
 

 

 کیسا؟ دینا رقم  کو لیس ہوم بیٹھے میں گلیوں میں یوکے
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 رقم کو ان کیا تو ہیں ہوتے بیٹھے لوگ لیس ہوم میں گلیوں میں یوکے ہاں ہمارے کہ
   ؟ ہیں سکتے دے

 (انگلینڈ) تسنیم :سائلہ
    ﷽ 

َوابالنُّوِْ ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ  َرَوالصَّ
 شراب اور ڈرگز ہی سے رقم کی آپ یہ  کیونکہ جائے دیا نہ صدقہ کا قسم کوکسی ان
 ۔ ہے منع تعاون پر گناہ اور  ہیں کرپیتے خرید وغیرہ

ِ َوالتَّْقٰوی اْلبٰر ِٰ َعلَی َوتَعَاَونُۡوا: ہے میں قرآن جیساکہ ثْمِٰ َعلَی تَعَاَونُۡوا َواَلِ ۪   ااۡلٰ
ِ َواْلعُْدٰونِٰ  زیادتی اور گناہ اور کرو مدد کی دوسرے ایک پر پرہیزگاری اور نیکی راو ۪ 
 (2: المائدۃ)دو نہ مدد باہم پر
 کو اس تو کرے سوال کا کھانے وہ اور جائے مل لیس ہوم کوئی اگر کہ ہے یہی بہتر
 ۔ جائے دیا دے کر خرید کھانا

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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How is it to give money to the homeless on the streets of the U.K. 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: There are homeless people sat on the streets where we 

live in the U.K. so can we give money to them? 

Questioner: Tasneem from England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

One should not give any monetary donations to them because they tend to buy 

drugs, alcohol, etc. with the money that you give them, and one is to abstain from 

aiding in sin. 

Just as it has been mentioned in the Holy Qur’ān, 

ِّ َوالتَّْقٰوی اْلبِر ِِّ َعلَی َوتَعَاَونُۡوا} ثْمِِّ َعلَی تَعَاَونُۡوا َوَلِّ ۪   {َواْلعُْدٰونِِّ اۡلِ
 

{And help one another in righteousness and piety, and do not help one another in sin 

and injustice} 

[Sūrah al-Mā’idah, 2] 

It is in fact better if one comes across a homeless person and they ask for food, 

that one buys it and then offers it to them. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


