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 Introduction 
 
The purpose of this paper is to discuss the different categories of unlawafully acquired 
wealth and the proper method of utilising and disposing of unlawful earnings.  
 
Unlawfully acquired wealth falls under two broad categories: 
 

a. Wealth acquired with the consent of the original owner; 
b. Wealth acquired without the consent of the original owner. 

 

 
Unlawful Wealth acquired with the consent of the original owner 
 

The first category includes activities such as null sale [البيع الباطل], irregular sale [البيع الفاسد], 
gambling, bribery, and remuneration for unlawful employment and conduct such as 
belly-dancing and prostitution, etc. 
 
In the case of null sale [i.e., sale that is unlawful with respect to both its essence and 
quality], such as sale contracted by one who is not legally competent due to being a non-
discerning minor or not of sound mind, or the subject of sale is not legally deemed to be 
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property, such as carrion, blood, wine, and pork etc, ownership does not transfer to the 
purchaser even upon taking possession of the same.  Rather, the subject of sale remains a 
trust in his possession.  The sale must necessarily be rescinded and the purchaser is not 
empowered to perform any act with respect to the subject of sale. 
 

  )234:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،   مبطل فهو البيع ركن ىف خلال أورث ما وكل(  ففى الدر المختار:
 أو يزيد أن عليه وكان اليعقل، صىب أو جمنون من كان نأب والقبول، جياباإل هو) البيع ركن ىف: (قوله  وفى رد المحتار:

(كتاب   .البدائع عن ط ىف كما مخرا، أو حرا أو دما أو ميتة بيعامل انك بأن مبطل فيه اخللل فإن ملبيع،ا أعىن: حمله ىف
  )234:7البيوع، باب البيع الفاسد، 

  )232:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، . أصال اليفيده والباطل بالقبض امللك يفيد أنه الفاسد حكم  وفيه:
) عنده( املبيع) هلك لو ضمان فال( قبضه إذا) إياه ىاملشرت  ملك عدم حكمه( الباطل البيع) و(  وفى الدر المختار: 
  )246:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،  .الفتوى وعليه : قيل.  ضمانه القنية ىف ححوص أمانة، نهأل

اليوجب الضمان إال و جمرد القبض بإذن املالك وه ىة) وذلك ألن العقد إذا بطل بقن(قوله: ألنه أما  :رد المحتاروفى 
يصري كاملقبوض على سوم  نهوقيل يكون مضمونا أل :رر الد ) قال ىفاخلالقنية ضمانه  (قوله وصحح ىف  .درر ى. عدبالت

 عنده فهلك به فذهب يسمه مل إذا أما.  ذكر مبا اشرتيته به رضيت فإن ،ذا اذهب: فيقول الثمنى سمي، وهو أن ءالشرا
 شروح من يظهر ىالذ: العزمية ىف قال  .ـاه العناية ىف كذا  .الفتوى هوعلي  :قيل . الليث أبو الفقيه عليه نص . اليضمن

 القول أن إال الفقيه كالم على تعويال ذلك الشراء سوم على املقبوض حكم أن إىل وعليه عليه ىف الضمريين عود اهلداية
 أو باملثل مضمونا يكون أن وغريه ىالسرخس واختار : النهر ىف لكن  .ـاه ولاأل القول على مرجح مسألتنا ىف الثاىن

إنه الصحيح لكونه  : القنية وىف  .الثالثة ئمةاأل قول وهو الشراء، سوم على املقبوض من حاال أدىن اليكون نهأل بالقيمة،
. (كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ومتامه فيه.  قوهلما حنيفة والثاىن ول قول أىبوقيل: األ  ب.صقبضه لنفسه فشابه الغ

246:7(  
 

In the case of irregular sale [i.e., sale that is lawful with respect to its essence but unlawful 
in respect to its quality], such as sale containing an irregular clause, or where the subject 
of sale cannot be separated from its situation without injury, such as a pillar or beam 
sustaining weight, etc, the purchaser becomes proprietor of the subject of sale upon taking 
possession with the consent, whether explicit or implied, of the vendor.  However, such 
ownership is deemed repugnant – khabīth, the sale must necessarily be rescinded, and the 
purchaser is not permitted to perform any act with respect to the subject of the sale.  
Notwithstanding, if the purchaser then sells on the same article in a valid sale to a third 
party, the previous irregular sale cannot now be rescinded, but any profit earned from the 
second sale must be given away as charity.  If the purchaser uses the monies received 
from the second sale, whether just the principal or both the principal and the profit, for 
further business ventures, any further profit earned will be lawful.  However, the value of 
the sum of profit earned from the second sale must still be given away as charity. 
 
