 ‐ 135906وراﺛﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﭽﺎ اور ﭘﮭﻮﭘﮭ ﮐﺎ ﮐﺘﻨﺎ ﺣﺼﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﺳﻮال

وراﺛﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﭽﺎ اور ﭘﮭﻮﭘﮭ ﮐﺎ ﮐﺘﻨﺎ ﺣﺼﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ:
ﭼﭽﺎ وراﺛﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺼﺒﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﺟﺐ اﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وراﺛﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﻣﺎل ﺑﭻ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭼﭽﺎ ﮐﻮ
وارﺛﺖ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ رﮐﺎوٹ ﺑﮭ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﻘﯿﮧ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﮧ ﭼﭽﺎ ﮐﻮ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اور ﺟﺐ ﺻﺮف ﭼﭽﺎ ﮨ وارﺛﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﮐﻮﺋ اور ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﻮرا ﺗﺮﮐﮧ ﭼﭽﺎ ﮐﻮ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﯿﺰ ﺟﺐ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﻮﮔﻮاران ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﺎ  ،ﭘﻮﺗﺎ ،ﺑﺎپ ،دادا ،ﺳﺎ ﺑﮭﺎﺋ ،ﺳﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ،ﺑﺎپ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺑﮭﺎﺋ، 
ﺑﺎپ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﯾﻌﻨ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ اﯾ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﺐ ﭼﭽﺎ ﮐﻮ وراﺛﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺣﺼﮧ
ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ۔
ﻟﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺻﺮف ﭼﭽﺎ ﮨ زﻧﺪہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺗﺮﮐﮧ ﻣﻞ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اور اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﯿﻮی ،ﺑﯿﭩ اور ﭼﭽﺎ وارﺛﻮں ﻣﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻓﻮت ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ آﭨﮭﻮاں ،ﺑﯿﭩ ﮐﻮ آدﮬﺎ اور ﭼﭽﺎ ﮐﻮ ﺑﻘﯿﮧ
ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﮧ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ۔
اﮔﺮ ﺑﯿﻮی ،ﺑﯿﭩﺎ اور ﭼﭽﺎ وارﺛﻮں ﻣﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻓﻮت ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ آﭨﮭﻮاں اور ﺑﻘﯿﮧ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﮧ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﻮ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور
ﭼﭽﺎ ﮐﻮ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔
ﺟﺒﮧ ﭘﮭﻮﭘﮭ ذوات اﻻرﺣﺎم ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ان ﮐﮯ وارث ﺑﻨﻨﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ ،ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ راﺟﺢ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ
اﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض اور ﻋﺼﺒﮧ رﺷﺘﮯ دار ﻧﯿﮟ ﺗﻮ ذوات اﻻرﺣﺎم وارث ﺑﻨﺘﮯ ﯿﮟ۔
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ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﮨﻮ اور اس ﮐ ﺻﺮف ﭘﮭﻮﭘﮭ ﮨ زﻧﺪہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﻮﭘﮭ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺗﺮﮐﮧ وﺻﻮل ﮐﺮ ﻟﮯ
ﮔ۔
اور اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﯿﻮی ،ﺑﯿﭩ اور ﭘﮭﻮﭘﮭ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻓﻮت ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ آﭨﮭﻮاں ،ﺑﯿﭩ ﮐﻮ آدﮬﺎ ﺗﺮﮐﮧ اور ﭘﮭﻮﭘﮭ ﮐﻮ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ
ﻣﻠﮯ ﮔﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ اور ﺑﻘﯿﮧ ﺗﺮﮐﮧ ﺑﮭ ﺑﯿﭩ ﭘﺮ ﮨ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آپ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ (85495) :اور ) (130583ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ
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