
 

 

 یانہیں؟ ہوگا زکوۃ مانع قرض کا مورگج
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ  میں   بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 صورت ایسی کیا تو ہو لیا  مورگج سے بینک نے اس یعنی ہو قرضہ کا بینک پر کسی اگر
  تو ہے ہوتا زیادہ بہت قرضہ یہ کہ ہے معلوم کو آپ جیساکہ ہوگی فرض زکوۃ پر اس میں
 قسط کی مورگج کی ماہ اس ہے رہا دے زکوۃ بندہ میں ہما جس  کہ ہیں فرماتے علماء کچھ
 کی بھر سال ہیں کہتے کچھ اور ہے فرض دینا زکوۃ پر بقیہ منہاکرکے سے رقم کی زکوۃ
 بارے اس ۔ہم ہے کونسی بات درست میں بارے ۔اس گا دے زکوۃ پر رقم بقیہ منہاکر اقساط
  خیرا للا ۔جزاک ہے درکار جواب تحقیقی ہمیں ہیں کنفیوذڈ بہت میں

 
 (انگلینڈ) زاہد:سائل

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ

 کی قرض کل قدر جس  ہے قرض کا مورگج پر جس کہ ہے یہ موقف درست میں بارے اس
 گا دے ۃزکو پر مال بقیہ کرکے (Deduct)منہا سے زکوۃ مالِٰ ساری وہ ہے اماونٹ
 مؤجل یا ہو معجل اگرچہ قرض ۔وہ ہو کرتا پورا کو نصاب کے زکوۃ مال بقیہ  بشرطیکہ
 (سال 25 تقریبا ِ)مدت مخصوص ایک میں اس کیونکہ ہوتا مؤجل قرض کا مورگج جیسے
 کچھ پر منہاکرنے سے زکوۃ مال رقم  کل کی مورگج اگر ہے۔ہاں ہوتا کرنا ادا اسے میں
 زکوۃ میں صورت اس مگر  ہوگی نہیں  واجب ادائیگی کی زکوۃ پر اس تو  بچے نہ مال
 اختَلف کا علماء میں ہونے نہ یا ہونے کے زکوۃ مانع کے مؤجل دینِٰ کیونکہ ہے بہتر  دینا
 مانع وہ وہ سے جانب کی بندوں مطالبہ کا جس مؤجل دین ہے یہی قول صحیح مگر ہے
 مہر۔ ہوتاجیسے نہیں مطالبہ عادتا ِ کا جس ہے میں عرفی مؤجل دین اختَلف اور ہے زکوۃ

 پر مہر جسے کہ ہے نہیں ایسا قرضہ کا اوربینک  ہے مطالب سخت  بڑا  تو بینک جبکہ   
 توجگر  قرضہ کا مورگج  بلکہ  ہوتا نہیں مطالبہ کا مہر عادتا ِ ہوکیونکہ جاسکتا کیا قیاس
 ملنے نہ اقساط کی ورگجم کہ مطالبہ سخت ایسا اور ہوتا بھی مطالبہ کا اس  ہے کانٹا میں
 بینک اور  گئی بھی وہ تھی کی ئیگی ادا کچھ جو ہے جاتا کرلیا قبضہ ہی پر گھر پورا پر
 سمجھتا بھی قرض اوپر اپنے آدمی کو مورگج اور  ہے رکھتا بھی قوت لیگلی کی کرنے ایسا
 قسط کی مورگج مگر ہے کرسکتا(Delay) موخر کھانا وہ کہ ہے سمجھتا قرض ایسا  ہے
 وہ ہے لی سے بینک رقم جتنی لیے کے خریدنے گھر نے بندے لہذا  کرسکتا نہیں مؤخر
 ۔ ہوگی فرض زکوۃ پر مال بقیہ منہاکرکے سے زکوۃ مالِٰ ساری

 ۔ ہیں شاہد پر اس عبارات کی کتب بیسیوں کی احناف 
يطُْ َدي نْ  َعلَي هْ  َكانَْ َوَمنْ ":ہے میں ہدایہ جیساکہ   اور ہو قرض پر جس"َعَلي هْ  َزَكاةَْ فََلْ ب َمال هْ  يُح 
 ہے۔ نہیں فرض زکوۃ پر س ا ہوتو ہوئے گھیرے کو مال سارے قرض وہ
نْ  ُمَطال بْ  َوَلهُْ" : ہے میں عنایہ شرح تحت کے اس َهةْ  م  بَادْ  ج  َ ْ َكانَْ َسَواءْ  ال ع   أَوْ  َكالَزَكاةْ  لِل 

