کیا گھر خریدنے کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوۃ ہوگی
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
کہ میں نے اپنا گھر سیل کردیا ہے اور نیا خریدنے کوشش میں ہوں اس کی رقم کو
میرے پاس پڑے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہےجو میری ملک میں ہے کیا
اس ساری رقم کی زکوۃ مجھے دینا ہوگی اور میں آج کل رینٹ پر رہ رہا ہوں ؟
سائل:طالب فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب ِب َع ِ
ک َ
جی ہاں! آپ کو اس ساری رقم کی زکوۃ نکالنا ہوگی کیونکہ انگلینڈ میں گھر اچھی
ب زکوۃ سے الکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے
خاصی رقم سے خریدا جاتا ہے اور وہ نصا ِ
ب نصاب ہے جس
جبکہ صاحب نصاب پر زکوۃ فرض ہے اور وہ شخص بھی صاح ِ
کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی( 612.15 gramsتقریباً)یا اس کی قیمت ہو ۔
جوآج کے ریٹ کے مطابق  244.86Pondsتقریبا ً ہے ۔جیسا کہ بہار شریعت میں
ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو 200درم یعنی ساڑھے باون تولے ہے ۔
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ت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگی اس سے زکوۃ
اور مکان کے لیے جمع رقم حاج ِ
نکالنا ضروری ہے کما فی فتاوی اہلسنت ۔
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

QUESTION:
What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding this
matter: I have sold my house and I am now currently attempting to buy
another. The money I received after selling the house has been in my
ownership for over a year. Will I have to pay Zakāh on all of this money; at
present I am living in a rented house.
Question received by Tālib from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
Yes absolutely! You will have to pay Zakāh on the entirety of the money. Houses
in England are bought by paying a substantial amount of money and this is a
thousand times greater than the nisāb [threshold] of Zakāh. Zakāh is obligatory
on the one who is sāhib-e-nisāb [owner of the threshold amount of wealth which
makes a person liable for zakāh] and the one who possesses at least 612.15g of
silver, or something of its value, is obliged to pay Zakāh. This is valued at around
£244.86 according to the rate of silver [at the time of answering the question].
It is mentioned in Bahār-e-Shari’at:
The nisāb of silver is 200 dirhams i.e. 612.15g.
[Bahār-e-Shari’at Vol. 1 Part 5 p.902]
Gathering money for a house is not considered to be a hājat-e-asli [primary
necessity] so Zakāh must be given upon it as mentioned in Fatāwa Ahlus
Sunnah.

وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسل
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Dawud Hanif

