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  بسم اهللا الر/ن الرحيم

، ونعوذ باهللا من �ور أنفسنا، وسيئات أعماLا، إن اIمد هللا Hمده ونستعينه ونستغفره
 :من يهده اهللا فال مضل T، ومن يضلل فال هادي T، وبعد

 نے ڈرايا ہے ں�يعتو ہى جس سے سب, بے شd جھوٹ برے اخالق م[ سے ہے 
،kكے  عقل ،ه[ متفق ھى ب فطرت[ انسا4 �راورا kت والے بھى ّ اور مروسليم اور ا

 .قائل ہ[

اوراس � . م[ اس سے wانعت آu ہے- كتاب وسنت- رہمارےحنيف �يعت  او
  .ہےاورجھوٹے شخص كيلئے دنيا وآخرت م[ برا اzام .حرمت �را(اع ہے

جن بر � �ندايسےمع� امورے �يعت م[ جھوٹ � بال� اجازت نہ[ ہے سوائ
ہ مرتب نہ[ ہوتا خون ريز� كرنا اور عزت وآبرو �رطعن كرنا وغ�,  حق مارنا � ك�

 جان �انا ،  ك� �� مقصد) هوٹ بوLے ج( بلكہ يہ ايسے مقامات ہ[ جن م[ ،ہے
يدا كرنا �يا دوشخصوں كے درميان اصالح كرانا،يا شوہروبيو� كے درميان ميل 'بت 

 .هےہوتا 

جسم[ ك� شخص كے �ے ہے  اور�يعت م[ كوي دن يا !حہ ايسا نہ[ آيا 
ا�ريل "جبكہ لو�وں م[ ,جائزہے ��� خ�دينا بھى ك�ے س مر��� يا اجھوٹ بوLا

 ہے كہ انكا �مان ہےجس كے بارے م[كے نام سے ايك غلط رسم منت� "فول
ريل � �ہ  تاريخ كو بغ��� �� ضابطہ كے � اشم� سال كے �وتھے مہنيہ يع�

 .جھوٹ بوLا جائزہے

        ::::   جھوٹ كے حرام ہونے � د¡ل   جھوٹ كے حرام ہونے � د¡ل   جھوٹ كے حرام ہونے � د¡ل   جھوٹ كے حرام ہونے � د¡ل

ُإغما فف¨ي الكذب ا§ين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولـئك هم   :اهللا � فرمان ہے -1 ُ َ ِ ْ ُ َ ¯ ِ َ
ِ

َ ُ ِ ِْ ُ َ َ ° َ ِ
َ ْ

ِ
َ ْ َ َ ° ِ

َال±ذبون ُ ِ
َ ْ

  .]105 :اLحل [ 



 3 

بے شd جھوٹ وہ لوگ �ڑھتے ہ[ جواهللا � نشانيوں �رايمان نہ[ التے اوروہى "
 رسول ص  اهللا ہكا ہے�ھراهللا نے خ�دي:"ابن كث�ر/ہ اهللا فرماتے ہ[". لوگ جھوٹے ہ[

هللا �رجھوٹ واف¨ا�رداز� كيونكہ ا،عليہ وسلم نہ تواف¨ا�ردازہ[ اورنہ ہى جھوٹے ہ[
 كفاراورملحدين ےبد¸ت ·لوق كرتے ہ[ جواهللا � آيتوں �رايمان نہ[ ر�ھتے جيس

اور'مد ص  اهللا عليہ وسلم تو لو�وں م[ .  جولو�وں م[ جھوٹ سے معروف ہ[گلو
، اور ايمان ويق� اورعلم وعمل كے اعتبارسے سب سے زيادہ ہ[سب سے نيd اورسºے

 ں جسم[ ك� كو شd نہ[ بايه[اورا�� قوم م[ سºاu سے مشہور,،ہ[باكمال 
تف½ ابن . (ہ[ �كارے جاتے ¼طور�ہ انكے ماب� وہ 'مد ام� كے لقب سے 

  ).2/588:كث�

ے ہ[ كہ اهللا كے رسول ص  اهللا عليہ وسلم � فرمان  ابوہريرہ ر� اهللا عنہ فرمات-2
اورجب وعدہ كرے ،توجھوٹ بولےے [ جب بات كرمنافق �  ت[ عالمت[ ہ:"  كہہے

  ( ".جائے توخيانت كرےر�ھى كوي امانت ے �اس اورجب اس ك،توخالف ورز� كرے
 . )59: مسلم ، 33:¸اري

