
सन्तान ये सारतराइ एहरैफैतको इतयत य अर को रूऩभा भाननन्छ। य जसभा तऩाइको (स.अ) छोयी
पातभाह, उनको फुढा अरी, य उनका छोयाहरू इभाभ हसन य इभाभ हुसैन (अ.स) शानभर हुन्छन ्।
खान्दान ये सारतको मही ऩाॉ च स्रतम्बहरू छन ्, जसको हे ड यसुर (स,अ) नथए जफ सम्भ जीववत नथए
य उनको भानथ उनीहरूको गुण नाक्षजर हुन््मो। इभाभ हुसैन (अ.स) को सन्तानफाट ऩनन मो ९
अइम्भाह चु ननएका छन ् जसको अक्षन्तभ इभाभ भेहदी (अ.ज) हुन ्।

हज़यत भु हम्भद (स.अ) को ववयासत
भ भृत्मुको अवाजभा रब्फैक बन्छु। भ भे यो ऩछाकड दुइ फहूभूल्म चीज छोडे य जान्छु् ऩयभेश्वयको
ककताफ य एहरे फैत। ननस्सन्दे ह मो दुइ ककहल्मै ऩनन छुक्षटटदै नन ् य हौजको ककनायाभा एकअकाासॊग
नभल्छन ्।
यसुर (स.अ) को मो वृत्तनचत्र हदीस ३० राइ धे यै सहाफाहरूरे बनेका छन ् य सुन्नी ववद्वानहरूरे ऩनन
मस हदीसराइ बनेका छन ्।मस हदीसका प्रनसि यावीहरू मी हुन ्(अरहाककभ ननशाऩुयी, अरभुस्तदयक अरस सहीहै न (फैरूत), ऩृष्ठ३, ऩेजहरू १०९,११०,१४८,५३३)
उहाॉ रे मस रयवामतराइ फुऽ ायी य भुक्षस्रभ दाया सही बननएका छन ्भुक्षस्रभ, अस्सहीह, अॊ ग्रेजी तयजु भा, फाफ०३१, हदीस नम्फय ३.५९२०
तीयभीजी, अस्सहीह, ऩृष्ठ५, ऩेज२.६२१, हदीस नम्फय१३७८६,३७८८, ऩृष्ठ२,ऩेज२१९
ननसाइ, खसाएस अरी इब्ने तानरफ, हदीस नम्फय७९
अहभद फीन हम्फर, अरभुस्नद, ऩृष्ठ३, ऩेज १४,१७,२६, ऩृष्ठ३, ऩेज२६, ५९, ऩृष्ठ४, ऩेज३७१, ऩृष्ठ५,
ऩेज२,१८१,१८९,१९०
इब्नेर असीय, जानभअर उसुर, ऩृष्ठ१, ऩेज२७७
इब्ने कसीय, फेदामह वरनेहामह, ऩृष्ठ५, ऩेज२०९
उनरे जहफीको हदीसराइ सही बन्छन ् –

इब्ने कसीय, तपसीरूर कुयानीर अजीभ, ऩृष्ठ६, ऩेज१९९
नासीरूददीन अरफानी, सीरसीरह इल्रा हादीस अस्सहीह कुवैत अद्दाय सरपीमह, ऩृष्ठ ४, ऩेज८.३५५,
उहाॉ रे धे यै यावीहरूको सीरसीरह राइ रेखे काछन ् य सफैराइ सही भान्दछन ्।

के यसु र (स.अ)रे मस्तो बन्नुबएको नथएन कक भ भे य ो ऩनछ ऩयभेश्वयको ककताफ
य अफ्नो सु न् नत छोडे य जान्छु ?
मो एक साभान्म गरत अथा हो। वास्तवभा मो यसुर (स.अ) को अक्षन्तभ खु दफाभा बननएको कुयाको
भहत्व छै न य सेहाह नसत्ताभा ऩनन मो कुयाको वणान गरयएको छै न ्। भानरकको भुता इब्ने हे शाभ को
सीयत यसुरल्राह को सीयत य तायीख तफयी भा ऩनन मसतो रयवामतको इस्नाद ऩूया छै न ्। केही अरू
रयवामतहरू जसका इस्नाद ऩूया छन ् सॊख्माभा धे यै कभ छन ्। त्मो सफैको यावी एहरे सुन्नतको नजयभा
अत्मन्त भान्म याख्दै न।
माद याख्नु कक मसतो बननएको छै न कक यसुर ऽु दाको सुन्नतको ऩारना नगयौ। जस्तै कक ऩकहरे
बननएको नथमो यसुर (स.अ) चाहन्थे कक भुसरभानहरू एहरे फैतको अऻाको ऩारना गयौ।
जफ मो अमत नाक्षजर बमो कक् ए भुहम्भद (स.अ) बनन दे उ भ नतभीफाट ऩयभेश्वयको सन्दे श ऩुमााउने
काभको रानग केही राब भाक्षदछदन तय कुयफा प्रनत प्रेभ चाहन्छु। (अमत२३, सुयह शुया) तफ
भुसरभानहरूरे यसुर (स.अ) सॊग सोध्नु बमो् तऩाइको मो कुयफा को हुन ् जसको प्रेभ हाभी भानथ
पयज बएको छ? यसुर (स.अ) रे जवाप कदनुबमो् अरी, पातभा य उनका दुइवटा छोयाहरू।
अरहाकीभ ननशाफुयी, भुसतदयक अरा सहीहै न, ऩृष्ठ२, ऩेज४४४
अरककसतरानी, इयशाद सायी शयह सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ७, ऩेज३३१
अरसीमुटी, दर्रार भनसुय, ऩृष्ठ६, ऩेज६.७
अरअरुसी फगदादी, रूहुर भअनी, ऩृष्ठ२५, ऩेज२-३१
एहरेफैतको गुणको प्रनधकयण य त्मसको स्वीकृ नत ़ुयानको भाध्मभफाट थाॉ हा ऩाउछ जफ नजयान को
इसाइहरूसॊग बेदबाव बएको नथमो। जफ मो अमत नाक्षजर बएको नथमो-नतभीसॊग ऻान अए ऩनछ ऩनन
मकद मीनीहरू नतभी सॊग झगडा गछा न ् बने मस्तो बनन दे उ् हाभी अफ्नो छोयाहरूराइ फोराउछु य
नतभीहरू अफ्नो छोयाहरूराइ फोराउ, हाभी अफ्नो छोयीहरूराइ फोराउछु य नतभीहरू अफ्नो छोयीहरूराइ
फोराउ, हाभी अफ्नो नपसहरूराइ फोराउछु य नतभी अफ्नो नपसहरूराइ फोराउ, पेयी हाभी दुवै सभूह
ऩयभेश्वयफाट प्राथाना गछौ कक जु न ऩनन असत्म छ उसको भानथ ऩयभेश्वयको रानत होस ्। (अमत६१,

