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 کرنے ڻيپ فون ڻيلی کےليے جاننے چيت بات کی گهروالوں
 حکم کا

 
 کا چيزوں غلط کہ تا ہوں کرتا ڻيپ فون ڻيلی کے بهائيوں بہن اپنے ميں

 کودورکيا باتوں کی قسم اورغلط فساد سے اس اورحقيقتا ہوسکے ادراک
 ہونا ميں علم کے آپ ، ہے کيا رائے کی آپ ميں بارہ اس ، ہے جاسکا
 ؟ نہيں علم کا اس انہيں کہ چاہيے

 

 الحمدهللا
 کے تعالی اهللا رحمہ عثيمين صالح بن محمد الشيخ فضيلۃ سوال باال مندرجہ
 : تها جواب کا توان رکهاگيا سامنے
 يہ بهی ليے کے اورکسی ، ہے جاسوسی يعنی تجسس تويہ ميں رائے ميری
 اس ، پهرے کرتا تالش اورعيب جاسوسی بهی کی کسی وہ کہ نہيں جائز
 عيب کے لوگوں اگرہم ، نہيں کچه عالوہ کے توظاہر ليے ہمارے کہ ليے
 ہی بہت ہميں ميں تواس لگيں کرنے اورتجسس کرديں شروع کرنا تالش

 کچهجو بهی ضمير اورہمارے ، گا پڑے کرنا سامنا کا اورتهکاوٹ مشکالت
 ۔ گے ہوجائيں پريشان سے وجہ کی اس گے اورديکهيں سنيں ہم

 : فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا اورجب
 بدگمانياں بعض کہ جانو يقين بچو سے بدگمانيوں سی بہت!  والو ايمان اے }
 ۔)  ١٢(  الحجرات}  کرو ڻڻوال نہ اوربهيد ہيں گناہ
 ايسا بهی توہميں کرو کيا ش تال نہ بهيد کہ ہے فرمايا ميں آخر کے فرمان اس
 ۔ چاہيے کرنا ہی

 غلط جواس ديکهے اورعالمتيں نشانياں ايسی دار ذمہ کا گهر جب ليکن
 ڻيپ فون ڻيلی چهپے چوری پهر تو ہوں کررہی داللت پر مکالمات اورگندے
 کا چيز ايسی اسے جب کہ چاہيے اسے ليکن ، نہيں حرج کوئي ميں کرنے
 پيچها کا اس اسے ڈانڻے اورانہيں دے روک ہے ميں ابتدا اسے ہوتووہ علم

 ۔ چاہيے کرنا نہيں اورانتظار
 سننی اشياء ايسی اسے کرے اورانتظار پيچها کا اس اگروہ کہ ہے سکتا ہو

 گندی کسی اسے جب مثال ، ہوں ناپسند زيادہ سےبهی پہلے جواسے پڑيں
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 وڈانڻناک والے کرنے کالم پر طور فوری تواسے چلے پتہ کا کالمی اورفحش
 ہی سے شروع کيونکہ ، کرے نہ موخر ليے کے تک کل اوراسے چاہيے
 ۔ چاہيے کرنا منقطع کو راستے اس
 کہ چلے پتہ يہ اسے جب ليکن نہيں جائز يہ اوروسوسے تہمت صرف ليکن
 اس کہ نہيں حرج کوئي ميں تواس ہے ہوا کام اوريہ ، ہے خطرناک معاملہ
 . ۔ کرے ڻيپ فون ڻيلی ليے کے تحقيق کی معاملے
(  نمبر تعالی اهللا رحمہ العثيمين صالح بن محمد الشہری القاء:  فتاوی ديکهيں

 ۔)  ٥٠
 