e.g. A sells a car to B with the condition that A will continue to make use of the car for a 
month following the completon of the sale.  This is an irregular condition which renders 
the entire sale irregular and both parties are dutybound to rescind the sale.  However, B 
will become proprietor of the car upon taking possession of it with the explicit or implied 
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consent of A.  If B then sells on the same car in a valid sale to a third party with a profit, 
the previous irregular sale cannot now be rescinded, but the profit earned from the second 
sale must be given away as charity.  If B uses the monies received from the second sale, 
whether just the principal or both the principal and the profit, for further business 
ventures, any further profit earned will be lawful.  However, B must still give the value of 
the sum of profit earned from the second sale away as charity. 
 

  )234:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،   فمفسد غريه ىف أورثه وما  ففى الدر المختار:

 يكون بأن الثمن ىف كان بأن وذلك احملل، غري ىف وكذا الركن، غري ىف ىأ) غريه ىف أورثه وما: (قوله  وفى رد المحتار:
 الصفة ذه البيع فيكون العقد ملقتضى خمالف شرط فيه أو التسليم، مقدور غري كونه جهة من كان بأن أو مثال، مخرا

 الركن عن خارجا كان ما الوصف أن ظهر وبه  .البدائع عن ط ىف كما اخللل، عن وحمله ركنه لسالمة باطال ال فاسدا
  )234:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،  .واحملل

 جملس ىف قبضه بأن) داللة وأ صرحيا بائعه( بإذن المالك ابن عرب) برضا املبيع ىاملشرت  قبض وإذا(  تار:وفى الدر المخ
 كل تثبت ملكه وإذا...   )ملكه( شرط خيار فيه يكن ومل عنه، البائع) ينهه ومل( ... ) الفاسد البيع ىف( حبضرته العقد

  .عقارا لو رهجلا شفعة وال البائع، منه يتزوجها أن وال وطؤها، وال لبسه، وال أكله، له حيل ال: مخسة إال امللك أحكام
 تعترب فال ضمانه ىف يدخل به نأل) قبضه يوم( رده تعذر أو هالكه بعد إن يعىن) فبقيمته وإال مثليا إن مبثله(...   .أشباه
) القبض قبل فسخه منهما واحد كل على( جيب) و( الزيادة نكارهإل) ىللمشرت  فيها والقول( وبصكاملغ قيمته زيادة

 فيجب معصية نهأل) للفساد إعداما ىاملشرت  يد ىف( جوهرة  .حباله املبيع) دام ما بعده أو( كمل ابن  .عنه امتناعا ويكون
 لغري( الفسخ ميتنع مل خبيار أو فاسدا فلو) باتا صحيحا بيعا( فاسدا ىاملشرت  ىاملشرت  باع ىأ) باعه فإن(...    حبر  .رفعها
 وسلم وهبه أو( ىاملشرت  تصرفات كل ينقض به فلو) كراهاإل  بغري وفساده( علمت كما لو لأل نقضا كان منه فلو) بائعه

 يعتق بل بعتقه يعتق مل قبله فلو) قبضه بعد( سراج  .اتفاقا عقرها مع ردها حتبل مل ولو استولدها أو كاتبه أو) أعتقه أو
 اآلمر، ميلكه ال ما راملأمو  ملك فقد اقتضاء قابضا ىاملشرت  فيصري الشاة ذبح أو احلنطة بطحن أمر لو وكذا بأمره، البائع

 نهأل صحيحا، وقفا) وقفه أو( ىالعماد بسطه كما الكاتب من غلط أو رواية إما هذا، خالف على اخلانية ىف وما
 أو( املصنف بسطه كما صحيح غري هذا خالف على الفصولني جامع ىف وما ملكه، عن وأخرجه وقفه حني استهلكه

(كتاب البيوع،   .  به العبد حق لتعلق الفسخ وامتنع مر ما مجيع ىف فاسدال البيع نفذ) به( تصدق أو) أوصى أو رهنه
  )287:7باب البيع الفاسد، 

 وهو عينه، ميلك أنه وأفاد  .قهستاين .اخل لبسه وال أكله حيل فال حراما خبيثا ملكا ىأ) ملكه: (قوله  حتار:وفى رد الم
 أحكام كل تثبت: (قوله...    .البحر ىف ومتامه  .العني دون فيه التصرف ميلك إنه العراقيني لقول خالفا املختار الصحيح