सुयह अर इम्रयान)। यसुर (स.अ)रे अरी, पातभाह, हसन य हुसैन (अ.स) राइ फोराउनु बमो य
बन्नुबमो् ए ऩयभेश्वय,मो भेया सन्तान (अर) हुन ्।
भुक्षस्रभ अस्सहीह, अॊ ग्रेजी तयजु भा, फाफ०३१, हदीस नम्फय५९१५
अरहाकीभ नीशाफुयी, भुसतदयक अरस सहीहै न, ऩृष्ठ३, ऩेज१५०
उनरे बन्नुहुन्रछ कक मो फुऽ ायी य भुक्षस्रभको अधायभा सहीह छ।
इब्ने हे ज्र असकरानी, पत्हुर फायी शयह सहीह फुऽ ायी, ऩृष्ठ७, ऩेज६०
तीयभीजी अससहीह, ककताफ अरभुनाककफ, ऩृष्ठ५, ऩेज५९६
अहभद फीन हन्फर, अरभुसनद, ऩृष्ठ१, ऩेज१८५
सीमुटी, तायीख अरखब्रपा अययाशेदीन (रनदन १९९५) ऩेज१७६

के एहरे फैत को अदय कापी छै न?
के ़ुयानको अदय गनु ा भात्र कापी छ?ननस्सन्दे ह, भुसरभानहरूको रानग अको कुनै फाटो छै न मो
फाहे क कु अफ्नो जीवनभा कहदामत ऩाउनको रानग मीनीहरूको कुया भानथ ऩारना गनुऩ
ा छा । हज़यत
भुहम्भद (स.अ) रे ववयासतभा दुइ नचज छोङे य जानु बएको छन ् य मो प्रनतऻा गये य जानुबउछ कक मो
दुइ नचज अखयतको कदन एक अकाा फाट छुटटीदै नन ्। ़ुयानराइ एहरेफैतसॊग जोडे य यसुर (स.अ)रे
हाभीराइ मो फताएका छन ् कक नमनीहरूको अदय गनु ा भात्रै कापी छै न तय नमनीहरूको भाध्मभफाट
इस्राभी नजय, कामा, हदीस य तफ़सीयहरूको फाये भा ऩनन थाॉ हा गनुऩ
ा छा ।
"भेयो एहरेफैत नुहको डु गाॊ जस्तै छन ् जो ऩनन मस भानथ चड्छ त्मो फाॉ च्छ य जसरे मो दे क्षख भुख
पेछा त्मो डु ब्छ।"
अरहाकीभ ननशाफुयी, भसतदयक अरस सहीहै न, ऩृष्ठ३, ऩेज१५१, य ऩृष्ठ२, ऩेज३४३, उनको बनाइ छ कक
भुक्षस्रभको अनुसाय मो हदीस सही छ।
सुमुटी, दर्रार भनसुय, ऩेष्ठ१, ऩेज७१-७२
इब्ने हे ज्र अरभकी, सवाएक अरभोहयाकह, ऩेज १४०
हज़यत यसुर अकयभ (स.अ) रे बन्नुबमो् भ, अरी, हसन य हुसैन य हुसैनको सन्तानफाट हुनै ९
इभाभहरू भासुभ हुन्छन ्।

अरजवीनी, रयाएदुर नभस्तीन, फैरूत१९७८, ऩेज१६०, माद याख्नु होस्र ववद्वान अरजवीनी को अजभत अज
जहफीको तजकेयह हुफ्पाज ऩृष्ठ ४ ऩेज२९८ य इब्ने हे ज्र असकरानीरे दुयारकाम्रनह ऩृष्ठ १ ऩेज ६७ भा
वणान गये का छन ्।
भ अन्फीमाकको सयदाय हुॉ य अरी इब्ने अफी तानरफ भेयो जानशीनको सयदाय हुन ् य भेयो ऩनछ १२
जानशीन हुन्छन ् य त्मसभा ऩकहरो अरी इब्ने अफी तानरफ य अक्षन्तभभा भेहदी हुन ्।
अरजवीनी, पयाएदुर भीसतीन, ऩेज१६०
भेहदी हाभी एहरेफैत भध्मे एक हो य भेहदी भृयो सन्तानफाट हुन्छ, पातभाहको सन्तानफाट हुन्छ।
इब्ने भाजे , अस सुनन, ऩृष्ठ२, ऩेज५१९, हदीस६, अफु दाउद अस सुनन, ऩृष्ठ२ ऩेज २०७

यसु र को फू ढ ीहरूको फाये भा कस्तो अएको छ?
अमत ततहीय,, ऩयभेश्वय महीँ चाहनु हुन्छ कक सफै प्रकायको अऩववत्रताफाट एहरे फैतराइ टाॉ ढा गरून ् य
तऩाइराइ मसतो ऩववत्र याख्न चाहनुहुन्छ जसको अनधकाय याख्नु हुन्छ। यसुर भानथ उनको ऩत्नी उम्भे
सरभा (यजीमल्राह अन्हा) को कोठाभा मो नाक्षजर बएको नथमो। यसुररे हसन, हुसैन, अरी य
पातभाराइ फोराउनु बमो। नतनीहरूराइ एक ठाॉ उभा जम्भा गनु ा बमो य उनीहरू भानथ चादय उढाउनु
बमो, य तऩाइरे बन्नुबमो् ए ऩयभेश्वय मो भेया एहरे फैत हुन ् त्मसैरे एहरे फैतफाट सफै अऩववत्रता
टाॉ ढा याख्नु होस ् य नमनीहरूराइ ऩववत्रता कदनुहोस ्। उम्भे सरभा (यजीमल्राह अन्हा)रे बन्नुबमो् ए
यसुरल्राह के भ ऩनन मसभा शानभर हुन्छु? यसुर (स.अ)रे बन्नुबमो् नतभी अफ्नो स्थानभा छौ य
त्मो नतम्रो रानग उच्च छ।
तीयभीजी, अस सहीह, ऩृष्ठ५, ऩेज१३५१ य ६६३
अरहाककभ नीशाफुयी, भुसतदयक अरस सहीहै न, ऩृष्ठ२, ऩेज४१६
उहाॉ रे बन्नुहुन्छ कक मो फुऽ ायी अनुसाय सही छ।
सुमुटी, दुर्रार भनसुय, ऩृष्ठ५, ऩेज१६७
अमत नम्फयको सुरू य अक्षन्तभभा यसुरको फूढीहरूको फाये भा व्माख्मा गयीएको छ, जु न भकहरा
सवानाभफाट दे क्षखन्छ। मस अमतभा ऩनन भकहरा सवानाभफाट ऩुरूष सवानाभभा पेरयन्छ।मस फाट साफीत
हुन्छ कक मसभा ववनबन्न सवानाभको प्रमोग गरयएको छ।
तर बननएको साइटभा एहरे फैत य इस्राभको फाये भा थऩ जानकायी ऩाउनुहोस ्http://www.al-islam.org/faq

