
 

 

 ہے کیسا دینا رقم کو بیگرز
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیانِ  و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء

 ۔ ہیں سکتے دے پیسے روپے  کو(Beggars) بیگرز والے مانگنے میں  گلیوں ہم کیا

 انگلینڈ - بھائی ایک: سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَِ اللھم الَوھاب الَمل کِ  ب عَونِ  الجواب

 مانگنے پیشہ بطورِ  مگر نہیں حرج کوئی میں دینے تو ہیں مستحق والے نےمانگ اگر

 ہللا اور ہے( کرنا مدد پر گناہ یعنی) االثم علی تعاون یہ کیونکہ  ہے منع دینا کو والوں

 ہے۔ فرمایا منع سے اس نے تعالی

ثْمِ  َعلَی تَعَاَونُۡوا َواَلِ ہے۔ فرماتا میں قرآن تعالی ہللا جیساکہ  اور گناہ اور ۔ ْلعُْدٰونِ َوا ااۡل 

 دو۔ نہ مدد باہم پر زیادتی

 (2:المائدہ)

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوہللاُِ  َوَسلَّم َوٰال ہِ  َعلَْیہِ  تَعَاٰلی ّللٰاُِ َصلَّی وَِ َعزَّ
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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How is it to give money to a beggar? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Can we give money to beggars in the alleyways and 

streets? 

Questioner: A brother from U.K. 

ANSWER: 

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

If the people begging are deserving of it, then there is no problem in giving, 

however it is prohibited to beg for a living, because this is inciting sin, and Allāh 

Almighty has prohibited this. 

Just as Allāh Almighty states in the Holy Qur’ān, 

ثْمِ  َعلَی تَعَاَونُۡوا َواَلِ  َواْلعُدْٰونِ  ااۡل 

{and do not help one another in sin and injustice} 

[al Maidah : 2] 

                                                                                                                                         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 