بَادْ  ْ ل ل ع  ض   کوئی سے میں بندوں کا (قرض) دین اس اور"ُمَؤَجًلْ أَوْ  الًْحَْ َكانَْ َوَسَواءْ  ۔۔۔ َكال قَر 
  ہو دَین کا بندوں یا زکوۃ جیسے ہو دین کا عزوجل للا وہ ہے برابر  ہو واال کرنے طلب



 

 

 جسے ہوکہ ايسا یا ہے کرنا ادا فورا ِ ہوجسے قرض ایسا وہ کہ ہے اوربرابر  قرض جیسے
 ۔ ہے کرنا ادا ميں مدت مخصوص

 (160ص 2ج الزکوۃ کتاب  العنایہ مع الہدایہ)
 سے جانب کی بندوں مطالبہ کا اس اور ہے مؤجل قرٰضِ یہ کہ ہے ہی  ایسا بھی مورگج اور
 ہے۔
قَْ َوَلْ" :ہے میں  کنزالدقائق شرح الحقائق تبین  ہی ایسے اور  َوال َحال ْ  ال ُمَؤَجلْ  َبي نَْ الَدي نْ  ف ي فَر 

نْ  ُمَطال بْ  لَهُْ َدي نْ  ب الَدي نْ  َوال ُمَرادُْ َهةْ  م  بَادْ  ج   "ال ع 
 (254ص 1ج  وجوبھا شروط باب الحقائق تبین)

لَقَهُْ" :ہے میں بحرالرائق ہی ایسے اور لَْ أَط   ذکر مطلق دَین میں متون "َوال ُمَؤَجلَْ ال َحالَْ فََشم 
 ہے۔ شامل کو دونوں اورمؤجل حال دین یہ لہذا ہے ہوا

ِ(219 ص 2 ج  بحرالرائق)
َحابُنَا لَْقَا َمُهمْ  أَص  نْ  ُمَطال بْ  لَهُْ َدي نْ  ُكلْ  تَعَالَى ّللَاُْ َرح  َهةْ  م  بَادْ  ج  نَعُْ ال ع   َكانَْ َسَواءْ  الَزَكاةْ  ُوُجوبَْ يَم 

بَادْ  الَدي نُْ ْ ل ل ع  ض   ہر کہ فرمایا نے الرحمۃ علیہم  اصحاب ہمارے"ُمَؤَجلْ  أَوْ  َحالْ  َوُهوَْ ۔۔۔ َكال قَر 
 ہے برابر  ہے مانع کا زکوۃ وجوبِٰ وہ ہے ہوتا سے جانب کی بندوں مطالبہ کا جس دین وہ
 مؤجل۔ قرض ہو حال قرض وہ اور قرض جیسے ہو دین کا بندوں وہ کہ

 (173ص1 ج  الزکاۃ تفسیر فی االول باب الہندیہ فتاوی)
 اورظاہرِٰ  صحیح ِِٰ قول  کو اس اور لکھا زکوۃ مانع بھی کو مہر تو  میں ہندیہ فتاوی بلکہ
رُْ َوَكذَل كَْ":ہے میں اس جیساکہ دیا قرار مذہب نَعَْ ال َمه  َنَهُْ ُمَعَجًل؛ أَوْ  َكانَْ ُمَؤَجًلْ يَم   ب هْ  ُمَطاَلبْ  ِل 
يطْ  ف ي َكذَا ي  ْ ُمح  س  يحُْ َوُهوَْ .الَسَرخ  رْ  َعلَى الَصح   "ال َمذ َهبْ  َظاه 

 (731ص1 ج  الزکاۃ تفسیر فی االول باب الہندیہ فتاوی)
َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2018-11-Date:03 

  



 

 

Will a mortgage prevent Zakāh or not? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the 

following issue: If someone took a loan out from the bank, in other words, they have a 

taken out a mortgage, then in this case, will there be Zakāh due upon this. As you are 

already aware, this debt is substantially large, and some scholars say that the relevant 

month’s mortgage payment in the month be subtracted in the month one is paying 

Zakāh and that it is Fard to pay Zakāh on the remaining amount. Whereas, some say 

that the full year’s repayments should be subtracted and Zakāh be given on the 

remaining amount. Which of these is correct? We are very confused regarding this; a 

well-researched answer is needed. May Allāh Almighty reward you. 

Questioner: Zahid from England 

ANSWER: 

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

The correct opinion regarding this is that the person indebted is to subtract the full mortgage 

amount from the total wealth which Zakāh is applicable to, and then pay Zakāh on the 

remaining, provided that the remaining wealth reaches the threshold. This is because this 

loan, be it advanced repayments or delayed, has to be repaid within a certain timeframe 

(approximately 25 years). Yes, if nothing remains after subtracting the mortgage from the total 

amount, then Zakāh will not be wājib, but in this case, it is still better to give Zakāh due to 

there being a difference of opinion among the scholars as to whether Zakāh is applicable to 

deferred debts or not. Though the correct opinion is that there is no Zakāh upon any deferred 

debt which is demanded via a person, and the difference of opinion is in regards to a 

customarily deferred debt which isn’t usually demanded, such as dowry. 