खान्दान ये सारतको फाये भा मस्तो ववशे ष के छ?
ए, त्मो भाननसहरू जसरे इभान ल्माएका छन ् मकद कुनै झुटो व्मविरे नतम्त्र रानग खफय ल्माइमो बने
त्मसको फाये भा छानफीन गय मसतो नहोस ् कक अपनो भूख ाताभा कसैको नुक्सान गरयदे उ य ऩनछ
कृ तऻता गयौ। (़ुयान ६,४९)

के सफै सहाफाहरू अकदर य साॉ च ो नथए?
नशमा सफै सहाफाहरूराइ भान्छन ् जु न यसुरल्राह को ऻान भानथ तऩाइको क्षजवीत अवस्थाभा य भृत्मु
ऩनछ ऩनन अटर छन ्। मसको उल्ट१ एहरे सुन्नतको नजयभा जसरे यसुरराइ एकनछनको रानग ऩनन
हे येका छन ् बने त्मसराइ सहाफी बन्छन ् य मसराइ ़ुयान य तारयखफाट साफीत गना सककदै न य मो
नजय दुवै सभूहको फीच पयक गछा ।

सहाफाको ऩरयबाषा्
प्रनसि सुन्नी ववद्वान इब्ने हे ज्र असकरानीरे सहाफाको ऩरयबाषा मसयी कदएका छन ् कक त्मो व्मवि हो
जसरे इस्राभराइ स्वीकाये ऩनछ यसुर (स.अ) सॊग बेट गरयमो य भृत्मु सम्भ इस्राभको धभाभा
यकहमो। इब्ने हे ज्ररे बननएको शताराइ ऩुया गने व्मविराइ ऩनन सहाफा बनेका छन ्। ती सफै व्मवि
जसरे ऩैाम्फय (स.अ) सॊग बेट गये सानो मा ठू रो सभमको रानग त्मो सफै सहाफा हुन ्। जसरे
यसुरफाट रयवामत गये का छन ् अथवा गये का छै नन ्, जसरे यसुरको साथ मुिभा रडे अथवा
रड्रनन ्,जसरे यसुरको एक झल्क भात्रै दे खे तय उनको सभायोहभा बाग नरएका नथएनन ् य जसरे
अन्धो हुन को कायणरे यसुरराइ दे खे का छै नन ्।
इब्ने हे ज्र असकरानी, अरएसाफती पी तभीजीस सहाफा, ऩृष्ठ१, ऩेज१०

के सफै सहाफाहरू अकदर य साॉ च ो नथए?
एहरे सुन्नत मस ववशम भानथ एकभत छन ् कक सफै सहाफाहरू अकदर य ववश्वासीरु छन ्, धे यै जसो
सुन्नी ववद्वानहरूरे मस भानथ कटसऩणी गये का छन ् जस भध्मे मी ववद्वानहरू हुन ्इब्ने हे ज्र असकरानी, अरएसाफा पी तभीजीस सहाफह, नभस्र, ऩृष्ठ१, ऩेज१७-२२
इब्ने अफी हातीभ अय याज़ी, अरजयह वततादीर, है दय अफाद, ऩृष्ठ१, ऩेज७-९
इब्ने असीय, असदुर गाफह पी भअये पतुस सहाफा, ऩृष्ठ१, ऩेज२-३

तय मसतो ववश्वासराइ भान्न धे यै गाह्रो हुन्छ जस्तै मो दुघट
ा नाराइ ऩढ्नुहोस्स ्जोफैयरे भराइ बन्मो कक उनको असहाफ फरयभा शानभर एक अनसायी सॊग यसुर (स.अ) को अगाकड
एउटा चीशभाराइ नरएय झगडा ऩमोजु न अफमायीको काभ रादछ्मो। ऩयभेश्वयको यसुररे बन्नुबमो् ए
जु फैय, ऩकहरे अफ्नो फगँचाभा ऩानी हार अनन त्मसऩनछ अफ्नो नछभेकीको फगँचाभा ऩानी फदछन दे उ।
मसभानथ अनसायीराइ यीस उठ्मो य बन्मो् मा यसुरल्राह, के मो योचाइ मस कायण हो कक जोफैय
तऩाइको काकाको छोया हो? मो सुनेय यसुरको भुख को यॊ ग उड्मो य तऩाइरे जोफैयराइ बन्नुबमो्
अफ्नो फगँचाभा ऩानी हार य त्मसऩनछ ऩानीराइ योक दे उ। मो बन्दा अगाकड यसुररे बनेको कुया
मसतो नथमो कक दव
ु ै जोफैय य अनसायी राइ पाइदा हुन््मो।तय जफ अनसायीरे यसुरराइ द्ु ख ऩुमाामो
तफ उनरे जोफैयराइ हक कदनुबमो। जोफैयको मो बनाइ नथमो कक मो अमत मही पैसरा गनुक
ा ो रानग
नाक्षजर बएको नथमो। ऩयभेश्वयको कसभ, त्मो भोभीन हुन सक्दै न मकद उसरे अफ्नो झगडाभा यसुरको
हुक्भ य अऻाको ऩारना गये न बने य उसको पैसराफाट कुनै ऩनन सॊकोच भनभा नयाखी य त्मसराइ
ऩूया तरयकारे भान्मो बने।
(़ुयान्४.६५, सहीह फुऽ ायी, अॊ ग्रेजी तयजु भा, ऩृष्ठ३)
एहरे सुन्नतको ववश्वासको अनुसाय मो सहाफीहरू धे यै भान्मता याख्छन ् य मसै गरय सुन्नतका
भुद्दाहरूभा ऩनन धै यै भान्मता याख्छन ् जसको उदाहयण मो छ कक, मो सहाफीरे नभात्र यसुरको
पैसराराइ भानेन तय उनराइ दु् ख ऩनन ऩुमाामो जसको कायण ़ुयानको अमत नाक्षजर बमो।
दुबाादछमरे तायीख इस्राभ मसता व्मिीहरूरे बरयएको छ जसभा एहरे सुन्नतको सता अनुसाय सहाफी
बननन्छ जफ कक यसुरको मुगभा अथवा उनको अगाकड य ऩछाकडको मुगभा नतनीहरू गैय इस्राभी
काभहरूभा सभथाक नथए।

