अ�प् झुटको वािस्त�व�
﴾ ﴿ ﻛﺬﺑﺔ ﺇﺑﺮﻳﻞ
[नेपाल�–Nepali– ] ﻧﻴﺒﺎﻟﻲ

:ﺇﻋﺪﺍﺩ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ
Muhammad Saleh Al –Munjid
मुहम्मद सालेह अल मुिनद

2009 – 1430

२

ﺗﺮﺟﻤﺔ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ
आल

मुहम्मद उसमान

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﺷﻴﺦ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ
संशोधनः शौख अजीमुद्दी

प्रका

आमन्त्रण तथा सहयोगी प्रदशर्न कायार्ल

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
2009 – 1430

३

 ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎہﻠﻟ،ﻟﺤﻤﺪ ہﻠﻟ ﻧﺤﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ
 ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﷲ ﻓﻼ، ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ،ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
: ﻭﺑﻌﺪ، ﻭﻣﻦ ﻳﺾﻟﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ،ﻣﻀﻞ ﻟﻪ
सम्पूणर् प्रशंसा अल्लाह�को लागी उसैको हामी प्रशंस

गछ� र उसैसीत सहायत माँग छ�। र अल्लाह� बाट

आफ्न

आत्माको पापहरुबाट �मा चाहन्छ� सलाई अल्लाहले मागर

दशर्न देखायो भन उसलाई कोह� पथभ्र� नर्क्दैन। र जसलाई
अल्लहले पथभ्र बनाईयो भने उसलाई कोह� मागर् दशर्
दे खाउन सक्दैन।

झट
ू बुरा चल�त्र ह जसबाट शर�अतले सचेत गरे को छ।

यसैमा�थ प्रा�क्रतको प�न सहमत छ। र �ानी हरु पनी यह�
भन्दै छ न् क� यो झट ठूलो पाप हो।

हाम्रो यस प�वत्र श ले यस झू टबाट सचे त गरे को

छ। जसका

उल्लेख कुरआन र हद�सम

सम्पूण �ाणीहरुको निजक हरा

आएको छ। र यो

(अवैध)

हो। र झू

ठो

व्य��कोलागी लोक र प्रलोक दुबै कठोर यातना र प�रणाम
हो।

र श�रअतले झू टलाई जायज करार �दएको छै न अ�त�र�

केह� खास समस्याको बेला जसमा कसैको अ�धकार हड़पन

र

कसैको रग्त बहाउन , र कसैको इज्ज़ (सम्मा) मा�थ परभाव
पद� न..... अन्तसम, यसको बावजूद केह� यस्त ठाँउहरुप�न छ
जसमा झुट बुल्न जायज हो जसर� क

ज्या बचाउनेको लागी।

४

र दूई झगड़ीयाको बीच इस्लाह (सम्झोत) गन�को लागी, अथवा

पतीप�ीको बीच प्रेम कायम गनर लागी यस बाहे क कुनै ठाँउमा
झूट बुल्न जाज छै न।.

र हाम्रो यस इस्लाम धमर्मा कुनै यस्तो �दन

छै न जसमा कुनै व्य��को लागी झ ट बुल्न जायज हो चाहे त्य
कथनीय र कतर्व् झूट �कन्न हो जुन

आज मानवहरुको �ब

फै�लसकेको छ। जसको नामाकरण अ�प्रल फू (looF lirpA) हो
र यो

उनीहरुको गुमानले सूयर् कलन्ड

�हसाबले

चोथो

म�हनाको प�हलो �दन –�नसान (अ�प्) हो जसमा झुट बुल्ने
�बना कुनै �नयमको जायज करार �दएको छ।

झूठको हराम हुन्को प्रमाण
U

1) अल्लाह तआला भन्नुभएको  (( �मथ्या रच्ने व्य��हर

�तनै हुन ् जो अल्लाहका आयतरुमा�थ ईमान राख्दै नन् र यस्
व्य��हरु नै झूठा हु)) अल् नहल 105
इब्ने कस़ीरले भनेक छ। �कः

�दएको छ �क त्यसको दू�

(( अल्लाह तआलाले खबर

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�

वसल्लम कुनै झ ठा व्य�� होइन; जसले अल्लाह र त्यसक

रसूलमा�थ झठ
ू लाई रचे भने उनी मानवहर मध्ये सब भन्द बुर

हुन ् जुन अल्लाहको आयत (�नशानीहर) मा�थ �व�ास (ईमान )
राख्दैन। र उनी का�फर (नािस्त) र मुलह�दहरु() छन ् उनीहरु
मानवको निजक झू ठबाटै प्र�सद्ध। र दू� मुहम्मद सल्लालह
अलै�ह वसल्म मानवहरु मघ्ये सब भन् अ�धक सत्य, नेक
(सुकम�) �ानी, �व�ीसी, र कायर्�रत हु न् जुन