Whereas, a bank’s demands are very extreme, and a bank loan is not such that it can be 

compared to dowry because usually dowry is not demanded for, whereas mortgage 

repayments are like a knife in the heart; the loan itself is demanded for, and the demands are 

so extreme that if the mortgage repayments are not met, then the actual house is repossessed 

in full - whatever payments were made prior have now actually gone to waste, and the bank 

itself has the legal power & authority to do so. In addition, a mortgage is considered as a debt 

by people, in the sense that a person may delay his food [i.e. pay later, etc], but he is unable 

to delay a mortgage repayment, thus a person is to minus the complete loaned amount he 

took out to buy the house from the total amount of wealth, and it will be Fard to pay Zakāh on 

the remaining wealth. 

The statements of several Hanafī books are witness to this. 

Just as it is stated in al-Hidāyah, 

يطُْ َدي نْ  َعلَي هْ  َكانَْ َوَمنْ "  "َعلَي هْ  َزَكاةَْ فََلْ ب َمال هْ  يُح 
“An indebted person whose debt totally encompasses him [i.e. his total wealth], so there is no 

Zakāh [due i.e. Fard] upon him.” 



 

 

Regarding this, it is stated in Sharh al-‘Ināyah that, 

ًلْ أَوْ  َحاًلْ َكانَْ َوَسَواءْ " نْ  ُمَطال بْ  َولَهُْ ۔۔۔ ُمَؤجَّ َهةْ  م  بَادْ  ج  َّ ْ َكانَْ َسَواءْ  ال ع  َكاةْ  لِل  بَادْ  أَوْ  َكالزَّ ْ ل ل ع  ض   "َكال قَر 
“And if a person demands the debt (loan), then it is equal whether that is a debt of Allāh 

Almighty, such as Zakāh, or a personal debt, such as a loan. It is also equal whether it is such 

a debt which is required to be given upfront or such that it must be repaid within a certain 

window.” 

[al-Hidāyah ma’ al-‘Ināyah, vol 2, pg 160] 

Moreover, a mortgage is actually such that it is a deferred loan and is demanded via a person. 

It is stated as so in Tabyīn al-Haqā’iq sharh Kanz al-Daqā’iq, 

قَْ َوَلْ" ي نْ  ف ي فَر  لْ  بَي نَْ الدَّ ي نْ  َوال ُمَرادُْ َوال َحال ْ  ال ُمَؤجَّ نْ  ُمَطال بْ  لَهُْ َدي نْ  ب الدَّ َهةْ  م  بَادْ  ج   "ال ع 
[Tabyīn al-Haqā’iq sharh Kanz al-Daqā’iq, vol 1, pg 254] 

Likewise, in al-Bahr al-Rā’iq, 

لَقَهُْ" لَْ أَط  لَْ ال َحالَّْ فََشم   "َوال ُمَؤجَّ
“Debt has been mentioned without any conditions or restrictions; thus, it includes debt which 

is required to be paid beforehand as well as the deferred kind.” 

[al-Bahr al-Rā’iq, vol 2, pg 219] 

َحابُنَا قَالَْ" َمُهمْ  أَص  نْ  ُمَطال بْ  لَهُْ َدي نْ  ُكلْ  تَعَالَى ّللَاُْ َرح  َهةْ  م  بَادْ  ج  نَعُْ ال ع  بَادْ  الَدي نُْ َكانَْ َسَواءْ  الَزَكاةْ  ُوُجوبَْ يَم  ْ ل ل ع  ض   أَوْ  َحالْ  َوُهوَْ ۔۔۔ َكال قَر 

 "ُمَؤَجلْ 

“Our scholars, may Allāh Almighty have mercy upon them, have stated that Zakāh will not be 

applicable to any debt which is demanded via a person; be it a person’s debt such as a loan, 

and be this via advanced repayments or delayed.” 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 1, pg 173] 

In fact, Fatāwā Hindiyyah mentions Zakāh not being applicable to dowry, and this has been 

regarded as the verified opinion & the apparent stance of such school of thought. Just as it is 

stated as so, 

رُْ َوَكذَل كَْ" نَعَْ ال َمه  ًلْ يَم  ًل؛ أَوْ  َكانَْ ُمَؤجَّ َنَّهُْ ُمعَجَّ يطْ  ف ي َكذَا ب هْ  ُمَطالَبْ  ِل  ي  ْ ُمح  س  يحُْ َوُهوَْ .السََّرخ  ح  رْ  َعلَى الصَّ  "ال َمذ َهبْ  َظاه 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 1, pg 173] 

                                                                                                                                         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 

 