अरवरीद फीन अकफे ह्
के त्मो व्मवि जसभा इभान छ त्मस व्मवि जस्तै छ जु न झुटो हुन्छ? होइन, मो दुवै ककहरे ऩनन
एकसान हुन सक्दै न। (़ुयान, १८.३२)
एहरे सुन्नता भुपस्सीयहरूरे बन्नुहुन्छ कक मो अमत नाक्षजर हुनुको कायण मो दुघट
ा ना हो य मसभा
साहे फ इभान अरी इब्ने अफी तारीफ हुनुहुन्छ य झुटो व्मवि एउटा सहाफा छ जसको नाभ वरीद इब्ने
अकफेह हो।
अरकुयतफी, तफ़सीय (नभस्र, १९४७), ऩृष्ठ१४, ऩेज१०५
तफयी, तफ़सीय जाभेउर फमान
अरवाकहद, असफाफुर नुजुर, दारूद कदमानपी तुयास एडीशन, ऩेज२९१

हाम्रो नजयफाट अकहरे मो अमत गएको छ कक जसभा भोभीनहरूराइ बननएको छ कक कुनै ऩनन झुटो
(पासी़) व्मविरे खफय ल्मामो बने स्वीकाय नगय। ए भाननसहरू जसरे इभान ल्माएको छौ, कुनै
ऩनन पासीकरे नतम्रो रानग खफय ल्मामो बने तमसको फाये भा खोजऩुछ गय। मसतो नहोस ् कक नतभी
अफ्नो भूख ाताभा अरूराइ कष्ठ दे उ य ऩनछ ऩश्चताऩ गयौ। (़ुयान,६.४९)। योचकको कुया मो छ कक मही
अमतको तफ़सीयभा वरीदको अको कथा व्माख्मा गरयएको छ जसभा वरीदराइ पासीक बननएको छ।
इब्ने कसीय, तफ़सीय कुयानीर अजीभ, (फैरूत १९८७), ऩृष्ठ४, ऩेज २२४, अरकुयतफी तफ़सीय भीस्र
१९४७, ऩृष्ठ १६, ऩेज ३११
सुमुटी वरभहल्री, तफ़सीरूर जरारैन, भीस्र १९२४, ऩृष्ठ१, ऩेज१८५
अफु अभीनह फेरार परसस, तफ़सीय सुयह हुजयात, ऩेज६२-६३
अफु अभीनह फेरार परससरे बने जस्तै सावधानी जरूयी छ जफ खफय कदने व्मवि शॊकास्ऩद यहुन ्
अथवा जसको इभान स्ऩि बएको छै न अथवा जसको ऩाऩ स्ऩि छ तय त्मही ऩनन एहरे सुन्नतको
हदीसको ककताफहरूभा वरीद इब्ने अकफेहफाट धे यै हदीस बननएको दे क्षखन्छ।
अफु दाउद सुनन (१९७३) ककताफ तयजु र, फाफ पीर खु रुकीय ये जार, ऩृष्ठ४, ऩेज ४०४,श४१८१
अहभद इब्ने हन्फर, अपभुस्नद, अव्वर भस्नद भदनैन अजभइन, श १५७८४
वरीदको धोखा नफवीको मुग ऩनछ ऩनन जायी नथमो। तेस्रो खरीपा हज़यत उसभानको जभानाभा
उसराइ गुयनय फनाइ कदमो य एकऩटक उ नशाको हारतभा नभाज़को इभाभत गदै वफहानको दुइ यकत
नभाज़राइ चाय यकत ऩढाइ कदमो। जसको कायणरे हज़यत उसभानरे उसराइ सजा सुनामो। मो सफै
अझैऩनन धे यै ककताफहरूभा रेक्षखएको ऩाइन्छ।
सहीह फुऽ ायी, अॊ ग्रेजी तयजु भा, ऩृष्ठ ५,क ५७,श४५, ऩृष्ठ५, क५८, श२१२
तफयसी, अॊ ग्रेजी तयजु भा, ऩृष्ठ १५, ऩेज१२०
सुन्नी पोकहा मस पासीक सहाफा वरीदको उदाहयणराइ दरीरको रूऩभा प्रमोग गछा न ् य मसतो
व्मविको ऩछाकड नभाज़ जामज बन्छन ् जु न खु ल्रभ खु ल्रा ऩाऩ गछा ।
अरी अरपायी अरहयवी अरहपी, शयह पीक्हुर अकफय
याम्रो अथवा ऩाऩी व्मिीको ऩछाकड नभाज़ जामज छ।
इब्ने तैभीमह, भजभअ पतवाम, अयमाज, १३८१, ऩृष्ठ३, ऩेज२८१

तय वफते क ो नचजराइ क्रमास गये य के पाइदा?

हाम्रो वरीदको फाये भा मसतो बन्नुको कायण कसैको कुया काटनु होइन फक्षल्क मो हो कक
भुसरभानहरूराइ धे यै सावधानी को अवश्मकता छ कक अफ्नो धभा य यसुरको सुन्नत को फाये भा खफय
य ऻान ऩाउने तरयका हो। मसको पैसरा मसयीनै गना सककन्छ कक यसुरका असहाफ को जीन्दगीको
फाये भा याम्रयी जान्नु ऩछा ककनकक उनको कामाफाटनै उनको ऩरयचम हुन्छ। मसको फाये भा यसुर
(स.अ)रे ऩकहरे नै हाभीहरूराइ बनन सकेका छन ्-भ नतभीहरू बन्दा ऩकहरा होजभा ऩुदछछु य जो ऩनन
भेयो नक्षजक फाट जान्छ उसराइ ककहरे ऩनन नतखाा रादछदै न। भ कहाॉ केही भाननसहरू अउॉ छन ् जसराइ
भ नचन्छु य उनीहरूरे भराइ नचन्छन ् तय नतनीहरूराइ भफाट टाॉ ढा गरयकदनेछ। भैरे फोराउनेछु भेयो
असहाफ बनेय तय जवाप अउॉ छ कक के नतभीराइ थाहाॉ छै न नतम्रो ऩनछ नमनीहरूरे के गये का छन ्? तफ
भैरे बन्नेछु कक टाॉ ढा गरयदे उ नमनीहरूराइ जु न भ ऩनछ फद्रे।
(सहीह फुऽ ायी, अॊ ग्रेजी तयजु भा, ऩृष्ठ८, श५८५)

