
 

 

 نہیں یا ہوگی زکوۃ بھی پر پیسوں گئے بچائے لیے کے حج
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

 کہ  میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع ومفتیان   دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کو ایجنٹ ٹریول پاسپورٹ اپنا نے میں اور ہے کی نیت کی کرنے حج سال اس میں
 لیے کے اپلیکیشن کی ویزہ صرف ہوا نہیں ورک پیپر کوئی ۔مگر ہے دیا بھیج

 اخراجات کے حج میں کیا ہوں لگا نکالنے زکوۃ اپنی میں ۔اب ہے دیا پاسپورٹ
 ہوگی دینا زکوۃ پر مال سارے یا گا دوں زکوۃ پر بقیہ منہاکرکے پاونڈ5200 تقریبا  
 ہے۔ حکم کیا ہوتو کردی ادا رقم اگر اور
 انگلینڈ فرام عمر :سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمل ک   ب َعون   الجواب

 ہوگی ضروری دینا زکوۃ کی مال پورے پر آپ تو ہے چکا گزر سال پر نصاب اگر
 ٹریول  کا آپ تک ابھی کیونکہ ۔ کرسکتے نہیں منہا سے زکوۃ کو اخراجات کے حج

 بطور   قیمت کی پیکج پورے نے آپ میں جس ہوا نہیں کنڑیکٹ ایسا کوئی سے ایجنٹ
 وہ بھی پھر ہو دی کربھی ادا پیشتر رقم نے آپ اگر ۔اور ہو کردی ادا کو ان اجرت
 کاجانا آپ تک جب کہ ہوگی فرض زکوۃ کی اس پر اورآپ قرض پاس کے اس رقم
 کی توآپ  ہوجاتا نہیں یقینی  ذریعے کے کنڑیکٹ حتمی اور کسی یا کر لگ ویزہ
 کنڑیکٹ حتمی کسی جانا کا آپ اورجب ہوگی سے حثیت کی قرض پاس کے ان رقم
 کر نکل سے ملکیت کی آپ رقم کردہ جمع وہ وقت اس گا ہوجائے یقینی ذریعے کے
 ہوگی۔ نہیں زکوۃ پر رقم  اس اور  گی پائے قرار اجرت کی پیکچ
 کا آپ  رپ طور حتمی تک  جب: ہے میں الزکوۃ کتاب اہلسنت فتاوی کہ جیسا
 حکم کے قرض پاس کے منتظمین حج رقم کردہ جمع کی آپ ہوجاتا نہیں منتخب  نام
 آجاتی تاریخ کی نکالنے  زکوۃ ہوکر پورا سال کا نصاب اگر میں حالت ایسی ہے میں
 ہوگی۔ کرنا ادا زکوۃ کی رقم شدہ جمع اس کو آپ تو ہے

 (170فتاوی اہلسنت کتاب الزکوۃ ص )
 وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم رسولہو اعلم تعالی وہللا
  قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ



 

 

Will there be Zakāh on money put aside for Hajj or not? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ ہلل الحمد 
QUESTION:  

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

following issue: I have made intention of Hajj for this year and have sent off my 

passport to the travel agent. But no paperwork has been done; I have only given my 

passport for the visa application. I am about to calculate my Zakāh, do I exclude the 

expenditures of Hajj, which are approximately £5200, and work out Zakāh on the 

remaining, or do I have to give Zakāh on the total amount of wealth. Also, if I have 

given the amount [for Hajj], so what is the ruling regarding this? 

Questioner: Umar from UK 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمل ک   ب عَون   الجواب

If a whole year has passed upon one having ownership of the amount for the nisāb [i.e. 

threshold for Zakāh], then one will have to give Zakāh on the full amount; the expenditures 

for Hajj cannot be excluded. This is because, at this current moment in time, there has 

been no such contract with the travel agent in which one has had to pay the fee of the 

total amount for the Hajj package. Even in the case of having made payment beforehand, 

that amount will still be a debt with them and its Zakāh will be Fard upon you, because so 

long as you’re going, having got the visa, or by means of a final categorical contract, is 

not definite, then your amount of money with them will remain regarded as a debt. 

However, when your going has been confirmed as definite by means of a final categorical 

contract, now the amount deposited will leave your ownership and be regarded as the fee 

for the Hajj package, and [thus] there will be no Zakāh on that amount. 

Just as it is mentioned in Fatāwā Ahle Sunnat, in the chapter of Zakāh, that as long as 

one’s name is not selected for definite, one’s money which is with the Hajj organizers is in 

the ruling of a debt. In such case, if a year has passed upon one having possessed the 

amount for the nisāb and the date for taking out Zakāh has come, then one will have to 

pay the Zakāh for this deposited amount. 

[Fatāwā Ahle Sunnat, pg 170] 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ہورسول اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