 ولو  ....  له الثمن كان باعه ولو.  اهللا رمحه حممد عليه نص.  رقبته ميلك نهأل يدعيه نمل خصما ىاملشرت  فيكون) امللك
 أو باملثل لضمانه تقييد )اخل ههالك بعد إن يعىن: (قوله...    .البحر ىف ومتامه  .ىللمشرت  فالشفعة جنبها إىل دار بيعت

 الرد تعذر نأل خاص، على عام عطف) رده تعذر أو: (قوله  .عينه رد الواجب كان حباله قائما كان إذا نهأل بالقيمة،
  )288:7(كتاب اليبوع، باب البيع الفاسد،   ى.  يأت مما ىحس أو قوىل وبتصرف باهلالك يكون

 صحاأل على بل، صحلأل املقابلة الصحيحة الرواية على ال الثمن ىف) ربح ما بائعلل طالب( إمنا) و(  وفى الدر المختار:
 ىف ربح ما) ىللمشرت ( يطيب) ال( ىسعد أفاده كما ولاأل ىف تعيينه واليضر متعني، غري الثاىن العقد ىف الثمن نأل أيضا
 على) ادعاه مال ربح طاب كما( به فيتصدق الربح ىف اخلبث فتمكن بعينه العقد لتعلق بأزيد باعه بأن بالتعيني يتعني بيع

 املستحق بدل نأل شئ، عليه يكن مل إنه) بتصادقهما عدمه ظهر مث( إياه أوفاه ىأ) له فقضى( ذلك على فصدقه آخر
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 فيعمل كالغصب امللك لعدم اخلبث وأما . اليتعني فيما ال يتعني فيما يعمل إمنا امللك لفساد واخلبث فاسدا، ملكا مملوكا
  )297:7(  .الكمال وابن خسرو بسطه كما مافيه

 ،ىاملشرت  على بعينها الدراهم تلك رد جيب العقد فسخ مث الثمن دراهم وقبض فاسدا باع إذا أنه وبيانه  وفى رد المحتار:
 العقد هذا ىف التتعني األ ربح، ما له طاب صحيحا، شراء مثال عبدا ا اشرتى فلو.  الفاسد البيع ىف تعينها صحاأل نأل

 كون اليناىف الصحيح العقد هذا ىف تعينها فعدم.  غريها دفع له العقد وقت إليها رأشا لو حىت صحيحا عقدا لكونه الثاىن
 مثال كالعبد بالتعيني يتعني: بقوله وأشار املبيع، بالبيع أراد) بالتعيني يتعني بيع ىف: (قوله .الفاسد العقد ىف تعينها صحاأل
 والنقد فيه اخلبث فتمكن به العقد يتعلق بالتعيني يتعني ما أن وهو . ىللمشرت  ال للبائع الربح طيب بني الفرق وجه إىل

 مل وإمنا اهلداية، ىف كما التصدق فالجيب اخلبث يتمكن فلم بعينه، الثاىن العقد يتعلق فلم املعاوضة، عقود ىف اليتعني
 بيع كان لو أنه الفرق هذا ومفاد.  بعينه يتعلق العقد نأل ،املبيع نفس خبالف الذمة، ىف يثبت املبيع مثن نأل النقد يتعني

 ىف آنفا قدمنا لكن ا،مهل يطيب صرف عقد كان ولو.  وجه من مبيع البدلني من كال نأل هلما، الربح اليطيب مقايضة
 الروايات عامة ىف راملذكو  الصحيح أنه ىاخلالط عن ىالبري  شرح وىف .  فساده بعد الصرف ىف تعينه الصحيح أن شباهاأل
 أول ىف ذلك أن وأفاد.  به اشرتى عما الزائد ذلك له فاليطيب الربح لظهور تصوير) بأزيد باعه بأن: (قوله  .فافهم ـاه

 مما ظاهر وهو ط، عليه نبه كما الثاىن العقد ىف التعني لعدم له يطيب أيضا بعده وربح واجتر الثمن أخذ إذا وأما  .عقد
  )299:7الفاسد،  ع، باب البيع(كتاب اليبو   .مر