यसु र को असहाफको फाये भा नशमाहरूको नजय्
सफै नशमाहरू यसुरको बवदीम असहाफसॊग प्रेभ गछा न ् जसको ़ुयानभा प्रशॊसा गरयएको छ य जसको
अनधकाय वरीद जस्तै सहाफारे याख्दै न। त्मसैरे नशमाहरू सफै सहाफीहरूराइ एकसान भान्दै नन ् य
ववश्वास गदै नन ् फक्षल्क सफै सहाफीहरूको जीवनको फाये भा जाॉ च गछा न ् कक कहाॉ सम्भ यसुर को कुया
भानथ ऩारना गये का छन ्। ननक्षश्चत रूऩभा मसता धे यै सहाफाहरू छन ् जसभा अम्भाय, भेकदाद, सरभान,
अफुजय, जाफीय य इब्ने अब्फास जस्ता अरू ऩनन सहाफाहरू शानभर छन ्। अक्षन्तभभा हाभी चौथो इभाभ
जै नुर अफेदन (अ.स) को प्राथाना फाट केकह बागहरूराइ व्माख्मा गछौ जसभा यसुरको असहाफको
फाये भा बनेका छन ्ए ऩयभेश्वय, ववशेष गरय भुहम्भद (स.अ) को असहाफ भा केही मसता व्मविहरू ऩनन नथए जसरे
ऩैाम्फयको ऩूया साथ कदमो य उनको भदद गये य उनी भानथ इभान ऩनन ल्माए य जफ ऩैाम्फयरे अफ्नो
ये सारतको फाये भा बन्मो त्मतीफेरा उनीहरूरे रब्फैक बने, य उनको बनेको ऩारना गदै अफ्नो फूढी य
छोयीराइ छाडे य फुफा य छोया मुिको रानग ऩनन गए, य नफी अकयभको फयकतरे सपरता ऩनन प्राप्रत
गये । मसतो अवस्थाभा कक उनको प्रेभ भुटुभा य शयीयको यगहरूभा नथमो य उनको प्रेभ नभत्रताभा
मसतो दे क्षखन््मो कक ककहरे ऩनन ऺनत हुदैन नथमो। जफ धभाभा सकक्रम बए तफ उनका साथीहरूरे
ऩनन उनका साथ छोडे ।ए ऩयभेश्वय, जफ नमनीहरूरे तऩाइको फाटोभा अफ्नो सफैराइ छोकड कदए य ऩुन्म
कदनु फेरा तऩाइ नमनीहरूराइ नफीसानुहोस ् य नतनीहरूरे गये को त्माग य यसुरको साथ उनबयहे , मसको
फदराभा उनीहरूराइ अफ्नो अनशवाादरे खु सी ऩानुहा ोस ्।
(सहीपहुर काभेरह, अॊ ग्रेजी तयजु भा, रनदन १९८८, ऩेज २७)

सही धभाको फाये भा जान्नको रानग हे नह
ु ा ोस्
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ए ऩैाम्फय, जे ऩनन नतम्रो ऩयभेश्वयफाट नतम्रो भानथ नाक्षजर बएको छ, त्मसराइ भाननसहरूराइ बनी
दे उ, मकद नतभीरे मसतो गये नौ बने नतभीरे ये सारतको काभ ऩूया गये नौ य ऩयभेश्वयरे नतनभराइ
उनीहरूफाट सुयक्षऺत याख्ने छ।
(़ुयान, सुयह५, अमत ६७)

के यसु र ल्राहरे कसै र ाइ उत्तयअनधकायी (जानशीन) फनाएका नथए?
नशमाहरू मो ववश्वास याख्छन ् कक मो अमत जसभा मो घोषणा गये को छ जसभा यसुर (स.अ) रे इभाभ
अरी (अ.स) राइ गदीय खु भभा अफ्नो जानशीन फनाए य अफ्नो काभ ऩूया गये ।

गदीयको कदन के बएको नथमो?
गदीय खु भ भक्का फाट टाॉ ढा, भदीना जाने फाटोभा एक ठाउॉ को नाभ हो। हुज्जतुर वीदाफाट पकका दा १८
जीरकहज्जह (१० भाचा) को कदन जफ यसुर (स.अ) मस ठाउॉ फाट गइयहे का नथए तफ मो अमत नाजीर
बमो। ए ऩैाम्फय, जे ऩनन नतम्रो ऩयभेश्वयफाट नतभी भानथ नाजीर हुन्छ त्मसराइ ऩूया तरयकारे
भाननसहरू कहाॉ ऩुमााउ। तऩाइ त्माहॉ रूक्नु बमो य सफै हाजीहरूसॊग बन्नुबमो जु न भक्काभा
तऩाइहरूसॊग भक्काभा नथए य त्मस ठाउॉ फाट अफ्ना अफ्ना घय पका न्थे । तऩाइरे बने अनुसाय रूखहरू
फाट एउटा भेम्फय फनाइमो। जोहयको नभाज़ ऩनछ यसृर भेम्फयभा फस्नुबमो य सफैराइ सॊफोनधत गये ।
मस खु दफाको भहत्वऩूण ा बाग मो नथमो कक जफ नफी अकयभरे इभाभ अरी (अ.स) को हात सभातेय
सफैराइ सोधे ् के तऩाइ सफै भोनभन को भानथ नफ्सहरू बन्दा धे यै हक छै न? सफैरे एकसाथ बन्मो्
हो मस्तै हो यसुरल्राह, तऩाइरे पेरय घोषणा गनुब
ा मो् जसको भ भौरा हॉु अरी ऩनन उसको भौरा हो।
ऩयभेश्वय त्मसराइ भन ऩयाउ जसरे अरीराइ भन ऩयाउछ, य दुश्भन फनाउ त्मसराइ जसरे अरीराइ
दुश्भन फनाउछ।उनको क्षखताफ सक्न वफत्तीकै ़ुयानको मो अमत नाक्षजर बमो् अजको कदन नतभीहरूको
रानग नतभीहरूको धभाराइ ऩूया गये य अफ्नो अनशवााद नतभीहरू भानथ ऩूया गये य मस्राभराइ धभाको
रूऩभा नतभीहरूको रानग स्वीकाय गये । (कुयान् सुयह ५, अमत३)। त्मसऩनछ यसुर (स.अ) रे हये कको
हातराइ अरीको हात भानथ याखे य फैअत गनुक
ा ो रानग बने। नतनीहरूभा उभय इब्ने खत्ताफ ऩनन शानभर
नथए जसरे बन्नुबमो् भुफायक, ए इब्ने अफी तानरफ अज दे क्षख तऩाइ सफै भोनभन य भोभीनाहहरूको
भौरा हुनुबमो।