आफना समुदायमा

सा�दक़ (अ�धक सत्यता व्य ) बाट प्र�सद्ध । र कसै लाई
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यसमा कुनै शंका प�न छै न यहासम्म �क उनीहरु मुहम्मदल
अ�मन (पक्का अमानतदा) भन्दै पुकारदै �थये।))
तफसीर इब्ने कसरी 2-588

2) अबू हुरै रा ले �रवायत गरे को छ �क नबी स ल्लल्लाहु अलै�
वसल्लले भन्नुभएक छ �क (( मुना�फक (कप्ट) को प�हचान
�तनवटा छन ् त्य यो हो (1) कुरा गनर्बेला झुठ बोल्छ (2) र
वादा खेला�फ गछर् न्। (3)र नासो (अमानत) मा ख्यानत(धोखा)
गछर् न्)) बोखार� 33, मुिस्लम59

झूटहरु मध्ये सब भन्दा बुरो यो �क....हं सी मज़ाक (ठट्) मा
झूट बोल्ने

के�ह व्य� हरु यो अनुमा

(गुमान) ग�ररहे को छ

�क

उनहरुकालागी हंसी मज़ाकमा झ ट बोल् जायज (वैध) छ। र

यसलाई प्रमाण बनाएर प�हलो अ�प्र यस्तै अक �दनहरुम
झूठ बोल्छ ,न जुन एउटा दोष र ठूलो पाप हो, त्यसको कुनै

अस�लयत यस प�वत्र धमा छै न, र यो झूट हराम हो चाहे त्यो
हं सी मज़ाकमा हो अथवा अक� कायर्हरुमा �कन्न 

इब्ने उमर बाट �रवायत छ �क नबी सल्लल्लाहु अलै

वसल्लमले भनेको छ क�ः (( म मजाकमा प�न सत्य भन्छ ))
अल �तबरानी फ� ल जामे अल कबीरः 12-391, शैख अलबानी
ले यो हद�स लाई आफना सह�हुल
जामीआमा सह� करार �दएको छ। 2494)
(अल्लाह उनीमाथी दया गर

)

अबू हुरै रा बाट �रवायत छ �क सहाबाहरुले नबी सल्लल्ला
अलैह� वसल्लमलाई भन्यो �क हे अल्लाहको रसूल तपाई प

६

हामीहरु�सत मजाक गनुर्हुन ्छन्। तपा भन्यो �कः (( म सत्
बाहे क के�ह भन्दैन)) अल �तरमीजीः 1990

�नसानको झूटः अ�प्रलको ठ

तर अ�प्रलको टको अस�लयतबारे मा के�ह थाहा छै न र यस

�वषयमा �ब�भन्न रायहर( �बचारहर) छन ्।

के�ह व्य��ले उल्लेख गरेको छ �क त्यो बसन्त सम उत्स
मध्ये हो जसमा के21 माचर्को रात�दन बराबर हुन्...

के�ह व्य�� यो सम्झदैछन् �क त्यसको संबन्ध पूर

काल दे खी आईरहे को छ।

र यो प�न भ�नन्छ �क के�ह देशहरुमा �सकारक �दनहरुमा

�सकार गनर्बाट �नराश भय

भने यसै �नयमको आधार पर

अ�प्रल म ना को प�हलो तारे खको झूट बुल्नको जायज 
�दए।

रार

के�ह व्य��ले यस झटको अस�लयतको उल्लेख गरेको छ

हामीहरु मध्ये धेरै व् हर यस अ�प्रल को  ट उत्सवमा

सहभागी हुन् । जसको शब्द�क अनुवा –अप्र�लको झ- हुन्
तर हामी त्सको अदृश्य �ततो ह�कक (सच्चा) बाट टाढा
हुन ्।

ज�हले के मुिस्लमहर ईस्पनमा श��वान �थए एक हजार

वषर्सम्म श न गरे त्यस बेला

उनीहरुलाई य

हटाउने र अन्तय ग न्र् सम्भव �थएन। र पिच

शासनबाट

दे शका

�क्रसचनह(ईसाईहर) यस इस्लाम धमर्लाई संसारबाट �मटाउन
सहमत भये र के�ह �समानसम्म सफल प�न भये।

