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 بولنا جهوٹ سے والدين ليے كے لينے پيسے
 

 جزائے كى سائٹ ويب اس كو آپ تعالى اهللا اور ہيں، مستحق كے شكريہ آپ
 ...ہوں آتى طرف كى موضوع اصل ميں فرمائے، عطا خير

 ضروريات رىمي جو تهے ديتے نہيں پيسے اتنے مجهے والدين ميرے
 ليے كے كرنے حاصل رقم مجهے اوقات بعض ہوں، كافى ليے كے معاش
 كوئى كى جن كرتى بيان اشياء ايسى ميں اور تها پڑتا لينا سہارا كا جهوٹ
 صراحت وہ باوجود كے اس ليكن ہوتا علم كا اس بهى انہيں ہوتى، نہ حقيقت

 چورى اسے ياك تو لوں، بنا نہ عادت كى لينے پيسے ميں كہ تا كرتے نہ
 ؟ جائيگا كيا شمار
 سے والدين ميں تو چاہتى جانا كہيں ساته كے سہيليوں اپنى ميں اوقات بعض

 .تهى بولتى جهوت ليے كے لينے پيسے اور اجازت
 

 :هللا الحمد
 

 كيونكہ چاہيے، كرنا اجتناب اور بچنا سے گناہ جيسے جهوٹ كو مسلمان
 .ہے راہ ىك جہنم اور جاتا لے طرف كى جہنم تو جهوٹ

 
 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول

 
 ہے، جاتى لے طرف كى نيكى سچائى كيونكہ كرو، اختيار كو سچائى تم" 

 اور ہے رہتا بولتا سچ آدمى جب ہے، جاتى لے طرف كى جنت نيكى اور
 جاتا ديا لكه صديق اور سچا ہاں كے تعالى اهللا تو ہے كرتا تالش كى سچائى

 .ہے
 

 بيانى كذب اور جهوٹ كيونكہ كرو، اجتناب سے بيانى كذب و جهوٹ تم اور
 ايك ہے، جاتا لے طرف كى جہنم فجور اور ہے، جاتا لے طرف كى فجور تو

 ہاں كے اهللا تو ہے رہتا ميں تالش كى جهوٹ اور ہے رہتا بولتا جهوٹ آدمى
 " ہے جاتا ديا لكه كذاب اور جهوڻا اسے
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 ). ٢٦٠٧(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٦٠٩٤(  نمبر حديث بخارى صحيح
 

 بولنا جهوٹ كو آپ ليے كے كرنے حاصل پيسے اور مال سے والدين لہذا
 .تها نہ جائز

 
 آپ اگر كہ ہے يہ وہ ہے سكتا ہو جائز كرنا ايسا ليے كے آپ ميں حالت جس
 ديتے نہيں پيسے كافى ليے كے خرچ كو آپ والدين اور تهيں محتاج كى نفقہ

 طريقہ اس آپ اور وغيرہ اخراجات تعليمى اور لباس كا رورتض مثال تهے
 .ہوگا جائز پهر تو تهيں سكتى كر نہيں حاصل پيسے سے ان عالوہ كے

 
 زيادہ سے اخراجات آپ كہ ہے ہوتا معلوم يہى تو ہميں سے سوال كے آپ

 جائيں، گهومنے ساته كے احباب وا دوست اپنے كہ تا تهيں چاہتى لينا پيسے
 ہى نہ اور نہيں، جائز بولنا جهوٹ ليے كے آپ ميں حالت كى طرح اس تو

 سكتى كر سازى حيلہ كوئى آپ ليے كے كرنے حاصل مال ميں حالت اس
 .ہيں

 
 ركهيں عزم پختہ آئندہ اور كريں، استغفار و توبہ پر اس آپ ہوا كچه جو لہذا
 .كرينگى نہيں دوبارہ بهى كبهى ايسا كہ

 
 .فرمائے منظور قبول توبہ كى آپ وہ كہ ہيں گو دعا سے تعالى و سبحانہ اهللا

 
 . اعلم واهللا


