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 ہے ليتى لے پيسے اجازت بغير والدہ
 

 عطا خير جزائے پر كرنے قائم سائٹ ويب اچهى اتنى كو آپ تعالى اهللا
 ويب كى آپ كا اس مجهے ابهرا بهى سوال جو ميں ذہن ميرے فرمائے،

 .مال ضرور جواب سے سائٹ
 كے كرنے رحمى صلہ اور سلوك حسن ساته كے لدہوا سوال ميرا وقت اس

 ہيں بهائى پانچ ہم اور ہے زائد سے برس بيس تقريبا عمر ميرى ہے، متعلق
 برس گيارہ برس دس ہيں، پذير رہائش ساته كے والدہ ميں گهر ہى ايك سب
 تعليمى سارے ہمارے نے والدہ ہمارى تو ہوئے فوت صاحب والد ہمارے قبل
 .ليا كر گريجويشن نے ہم طرح اس اور اڻهائے خود اخراجات معاشى اور

 بهائيوں اور اخراجات سارے كے گهر سے كرم و فضل كے اهللا هللا الحمد
 بارہ كے اشياء دو ذيل درج ليكن ہوں، كرتا برداشت ميں بهى اخراجات كے
 :ہوں چاہتا كرنا دريافت ميں
 :اول
 خرچ نے والدہ ىمير تهى ركهى كر جمع نے ميں جو رقم بڑى بہت بار ايك
 وہاں نے والدہ تو تهى تنگ بہت حالت مالى كى ماموں ميرے كيونكہ لى كر
 بتائے مجهے نے والدہ كہ ہوا ناراض بہت ميں وقت اس تو دى كر خرچ رقم

 .ديے كر صرف وہاں پيسے ميرے بغير
 متعلق كے رقم اس اور بتايا نہيں كو والدہ متعلق كے ناراضگى نے ميں ليكن
 .ہو نہ ہى ہوا كچه كہ گويا نہيں، بهى پرس باز كوئى سے لدہوا نے ميں
 مالى زيادہ بہت پر بنا كى آپريش كو بہن بڑى ميرى بعد ماہ كئى كے اس ليكن
 اور كيا، ہى عمل جيسا پہال نے والدہ بهى وقت اس تو پڑا، گزرنا سے تنگى

 چخر وہاں بغير بتائے مجهے بهى وہ تهى كى جمع دوبارہ نے ميں رقم جو
 چاہيے رہنا نہيں خاموش ميں سلسلہ اس مجهے كہ سوچا نے ميں. دى كر

 تو كى بات نے ميں ہو، نہ ايسا دوبارہ پهر تاكہ چاہيے كرنى چيت بات بلكہ
 دے اسے نے ميں تو تهى ضرورت كى پيسوں كو بہن كى آپ كہا نے والدہ
 كے معل ميرے كہ كہا سے والدہ نے ميں تو گئى بهول بتانا تجهے اور ديے
 كر اختيار خاموشى نے والدہ تو كريں، كيا مت خرچ پيسے ميرے آپ بغير

 كرنا نہيں ايسا مجهے ساته كے والدہ كہ ہوا محسوس ميں بعد مجهے ليكن لى
 .تها چاہيے
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 بغير كے علم ميرے ميں مال ميرے كو والدہ ميرى آيا كہ ہے يہ سوال ميرا
 ؟ ہے حاصل حق كا تصرف

 يہ ميرا كيا جائے، كيا نہ ايسا دوبارہ كہ كى ليے اس صرف بات يہ نے ميں
 ؟ تها نہيں تو غلط كہنا كو والدہ اور عمل
 :دوم

 نيت نے ميں: ہے متعلق كے نيت اور معلومات كردہ بيان اوپر سوال دوسرا
 كے اهللا خرچ كا بهائيوں اور اخراجات سارے كے گهر كہ تهى ركهى كر

 حسن اور رحمى صلہ سے والدہ تاكہ كرونگا، برداشت ہى خود ميں ليے
 بہت ميں چيز كسى مابين كے والدہ اور ميرے اوقات اكثر سكوں، كر سلوك
 وسوسہ شيطانى مجهے بعد كے اختالفات ان ہيں، جاتے ہو اختالفات زيادہ

 جب كر خاص اور تهى، نہ ليے كے اهللا خالص نيت تمہارى كہ ہے ہوتا سا
 ميں ہيں، ہوتے ميں بارہ كے يقہطر كے كرنے خرچ اور پيسوں اختالفات يہ

 بتائيں مجهے مہربانى برائے نہيں تو فتور ميں نيت ميرى كہيں كہ ہوں ڈرتا
 سے وسوسوں شيطانى كہ تا ہوں سكتا كر كنڻرول كيسے كو نيت اپنى ميں كہ
 ؟ ركهوں نيت ليے كے اهللا خالصتا كر بچ

 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 

 اخراجات كے ان اور كرنے يالخ كا بهائيوں اور سلوك حسن سے والدہ
 نيت اچهى ميں اس آپ اگر ہيں كرتے ادا شكريہ كا آپ ہم پر كرنے برداشت
 .ہوگا حاصل اجروثواب عظيم بہت كو آپ اهللا شاء ان تو ركهيں