७

र उनीहरु इस्लामलाईस्पेननबाटअन्त गनर्को लागी�त

चो�ट प्रयास गरे तर सफल भए

यसप�छ नािस्तकहरुले आफना जाजुसह लाई ईस्पेन पठाये

ता�क मुिस्लमक श��को भेदलाई जानौ र बुझ� जुन कारणले

उनीहरु पराजय (�शक्स) हुन्दैन। त उनीहरुलाई  थाहा भये
�क उनीहरु अल्लाह�सत धेरै 
(भय) राख्छ न् त्य एउटा
मौ�लक कारण हो।

जसर� उनीहरुलाई मुस्लमानको यस श��को भेदको बारेम

थाहा भये उनीहरुले यसलाई अन्त गनर् बारे मा सोच �बचार

शुर गरे र यसैमा�थ �नभर्र भयेर रक्, �सगरे त इत्याद� अमुल्
(मुफ्) मा ईस्पेनपठाउने शुरु गरे

र यस त�रका बाट मुसलामनहरुको ईमा

खासगर� ईस्पेनको युवाहको।

कमजोर भयो

र यसको प�रणाम यो भयो �क पिच्छमी ईसाईहरुले सम्प

ईस्पेलाई

आफना श��तल झुकाएर मुसलमानहरुका श��

अन्तय गरे जता �क
र शासन �थए।

आठ सय भन्दा अ� वषर उनीहरुका राज

र मुिस्लमहरुका गरना

सहर

(एउटा

सहरकोनाम) का अिन्तम �कला प�हलो अ�प्रल को �छन्यो।

यसै कारण उनीहरुले यसलाई अ�प्रलको धु (APRIL FOOL)
भ�नन्छ न्

ते�ह वषर् दे�ख

आजसम्म उनीहरुले यस �दन

मनाउं दै छन ् र मुिस्लमहरुलाई मूखर् जान्दै

उत्सव

र उनीहरु गरनाताको फौजहरु संग सम्पूणर् मुिस्लमहर

मूखर् भन्दैछ । अ�न यसको बावजूद हामीहरु यस

उत्सवम

८

सहभागी भयो भने यो एउटा अन्धो चाल नै हुन जसबाट हाम्
मूखर्यता जा�हर हुन्छ। अ�न हामी य उत्सव को कारण जाने
प�छ क�हले प�न सम्भव छैन �क हा�म
(�शक्स) को उत्स मनाऔं।

आफना पराजय

जब हामीलाई त्यसको अस� यत थाहा भयो

आफना आत्मा �सत यो वचन र वादा गर� �क
क�हले प�न यस

भने हामी

आज दे�ख

उत्समा सहभागी हुन्दैन। र हामीमा�थ यो
अ�नवायर् छ �क ईस्प को पराजय बाट पाठहरु �सख� र असल
इस्लाम लाई लागु गनर्को प्रयास गर�
क�हले प�न कमजोर न हुने दे ऊ।

र आफना 

नलाई

र यस झू टको अस�ल यतको जा न् न् ती महत्वपूणर् छै

ज�त के त्यस झ टको हुकम यस �दनमा छ। र हामीलाई यो
थाहा छ �क यो इस्लामको प्ररिम्भक समयमा �थएन र य
अ�वषकारकहरु मुिस्लप�न �थए तर उनीहरुका शत्रुता �

र यस अप्र�ल फूलको धेरै घटनाहरु  , जसर� के कसैले

कसैलाई त्यसको छोरा , प�ी अथवा त्यसको प्रे�महरुकाम

हुन्को खबर �दन्त्य दख
ु उनी सहन श�� राखदै न। र त्यसको
घबराहटमा उनका मतृ ्यु भएहाल छ। र कसैलाई नोकर� अन्
हुन ् र आग लाग् न् को खबर अथाव दुघर्टना को खबर �दन
जसकारण उसलाई �दमाग () को रोग लागेर मतृ ्यु भए हाल छ।
र कुनै व्य��ल ई यो भ�नन ् छ �क त्यसको प�ीलाई अक�
व्य��संग हेरेको छ जुन त्यसको हत्या र तल
कारण भईहाल छ।

(�बछोड) को

९

र यस्तो धेरै था र घटनाहरु छ न् जुन सम्पूणर्ठ हो जसलाई
धमर् र मूखले हराम(अवैध) करार �दएको छ।
अल्लाह नै �सधोमागर् �दखाउनेवाला छन

(सं��� �न बन् अ�प्रलको 
वैबसाईटबाट �लएको छ।)
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