 ....مزاح كے طور�رجھوٹ  بوLا ھےمزاح كے طور�رجھوٹ  بوLا ھےمزاح كے طور�رجھوٹ  بوLا ھےمزاح كے طور�رجھوٹ  بوLا ھے. . . . . . . . قسم قسم قسم قسم سے بدترين سے بدترين سے بدترين سے بدترين   اورجھوٹ � سب   اورجھوٹ � سب   اورجھوٹ � سب   اورجھوٹ � سب 

 هاوريہى و،  بعض لو�وں � يہ �مان ہے كہ مزاح كے طور جھوٹ بوLا جائزہے
. سہارا ¡ا جاتا ہے) �ر( كيلئےعذرہے جس± يكم ا�ريل يا ديÀرايام م[ جھوٹ بوLے 

كيونكہ جھوٹ ، مطہرہ م[ اسÁ كوي اصل نہ[ ہےاور�يعت¡كن يہ غلط ہے،
 .حرام ہے ہرصورتبوLا �اہے مذاق كے طور�ر ہويا حقيقت م[ 

 Âفرمان ہے فرماتے ہ[ كہ رسول ص  اعنہ اهللابن عمرر � م[ هن�: هللا عليہ وسلم 
اس حديث كوط�ا4 نے معجم "( اورÄف حق بات كہتا ہوںھوںمذاق كرتا 

م[ صحيح )2494(م[ روايت كيا ہے اورعالمہ اÈا4 نے صحيح اÇامع12/391الكب�
  ).قرارديا ہے



 4 

پ ہم سے آ! اورابوہريرہ ر� اهللا عنہ فرماتے ہ[ كہ لو�وں نے كہا اے اهللا كے رسول
ترمذ� نے روايت ےاس"(م[ Äف حق بات كہتا ہوں:" مذاق كرتے ہ[ ؟ فرماياهن�

  ). 1990 (كيا ہے حديث نم�
  

 dكوي �تہ ہے� بات "ا�ريل فول"جہاں ت � توÍديد كے ساتھ اس جھوٹ � اصليت 
  : نہ[ ہے اÈتہ اسكے بارے م[ متعدد آراء ہ[

مارچ كودن ورات كے برابرہونے كے وقت بسنت كے 21بعض � كہنا ہے كہ يہ 
 اوربعض �خيال ہے كہ يہ بدعت قديم زمانہ ہى سے ہے ،جشن كے ساتھ اÏاد ہوي

اوربت �رستوں � تہوار ہے فصل ربيع � ابتدام[ مع� تاريخ سے مرتبط ہونے � وجہ 
ہے كہ بعض  اور�ہا جاتا . كيونكہ يہ بت �رستوں � بقايا رسومات م[ سے ہے،سے

 ا�ريل ماہ كے �ہلے �ناÐہ يہ تھاملكوں م[ ش±ر�ے ابتداu ايام م[ ش±ر نا�م ہوتا 
  . �يايلئے ايd قاعدہ بنك ں باتو جھوÒ واÑنے جاىدن م[ �ڑھ

 :::: بارے م[ اس طرح لكہا ہے كہ بارے م[ اس طرح لكہا ہے كہ بارے م[ اس طرح لكہا ہے كہ بارے م[ اس طرح لكہا ہے كہےےےے اصليت ك اصليت ك اصليت ك اصليت كاوربعض نے اس جھوٹ �اوربعض نے اس جھوٹ �اوربعض نے اس جھوٹ �اوربعض نے اس جھوٹ �

Óلوگ ا�ريل فول مناتے ہ[ جس± حرÔيا لفظى مع�   ہم م[ سے اك " �ا�ريل 
 ہے ¡كن كتنے لوگ ہ[ جواس كے Öس �ردہ �وشيدہ راز�وجانتے ہ[؟"دھو�ہ

 تھے  وہ ايك اس�Ù م[ حكومت كرتےً   آج سے تقريبا ہزار سال �ہلے جب مسلمان 
نا ناwكن تھا اورمغرب كے نصار� يہ تمنا كرتے تھے كہ ڑ طاقت تھے جس � تواي�

 ��مياب  بھى ہوئے دنيا سے اسالم  dخاتمہ كرديں اوروہ اس م[ ك� حد ت. 