एक अयफ भान्छे फाट गदीय खु भको फाये भा सुने ऩनछ यसुरको नक्षजक अएय बन्मो् तऩाइरे हाभीहरूराइ
बन्नुबमो कक कोइ ऩयभेश्वय छै न अल्राहको फीना य तऩाइ अल्राहको यसुर हुनुहन्छ। हाभीहरूरे
तऩाइको अदे शराइ भाने। तऩाइरे हये क कदन ऩाॉ च चोटी नभाज़ ऩढ्नराइ बन्नुबमो हाभीरे तऩाइरे
बनेको कुया भाने, तऩाइरे यभजानको भकहनाभा फता याख्नराइ बन्नुबमो हाभीरे त्मो ऩनन भाने।
तऩऺमरे हजको रानग भक्का जानुको रानग बन्नुबमो हाभीरे त्मो ऩनन स्वीकाय गये य अफ तऩाइ
अफ्नो काकाको छोयाको हात भानथ गये य हाम्रो भौरा हो बन्नुहुन्छ मो बनेय कक जसको भ भौरा
त्मसको अरी भौरा मो नमाॉ ननमभ तऩाइको तपा फाट हो ककऩयभेवयफाट?यसुर(स.अ)रे जवाप
कदनुबमो् त्मसको कसभ जो सफैको ऩयभेश्वय हो।मो ऩयभेश्वयको तपा फाट हो।

मो जवाप सुनेय त्मो

भान्छे पक्मो य अफ्नो उॊ टको तपा जादै बन्मो ए ऩयभेश्वय, मकद भुहम्भदरे बनेको कुया साॉ चो हो बने
भेयो भानथ अकाशफाट ढु ॊ गा पाल्नुहोस ्। त्मो अफ्नो उॊ ट कहाॉ ऩुगेको नथएन कक अकाशफाट ढु ॊ गा अमो य
उसको टाउको भानथ खस्दै जीउभा गएय उसको दुइ टु क्रा बमो य त्मो व्मवि त्मही भमो।त्मस फेरा
ऩयभेश्वयरे मो अमत नाजीर गमो्एक प्रश्न सोध्ने व्मिीरे अजाफको फाये भा प्रश्न सोध्मो जु न अजाफ
नाक्षजर ऩनन बमो।मो अजाफ भुन्कीय फीनको रानग नथमो य कोकह ऩनन त्मसराइ झुटत्र बन्न
सक्दै नषमो जीर भअयीज ऩयभेश्वयको तपा फाट नथमो।(़ुयान,सुयह ७०,अमत १-३)

के एहरे सु न् नतका ववद्वानहरू मस द ुघा ट नाराइ भान्मता कदन्छन ्?
एहरे सुन्नतका जु न ववश्वासीरु व्मविहरूरे मस दुघट
ा नाराइ सानो य ठू रो रयवामतको रूऩभा बनेका
छन ् नतनीहरूको सॊख्मा अश्चमाचककत गछा ।ऩकहरो मुग दे क्षख चौध मुग सम्भ सातं मुग दे क्षख फीसौ
मुगसम्भ ११० खसहाफाहरू, ८४ ताफअन, य इस्राभका समँ ववद्वानहरू मस दुघट
ा नाको रयवामत गये का
छन ्। मो सॊख्मा यावीमानहरूको भात्र हो जसका रयवामतहरू एहरे सुन्नत कहाॉ सुयक्षऺत छ।मी सफै
भध्मो कुनैहरू राइ तर फताइएको छ।मस भध्मे धे य ् जस्ता ववद्वानहरू नभात्र केफर यसुर (स.अ) को
तारयखराइ बनेका छन ् फक्षल्क ववश्वासीरु ऩनन छन ्अरहाकीभ ननशाफुयी, भुस्तदयक अरस सहीहै न (फैरूत), ऩृष्ठ३, ऩेज १०९-११०,१३३,१४७,५३३ रे स्ऩि
रूऩभा मस हदीसराइ फुऽ ायी य भुक्षस्रभ को गुणस्तय सुहीह भानेका छन ्। य अज जहफीरे ऩनन मस्तै
बनेका छन ्।
अत तीयभीजी, सुनन(नभस्र), ऩृष्ठ५, ऩेज६३३
इब्ने भाजे ह, सुनन नभस्र, १९५२, ऩृष्ठ१, ऩेज४५
इब्ने कहज्र असकरानी पत्हुरफायी पी शयह सहीहीर फुऽ ायी (फैरूत१९८८), ऩृष्ठ७, ऩेज६१
अरएनी, उम्दतुरकायी शयह सहीहीर फुऽ ायी, ऩृष्ठ८, ऩेज५८३

इब्नेर असीय, जाभेअर उसुर, २२७१, नम्फय६५
जरारुद दीन सुमुटी, अद दारूर भनसुय, ऩृष्ठ २, ऩेज२५९-२९८
पख्ररूद दीन याज़ी, तफ़सीय अरकफीय, (फैरूत१९८१) ऩृष्ठ११, ऩेज५३
इब्ने कसीय, तपसीरूर कुयानीर अजीभ, ऩृष्ठ२, ऩेज१४
अरयाहीकद, असफाफ नुजुर, ऩेज१६४
इब्नेर असीय, असदुर गाफह पी भअये पतीस सहाफा (नभस्र), ऩृष्ठ३, ऩेज९२
इब्ने हे ज्र असकरानी, तहजीफुत तहजीफ, (है दयहाफाद१३२५), ऩृष्ठ७, ऩेज३३९
इब्ने कसीय, अरफेदामह वरनेहामह, (नभस्र१९३२), ऩृष्ठ७, ऩेज३४०, ऩृष्ठ५, ऩेज२१३
अरतहावी, भुश्कीरुर असाय, (है दय अफाद,१९१५) ऩृष्ठ२, ऩेज३०८-३०९
नुयीद दीन अरहरफी शापइ, सीयतुर हरीफह, ऩृष्ठ३, ऩेज३३७
अरजु यकानी, शयहुर भवाहीफ रदनीमह, ऩृष्ठ७, ऩेज१३