 
If the remuneration is a reward for employment that is fundamentally unlawful in nature, 
the contract between the two parties is null and the employee is not entitled to a fee, even 
if the work agreed has been carried out.  Any sum paid as a fee remains the property of 
the employer which must be returned to him.  If the employee cannot do so, either because 
the employer and his heirs are no longer alive, or they cannot be identified, or their 
whereabouts are not known, or for any other valid reason, the employee is required to 
donate the fee received to charity on behalf of the employer. 
 
e.g. If a professional female mourner is contracted by the bereaved to mourn the death of 
their deceased, the contract between the two parties is null being fundamentally unlawful 
in nature, and the professional female mourner is not entitled to a fee, even if the 
contracted mourning has been carried out. Any sum paid by the bereaved as a fee to the 
professional female mourner remains the property of the bereaved which must be 
returned to them.  If the professional female mourner cannot do so, either because the 
bereaved and their heirs are no longer alive, or they cannot be identified, or their 
whereabouts are not known, or for any other valid reason, the professional female 
mourner is required to donate the fee received to charity on behalf of the bereaved. 
 

 ووامشة، ومقامر وكاهن وقواد معازف وأصحاب...   كملح مباح كل على ذيؤخ ما السحت ومن  فى الدر المختار:ف
  )607:9(كتاب احلظر واإلباحة،   .كثرية وفروعه

قوله:  (ومن السحت)  بالضم وبضمتني:  احلرام أو ما خبث من املكاسب فلزم عنه العار، مجعه   وفى رد المحتار:
 ءالغنا على املغنية تأخذه ما اتىب ىف كما منها) كثرية وفروعه قوله(أسحات.  وأسحت:  اكتسبه.  قاموس.  ...  

 امليتة جلود مجيع ومثن يسالتا وعسب والسكر اخلمر ومثن املتشاحنني بني لحواملص كاحنال لعقد واملتوسطة والواشرة ائحةنوال
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 املال أخذ والقوال والنائحة غىنامل على وحيرم: املواهب ىف لكن  .اهـ طبشر  احلجام وأجر ىالبغ ومهر لدباغا قبل والسباع
  )607:9كتاب احلظر واإلباحة، (  .اهلندية عن قدمناه كما واملزمار الطبل صاحب وكذا  .اهـ غريه دون املشروط

 ،ماال اكتسب مزمار أو طبل صاحب أو نائحة امرأة ىف تعاىل اهللا رمحه حممد عن إبراهيم املنتقى وىف  وفى العالمَكيرية:
 أو النياحة بإزاء ماال أوله ىف هلا شرطوا إن شرط على بقوله يريد ،عرفهم إن أصحابه على رده شرطٍ  على كان إن : قال
 ىاملعاص ىف بيلسوال . معصية األخذ فكان عصيةامل مبقابلة املال كان رطالش على األخذ كان إذا ألنه وهذا . غناءال ءابإز 

 كان إن ماله نفع إليه ليصل يعرفه مل إن به صدقتوبال ،صاحبه عرف بأن رده من متكن إن خوذملأا برد هنااه وذلك ،ردها
 فيكون رضاهب كلاملا من حصل والدفع . معصية األخذ يكن مل شرط على األخذ يكن مل إذا أما . ماله عني إليه اليصل

  )349:5(كتاب الكراهية، الباب اخلامس عشر ىف الكسب،   .له الحال ويكون له
 تتصدق وإال ،اعلمو  إن أربابه على ردته ماال اكتسبت زمر أو طبل صاحبة أو نائحة امرأة: تقىاملن وىف  وفى رد المحتار:

 خذاأل يتعني مما وهذا: قلتـ.    اه كاملشروط واملعروف اليطيب،: االستاذ ماماإل قال .هلا فهو شرط غري من وإن.  به
  )77:9(كتاب اإلجارة، باب اإلجارة الفاسدة،   .ط البتة بأجر إال اليذهبون أم لعلمهم زماننا ىف به

 مقدورة غري عةمنف على استئجار ألنه يصحال أنه ىاملعاص على االستئجار رجخي هذا وعلى  وفى بدائع الصنائع:
.  (كتاب اإلجارة، فصل ىف وحنوال ءللغنا ائحةنوال املغنية وكاستئجار واللهو، للعب اإلنسان كاستئجار ،شرعا ستيفاءالا