  �ےكرن تمہ   ان لو�وں نے اس�Ù م[ اسالم � بڑھوتر� كورو�نا اوراور اس � خا
� انہوں نے بارہا كوشش[ ك[ ¡كن نا�Ü, ¡كن اسم[ نا�م ہوئے كوشش � 

لمانوں � ناقابل شكست كواس�Ù م[ مسں اسكے بعد كفارنے ا�نے جاسوسو. هواسامنا
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 �تقو� و�رہ�Þر� كوالزم ه توانھوں نے �ايا ك كيلئے بھيجا �تہ لÝنےقوت كے راز 
 .ہى اس± سبب ہے�كڑنا

 جب نصار� نے مسلمانوں � قوتوں كے راز�وجان ¡ا توانہوں نے مسلمانوں � اس 
نا �رانہوں نے قوت كو توڑنے � حكمت عم  كے بارے م[ غور�رنا �وع كرديا اk ب

 .اس�Ù م[ سÀريٹ اور�اب كومفت بھيجنا �وع كرديا

�ر ہطريق  اس  )tactics(م[ مسلمانوں . نے مغرب كوا�ھے نتائج دئے �Ùاوراس
Ýعقيدہ  كمزورہونے ل �ہوا كہ مغرب هريہ ظا جہاوراس± نتي.باâصوص نوجوان نسل 

نے ماÍت م[ كر¡ا اورايك  نصار� نے سارے اس�Ù كوا�)catholic(لdهوكے كيت
 آٹھ سوبرس سے زيادہ جہاں وہايسے شہرسے مسلمانوں � حكومت � خاتمہ كرديا 

اوريكم ا�ريل كومسلمانوں � آخر� قلعہ غرناطہ � .ى تھ�Áه  رمدت تd اقتدار م[
دھو�ے � ا�ريل  سمجھتے (APRIL FOOL) "ا�ريل فول"سقوط ہوا اسلئے اسكوبطور

  .ہ[

  kاس دن كومناتے آرہے ہ[ اورمسلمانوں كوبيوقوف اورا dسال سے آج ت
وہ /اقت وبيوقوÓ كوÄف غرناطہ � فوج كے ساتھ خاص نہ[ مانتے . سمجھتے ہ[

اورجب ہم اس جشن م[ حاåہوں تويہ .بلكہ �ور� امت اسالميہ كوبيوقوف بناتے ہ[
  اندھى  نقاÑىم[ انكاورجب ہم اس خبيث فكر�ے كھيل .انتہاu جہالت � بات ہے

Óانكى ��و� كرنے م[ بيوقو æ كريں تويہ اي� اندھى تقليد ہے جوہم م[ بعض 
çاورا�رہم اس جشن كے اسباب كوجان ¡تے تو�بھى بھى ا�� . ہے كو واضح كر

 .شكست � جشن نہ مناتے 

م اورجب ہم نے اس حقيقت كوجان ¡ا توآئيے ہم ا�نے نفس سے  وعدہ كريں كہ ہ
ہم �رåور� ہے كہ اس�Ù  والوں سے سبق .كبھى بھى اس دن كونہ[ منائ[ �ے

 اورا�نے ايمان بن جائ[ے والے اسالم بر عمل كرن م[ں اورحقيè معنوكھ[سي
 .ھ.ا.) كمزورنہ ہونے ديں بھىكو�بھى 
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  اورہم[ اس جھوٹ � اصليت كوجاننے سے زيادہ اس دن جھوٹ بوLے كے حكم 
 كہ اسالم كے ابتداu  ہ[اورہم جزم ويق� كے ساتھ كہتے، جاننا �اہئے كے بارے م[

بلكہ يہ .اوراسكے اÏاد كرنے والے مسلما ن نہ تھے.روشن ايام م[ اس± وجود نہ[ تھا
  .مسلمانوں كے دشمنوں � طرف سے ہے

لو�وں م[ سے كتنے ہ[  ،اورا�ريل فول م[ ہونے والے حادثات بہت ہ[
�ے يا بيو� يا دوست � وفات كے بارے م[ خ�د� �ê توتكليف جنكوانكے لڑ

اور كتنے ہ[ جن كونو�ر� كے �ھوٹنے يا آگ  ،وصدمہ � تاب نہ الكرانتقال كر�ئے
يا س¨وك  ،لÀنے يا انكے اہل وعيال � ايكسيڈنٹ ہونے � خ�د� �ê تووہ فالج 

 جھوٹے يہ كہا �يا كہ اوربعض لو�وں سے. امراض سے دو�ارہو�ئےÀراسكے مشابہ دي
 تويہ ��اسكے قتل يا طالق � سبب بن  �êكھىانكى بيو� فالں آدÜ كے ساتھ دي

ê� .]طرح بہت سارے واقعات وحادثات ہ[ جن � كوي انتہا نہ kاورسب كے . ا
îلندہ ہ[ جنہ[ عقل ونقل حرام ٹھرا� �ت اس± ّےاورسï مرو ہسب جھوٹ 

  .نكار�رç ہےا

  .اوراهللا ہى توفيق دينے واال ہے                           
  )ّمقالہ � �ندتðف كے ساتھ اختصار" ا�ريل فول"اسالم سؤال وجواب ويب سائٹ سے �ے �ئے     (

 