तय के भौराको शब्दको अथा साथी होइन ्?
मो हुदाॉ हुदै हये क मुगभा ऩनन एहरे सुन्नतका ववद्वानहरू धे यैको सॊख्माभा मस दुघट
ा ना य यसुरको
तारयखी शब्दहरूराइ बनेका छन ्। नतनीहरूको रानग मस अवस्थाराइ भान्नु त्मो ऩनन यसुरको वेसार
ऩनछ धे यै गाहो नथमो। मस अवस्थाराइ व्माख्मा गनु ा नतनीहरूको हातफाट फाकहय छ,तय मो कुयाभा
ध्मान कदनुऩछा कक धे यै ववद्वानहरूरे मो बनेका छन ् कक यसुररे इभाभ अरी (अ.स) को फाये भा बनेको
कुया भात्र नभत्रता य उनको साथी हुन ् दे खाउन चाहे का नथए।
तय मो दुघट
ा नाको धे यै ऩहरुहरू छन ् य मसको भहत्व भात्र नभत्रता फताउने है न फल्की मो बन्दा ऩनन
धे यै भहत्व कुया फताइएको छ। धे यै जसो ़ुयानको अमात नाक्षजर हुनु, एउटा ठू रो बीडको जम्भा हुनु,
नफीको जीवनको अक्षन्तभ मुग, सफै जम्भा बएका व्मिीहरूरे ऩैाम्फयको कुया भान्नु, घोषणा गये ऩनछ
सफैरे इभाभ अरीसॊग फैअत गनु,ा उभय फीन खताफदाया भुफायक बन्नु, य मस्तै धे यै ऩहरुहरू छन ्
सफैराइ महाॉ व्माख्मा गना सककदै न। मो सफैरे मो थाॉ हा हुन्छ कक मो सफै जानशीनको फाये भा फताउने
तयीका नथमो। मो ऩनन थाॉ हा हुन्छ कक नफवीको मुग ऩनछ भौरा शब्दराइ वीरामतको य हाकभीमतको
शब्दभा बन्न थानरमो। जसभा याजनीनतको अथा ऩनन शाभीर हुन्छ।

अक्षन्तभ कु या्

मकद अकहरे ऩनन मस तायीखी भहत्वराइ छासनको रानग हाभीरे कोशीश गये का छौ कक मकद अकहरे
ऩनन केकह प्रश्न छ बने अक्षन्तभ कुयाको रूऩभा मो बन्छौ् गदीय खु भको धे यै सभम ऩनछ, जफ इभाभ
अरी (अ.स)रे अफ्नो खे रापतको मुगभा यसुरको सहाफी अनस इब्ने भारीकराइ बन्नुबमो् नतभी
ककन उबेय मस कुयाको साथ कदन्छौ जु न नतभीरे गदीयको कदन यसुर (स.अ) फाट सुनेका नथमौ।
अनसरे जवाप कदमो् ए अभीयर भोभीनीन, भ फूढो बइसकेको छु य भराइ माद छै न ्। इभाभ अरी
(अ.स) रे बन्नुबमो मकद नतभीरे कुया रु काइ यहे का छौ बने ऩयभेशवयरे नतम्रो अनुहायभा सेतो दाग
फनाइकदन्छ, जु न नतम्रो टोऩीरे ऩनन नछे ककउस ्। अनसको अनुहायभा त्माहॉ फाट उठ्नु ऩकहरानै सेतो दाग
अमो।
इब्ने कतीफह दै नवयी, ककताफुर भअयीप (नभस्र५१३५३), ऩेज २५१
अहभद इब्ने हन्फर अरभस्नद, ऩृष्ठ१, ऩेज११९
अफु नअभ अरइसपहानी, हीरीमतुर उरीमाह, (फैरूत१९८८), ऩृष्ठ५, ऩेज२७
नुरूददीन अरहरफी शापइ, सीयतुर हरफीमह, ऩृष्ठ३, ऩेज३३६
अरभुत्तकी अरहीन्दी, कन्जु र अभार (हरफ८४-१९६९), ऩृष्ठ१३, ऩेज१३१
गदीय खु भको फाये भा अझै थऩ जान्नुहोस ्http://www.al-islam.org/ghadir/

सफै जना नभरेय ऩयभेश्वयको डोयीराइ सभात य छुटटै छुटटै नहोउ। (़ुयान १०३.३)

नशमा ककन?
नशमा ़ुयानभा्
नशमाको भतरफ प्रगनत य कुनै सभूहको सदस्म हो। ़ुयानभा ऩयभेश्वयरे अफ्नो याम्रो बिहरूको फाये भा
बनेको छ जु न अको याम्रो बिका नशमा नथए। य इब्राहीभ नुहको नशमाहरूफाट नथमो। (़ुयान ३७-८३)
य त्मो भुसा जफ मसतो सभमभा जफ उसको सहयका भाननसहरूराइ थाॉ हा नथएन जफ सहयभा अषमो
उसरे हे मो कक दुइ व्मवि एकअकाासॊग रड्रदै नथए। त्मस भध्म एक उनको नशमा नथमो य अको उसको
दुशभनफाट नथमो। त्मस भध्मे जु न नशमा नथमो त्मसरे भदद भादछमो। (़ुयान, १५.२८)
त्मसैरे नशमा एक नाभ हो जसराइ ऩयभेश्वयरे अफ्नो ऩैाम्फय य उनका बिहरूको रानग मस नाभको
प्रमोग ़ुयानभा गये को छ। नशमा हुनु केही गरत छै न मकद उ ऩयभेश्वयको याम्रो बि यहोस ्। तय मदी

कोही जारीभको नशमा बमो बने उसराइ ऩनन ऩाऩ रादछनेछ य जसको नशमा हो उसराइ ऩनन रादछछ।
़ुयानभा अएको छ कक कमाभतको कदन सफै सभूहहरू बेरा हुनेछन ् य उनको इभाभ उनको अगाकड
हुनेछन ् जसको नशमा हुन्छन ्।
माद गय त्मो कदन जफ हये क सभूहराइ त्मसको इभाभको साथ फोराउनेछु। (़ुयान ४-४१,२८)
कमाभातको कदन हये क सभूहको काभहरू उसको इभाभसॊग जोकडएको हुन्छ जसको नतनीहरू कुया
भान्छन ्। ऩयभेश्वयरे ़ुयानभा दुइ थयीको इभाभको फाये भा बनेका छन ्य हाभीरे नतनीहरूको रानग मसतो इभाभ फनामँ जु न नका को अगो तीय फोराइनेछन ् य उनीहरूको
ऩछाकड रानत रगाइकदएका छौ य कमाभतकत्र कदन नयाम्रो अवस्थाभा हुनेछन ्। (़ुयान, ४-४१,२८)
अको तपा ़ुयानभा मसतो इभाभहरूको फाये भा ऩनन बनीएको छ जसराइ ऩयभेशवयरे इन्सानीमतको
रानग फनाएका छन ्य हाभीरे ती भध्मे इभाभराइ चु ने जु न हाम्रो अदे शराइ भाननसहरूको कहदामतको रानग प्रमोग गछा न ् य
धीयज याख्मो य भेयो अमत भानथ ववश्वास ऩनन याखे । (़ुयान, २४, ३२)
ननस्सन्दे ह इभाभका अदे शको ऩारना गनेहरूनै कमाभतको कदन सपर हुनेछन ्।