  )562:5شرائط الركن، 
 حق ىف فوجودهد قالينع ما نأل ،رأسا هلا حكم فال االنعقاد طئشرا من شرط فاا ىتال ىوه الباطلة، اإلجارة وأما  وفيه:
(كتاب اإلجارة، فصل   .أعلم واهللا.  وحنوه كالبيع ةيرعالش صرفاتتال نم باطللا تفسري وهو . ةواحد لةز مبن وعدمه احلكم

  )70:6ىف صفة اإلجارة، 
االستئجار على ومنها أن يكون مقدور االستيفاء حقيقة أو شرعا، فالجيوز استئجار اآلبق وال   وفى الفتاوى العالمَكيرية:

  )411:4املعاصى ألنه استئجار على منفعة غري مقدورة االستيفاء شرعا.  (كتاب اإلجارة، الباب األول، 
(كتاب اإلجارة، مطلب اإلجارة   .اللهو من ىءٍ وش والطبل واملزامري حو نوال الغناء من ءىش على جارةاإل والجتوز  وفيه:

  )449:4على املعاصى، 
 األجر عليه فالجيب ،بالعقد استحقاقها اليتصور املعصية ألن) ىواملاله والنوح الغناء على والجيوز( ائق:وفى تبيين الحق

 استحق ولو . اآلخر على منهما واحد كل باستحقاق إال التكون بادلةملا إذ ،شيئا األجري على هو يستحق أن غري من
.  اكبري  علوا ذلك عن اهللا تعاىل . لمعصيةل موجبا عقدا شرع إنه حيث من الشارع إىل مضافا ذلك لكان للمعصية عليه

  )118:6. (كتاب اإلجارة، باب اإلجارة الفاسدة صاحبه على رده عليه وجيب له الحيل وقبضه األجر أعطاه وإن ...  
 بالعقد هااستحقاق اليتصور املعصية ألن) ىواملاله حو والنَ  الغناء على زوالجيو ( اهللا رمحه لاق  وفى تكملة البحر الرائق:

 وقبضه األجر هاعطأ وإن . قاقستحالا عند إال تكون ال املبادلة ألن ، عليه يستحق أن غري من األجرة عليه فالجيب
يباح له.  (كتاب  شرطري غ من ملالا أخذ إذا : ناالستحسا كتاب من احمليط وىف . صاحبه على رده عليه وجيب ،له الحيل

  )20:8 باب اإلجارة الفاسدة اإلجارة،
 
 
Unlawful Wealth Acquired Without the Consent of the Original Owner 
 
The second category includes activities such as theft, robbery, looting, usurping, etc 
wherein the wealth of the original owners is taken unlawfully and without their consent.  
Wealth acquired in this manner remains the property of the original owners and must be 
returned to them. If this cannot be done, either because the original owners and their heirs 
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are no longer alive, or they cannot be identified, or their whereabouts are not known, or 
for any other valid reason, such wealth must be given to charity on behalf of the original 
owners. 
 

صدق بقدرها من ماله تال ه) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليأيسا و  جهل أربامل(عليه ديون ومظا  ففى الدر المختار:
ون دييها اعتبارا للقيده عروض اليعلم مستح كمن ىف  ،افينهم خالبنعلم حابنا الصوإن استغرقت مجيع ماله) هذا مذهب أ

 )443:6(كتاب اللقطة،   ) جمتىب.العقىب من أصحاب الديون ( ىف باألعيان (و) مىت فعل ذلك (سقط عنه املطالبة)
 وىف.  الدين صار حقهم ا) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم ألنجهل أربا(قوله:   :رد المحتاروفى 

ة عند أكثر املشايخ خر اآل ومل يعطه فمات رب الدين مل تبق له خصومة ىف هعلى آخر دين فطلبله ة: من يالفصول العالم
قال حممد بن   الدين للوارث. ىفالظلم باملنع للميت، و  ختار أن اخلصومة ىفملوا  إىل الورثة. لتقنا بسبب الدين وقد األ

امليت لظلمه إياه، واليربأ  قح ىثه بعد موته برئ عن الدين وبقر ري إذنه مث رد البدل على وامن تناول مال غريه بغ  الفضل:
أو املتحصل من  بهاخلاص  ىبقدرها من ماله) أ قفعليه التصد( قوله:   اهـ.  عاء له.دعنه إال بالتوبة واالستغفار وال

 و مل يقدر على األداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قالالفصول العالمية: ل وىف  ط وهذا إن كان له مال.  اهـ.  .ملاملظا
 غصبا يؤاخذ به ىف نوإن كا . اآلخرة إذا كان الدين مثن متاع أو قرضا اليؤاخذ به ىف   تعاىل:رمحهما اهللا ىاطفنوال دادش