 
 :دوم

 
 شرط ليكن ہے، جائز لينا مال كا اوالد اپنى ضرورت حسب ليے كے والدين

 كى بيڻے اور ہو، ہوتا نہ ضرر اور نقصان كوئى كو بيڻے ميں اس كہ ہے يہ
 .رہے جاتى نہ مصلحت و ضرورت
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 جواب كے)  ٩٥٩٤(  نمبر سوال آپ ليے كے ديكهنے تفصيل مزيد كى اس
 .كريں مطالعہ كا
 

 عنہ تعالى اهللا رضى دادا اور باپ اپنے شعيب بن عمرو نے ماجہ ابن كيونكہ
 :كہ ہيں كرتے بيان سے

 
 :لگا كرنے عرض كر آ پاس كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى شخص ايك" 
 

 ؟ ہے ليا لے مال ميرا نے باپ ميرے" 
 

 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول تو
 

 " ہے كا والد تيرے تو مال تيرا اور تم" 
 

 ). ٢٢٩٢(  نمبر حديث ماجہ ابن سنن
 

 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول ميں حديث ايك اور
 

 سے ميں اموال كے ان تم ہے، كمائى بہترين تمہارى اوالد تمہارى ينايق" 
 " كهاؤ

 
 اپنے جو گيا كيا سوال متعلق كے عورت ايسى ايك سے اهللا رحمہ احمد امام

 كہ فرمايا نے اهللا رحمہ احمد امام تو تهى كرتى ديا كر صدقہ مال كا بيڻے
 " چاہيے كرنا صدقہ سے اجازت كى بيڻے اسے

 
 ). ٢٠٣/  ٤٥(  الفقهيۃ لموسوعۃا: ديكهيں

 
 دے كو بيڻے دوسرے كسى كر لے مال بيڻے ايك كہ نہيں حق يہ كو والدين

 .ديں
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 اپنى يا بهائى ضرورتمند اپنے وہ جب كہ تها چاہيے كو والدہ پر بنا اس
 سے بيڻے تو تهى لگى دينے مال اور رقم كى بيڻے اپنے كو بيڻى محتاج
 وہ ميں صورت كى مانگنے اجازت كہ تها يےچاہ كو بيڻے اور ليتى، پوچه
 رغبت و ضرورت كى والدہ كيونكہ ديتا، اجازت كو والدہ استطاعت حسب
 كے حاجت ضرورى يہ جب كر خاص اور ہے، متعلق سے مال كے بيڻے

 .ہو مخصوص سے دار رشتہ كسى اور ہو متعلق
 

 نے آپ كہ ہوگا امر يقينى اور تاكيدى بهى اور تو ليے كے بہن كى آپ اور
 يہ ہے، ركهى لے دارى ذمہ كى اخراجات كے والدہ اور بهائيوں بہن اپنے
 كى رحمى صلہ اور سلوك حسن ساته كے والدہ سے جانب كى آپ كچه سب

 صلہ سے بهائيوں بہن اور والدہ بهى آپ كہ ہيں ركهتے اميد ہم ہے، تكميل
 .ہيں سے ميں والوں كرنے رحمى

 
 " كرنا مت صرف مال ميرا بغير كے علم ميرے :كہ كہنا كو والدہ اپنى كا آپ

 
 سے سختى كو والدہ نے آپ كہ ہے، جاتى پائى سختى اور شدت ميں كالم اس

 اهللا كيونكہ رہتے متنبہ پر معاملہ اس آپ كہ چاہيے كو آپ ہے، كيا مخاطب
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ

 
 مت ڈپٹ ڈانٹ كى نا اور كہو، نہ بهى اف كو)  والدين(  دونوں تم چنانچہ{ 

 ). ٢٣(  االسراء} كہو بات اچهى اور نرم انہيں بلكہ كرو،
 

 :سوم
 

 كے اس چاہيے ہونا معلوم كو آپ تو كا نيت اخالص ليے كے اهللا مسئلہ رہا
 ہے، ضرورت كى جدوجهد خالف كے شيطان اور نفس پر طور مستقل ليے
 اور سنف ليے كے نيت اخالص ميں اس ہيں كرتے خرچ بهى جو آپ كہ

 كريں، تركها ني اچهى ميں اس اور ركهيں، جارى جهاد خالف كے شيطان
 .كريں نہ بهى التفات جانب كى وسوسوں نفسانى اور شيطانى آپ اور
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 كے وسوسوں اور نيت اخالص سے كرام علماء كے كميڻى فتوى مستقل
 :تها جواب كا علماء كے كميڻى تو گيا كيا دريافت ميں بارہ كے عالج

 
 ركهنے خالص نيت كى دل اپنے اور كرنے مطيع كا اهللا كو آپ اپنے آپ" 
 كے رضامندى كى تعالى و سبحانہ اهللا ميں عمل اپنے اور كريں، كوشش كى

 فرمائيگا، عطا اجروثواب كا اس تمہيں تعالى اهللا كہ ركهيں مقصد كا حصول
 وںوسوس اپنے ہوئے ركهتے اميد كى آخرت دار سے تعالى و سبحانہ اهللا اور
 شيطان كيونكہ كريں، دور سے اپنے كو چال شيطانى اور ديں، كر ترك كو
 انتہى"  ہے چاہتا بهرنا سے شبهات و شكوك كو سكون و راحت كى آپ تو
 

 ). ٢٠٧/  ٢(  واالفتاء العلميۃ للبحوث الدائمۃ اللجنۃ فتاوى: ديكهيں
 

 . اعلم واهللا