नशमा हदीसभा्
इस्राभको तायीखभा नशमा शब्द खासगरय इभाभ अरी (अ.स) राइ भान्नेहरू य उनका साथीहरूको
रानग प्रमोग हुन्छ। मो शब्द ऩनछ फनेको छै न, मसराइर सफै बन्दा ऩकहरा ऩैाम्फयरे प्रमोग गये का
नथए। जफ ़ुयानको मो अमत नाजीर बमो्
त्मो व्मविहरू जसरे इभान ल्माए य नतनीहरूरे याम्रो काभ गये , ननस्सन्दे ह ऩयभेश्वयका याम्रा बि हुन ्।
(़ुयान, ७.९८)
यसुर (स.अ) रे इभाभ अरी (अ.स) राइ बन्नुबमो् मो नतम्रो य नतम्रा नशमाहरूको रानग हो य
बन्नुबमो् कसभ उसको जसको हातभा भेयो जीवन छ, कमाभतको कदन अरी (अ.स) य उसका
नशमाहरूरे भुिी ऩाउने छन ्।
जरारुद दीन सुमुती, तफ़सीय दारूर भनसुय, ऩृष्ठ६, ऩेज३७९
इब्ने जयीय तफयी, तफ़सीय जाभेउर फमान, ऩृष्ठ ३३, ऩेज१४६
इब्ने असा कय, तायीख दभश्क, ऩृष्ठ२, ऩेज३३३-३७१
इब्ने हे ज्र है सभी, अरसवाएक अरभुहका ह, नभस्र, फाफ ११, कहस्सा १, ऩेज२४७,२४६

यसुरल्राह (स.अ) रे बन्नु बमो् नतभी य नतम्रा नशमाहरू कमाभतको कदन ऩयभेश्वयको अगाकड
अउनेछन ् य उनीहरू ऩयऩेश्वयफाट य ऩयभेश्वय उनीहरूफाट सन्तुि हुनेछन ् य नतम्रा दुश्भनहरू रयसाएय
अउनेछन ्।
इब्ने असीय, नेहामह पी गयीफीर हदीस (फैरूत,१३९९), ऩृष्ठ४, ऩेज१०२
तीब्रानी, अरभोजभीर कफीय, ऩृष्ठ १, ऩेज३१९
अरहै सभी, भजभउज जवाएद, ऩृष्ठ९, नम्फय१४१६८
यसुर (स.अ)रे बन्नुबमो् ए अरी (अ.स) खु सी होउ कक नतभी य नतम्रा नशमाहरू स्वगाभा जानेछन ्।
अहभद इब्ने हन्फर, पजाएरुस सहाफे (फैरूत), ऩृष्ठ२, ऩेज६५५
अफु नइभ अरइसपहानी, कहरीमतुर अउरीमा, ऩृष्ठ४, ऩेज३२९
अरखतीफ फगदादी, तायीख फगदादी, (फैरूत) ऩृष्ठ१२, ऩेज२८९
तीफयानी, भोजभुर कफीय, ऩृष्ठ१, ऩेज३१९
है सभी, भजभउज जवाएद, ऩृष्ठ१०, ऩेज२१-२२
इब्ने असाकय, तायीख दभीश्क, ऩृष्ठ ४२, ऩेज३३१-३३२
इब्ने हे ज्र है सभी, अससवाएक अरभोहका ह, फाफ ११, ऩृष्ठ१, ऩेज२४७

तय ऩैाम्फय सभू हफक्षन्द शब्दको प्रमोग कसयी गना सक्नु हुन्छ?
के हज़यत इब्राकहभ सभूहफक्षन्दराइ भन ऩयाउथे ? के हज़यत नुह य हज़यत भुसाको फाये भा मो बन्न
सककन्छ मकद नशमा शब्द सभूहफक्षन्दको रानग प्रमोग गरयने नथमो बने ऩयभेश्वयरे ककहरे ऩनन अफ्नो
ऩैाम्फयहरूको रानग मो शब्दको प्रमोग गदै नथे य हज़यत भोहम्भद भुसतपा नशमाको व्माख्मा गथे ।
मस भानथ ववशेष गरय ध्मान कदनुऩछा कक ऩैाम्फयको उरदे श्म भुसरभानहरूराइ सभूहभा फाटन नथएन।
तऩाइरे अफ्नो जीवनभा अफ्नो जानशीनको हे सीमतरे भानीसहरूराइ इभाभ अरीको अदे श को ऩारना
गना बन्मो य अफ्नो ऩनछ अफ्नो खरीपा उनराइ फनाउनुबमो। दुबाादछमरे तऩाइको ऩारना गनेकत्र
सॊख्मा धे यैनै कभ छ य मो अरीको नशमाको नाभरे फोराइमो। मकद सफै भुसरभानहरूरे यसुरको
ऩारना गये को बए अजको कदन भुसरभानहरूभा केकह सभूहफक्षन्द हुदैन नथमो। एउटा हदीसभा ऩैाम्फयरे
बन्नुबमो् भ ऩनछ धे यै नछटो नतभीहरूभा घृणा हुनेछ । जफ मसतो हुन्छ तफ अरीराइ खोज ककन कक
अरीरे हकराइ फातीरसॊग छुटमाउछ।
(अरी भुत्तकीर कहन्दी, कन्जु र अभार (नभरतान), ऩृष्ठ २, ऩेज६१२, नम्फय३२९६४

सुरूभा ़ुयानको जु न अमत बननमो त्मसको फाये भा एहरे सुन्नतरे एहरेफैतको छटँ इभाभ, हज़यत
जापय साकदक अरैकहस्सराभफाट रयवामत गये का छन ्- हाभी ऩयभेश्वयको त्मो डोयी हुॉ जसको रानग
ऩयभेश्वयरे बन्नुबमो् सफै जना नभरेय ऩयभेश्वयको डोयीराइ याम्रयी सभात य छुटटै छुटटै नहोउ। (़ुयान,
३-१०३)
साअरफी, तपसीरूर कफीय, सुयह ३, अमत१०३, को तरको तफ़सीयभा्
इब्ने हे ज्र है सभी, सवाएकुर भुहका ह, फाफ ११, ऩृष्ठ१, ऩेज २३३
मकद ऩयभेश्वयरे सभूहफक्षन्दको रानग भना गये को छ बने त्मस सभूहको रानग जु न ऩयभेश्वयको डोयीफाट
टाॉ ढा बइसकेका छन ्, य नतनीहरूको रानग होइन जसरे मस डोयीराइ याम्रयी सभातेका छन ्।
नशमा शब्द ़ुयानभा ऩयभेश्वयरे य हदीसहरूभा इभाभ अरी (अ.स) को साथीहरूराइ बनेका छन ् य मी
सफै स्वगाभा जानेछन ्।
सही धभाको फाये भा जान्नको रानग हे नह
ु ा ोस्
http://www.al-islam.org/faq