  )443:6.  (كتاب اللقطة، غصبه ىاآلخرة، وإن نس
 
 
Wealth Acquired Entirely Through Unlawful Means 
 
If one’s wealth has been acquired entirely through unlawful means, one is not permitted 
to utilise such wealth or any portion thereof.  If one does utilise such wealth in order to 
earn a profit, even if the business venture itself is fundamentally lawful, any profit earned 
is not lawful.  On the contrary, one is required to return the principal and any profit 
earned to the rightful owners of the principal or, in the case of their death, to their rightful 
heirs.  If one cannot do so, either because they are no longer alive, or they cannot be 
identified, or their whereabouts are not known, or for any other valid reason, one is 
required to donate the principal and any profit earned to charity on behalf of the rightful 
owners. One should also seek forgiveness for the sins incurred. 
 
 
Wealth Acquired Through Both Lawful and Unlawful Means 
 
If one’s wealth has been acquired through a combination of both lawful and unlawful 
means, and the unlawful element is distinct, i.e., it can easily be identified and 
differentiated from the lawful element, then the unlawful element remains the property of 
its original owners and one is required to return such wealth to its rightful owners or, in 
the case of their death, to their rightful heirs.  If one cannot do so, either because they are 
no longer alive, or they cannot be identified, or their whereabouts are not known, or for 
any other valid reason, one is required to donate such wealth to charity on behalf of the 
rightful owners.  One should also seek forgiveness for the sins incurred. 
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e.g. If one has a stolen vehicle in one’s possession,which by nature is clearly distinct and 
can be differentiated from one’s lawful wealth, the vehicle remains the property of its 
original owner.  One remains obliged to return the vehicle to its rightful owner or, in the 
case of his/her death, to his/her rightful heirs.  If one cannot do so, either because he/she 
is no longer alive, or he/she cannot be identified, or his/her whereabouts are not known, 
or for any other valid reason, one is required to donate the vehicle to charity on his/her 
behalf.  One should also seek forgiveness for the sins incurred. 
 
If one’s wealth has been acquired through both lawful and unlawful means, and the 
lawful element cannot be differentiated from the unlawful element, then in such case one 
becomes the legal owner of the unlawful element too.  However, one assumes a liability to 
the extent of the unlawful element which must necessarily be paid to the original owners 
or, in the case of their death, to their rightful heirs. 
 
e.g.  One has a mixed balance of both lawful and unlawful sums of money in one’s bank 
account.  While the sum of the lawful and unlawful deposits may be determined, the units 
of each cannot be distinguished from one other.  Consequently, one becomes the legal 
owner of the unlawful amount in addition to the lawful amount. However, one assumes a 
liability to the extent of the unlawful amount which must necessarily be paid to the 
original owners or, in the case of their death, to their rightful heirs. 
 
Then, permissibility or otherwise to utilise such wealth depends on the relative ratios of 
the lawful and unlawful elements.  If the major portion comprises lawfully earned wealth 
the balance will also be held to be lawfully earned wealth.   If the major portion comprises 
unlawfully earned wealth the balance will also be held to be unlawfully earned wealth. 
 
Consequently, if the major portion of such wealth comprises the unlawful element, one is 
not permitted to employ such wealth or any portion thereof until one has paid off one’s 
liability to the rightful owners or, in the case of their death, to their rightful heirs. 
 
If one does employ such wealth in order to earn a profit before paying off one’s liability to 
the rightful owners or, in the case of their death to their rightful heirs, even if the business 
venture itself is fundamentally lawful, any profit earned is not lawful.  On the contrary, 
one is required to return the principal and any profit earned to the rightful owners of the 
principal or, in the case of their death, to their rightful heirs.  If one cannot do so, either 
because they are no longer alive, or they cannot be identified, or their whereabouts are not 
known, or for any other valid reason, one is required to donate the principal and any 
profit earned to charity on behalf of the rightful owners.  One should also seek forgiveness 
for the sins incurred. 
 
However, if the major portion of such wealth has been earned through lawful means, one 
may employ all of the wealth - the lawfully earned element and the unlawfully earned 
element.  If one employs such wealth in order to earn a profit before paying off one’s 
liability to the rightful owners or, in the case of their death to their heirs, one is not 
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required to return any portion of the profit earned to the original owners, nor to donate it 
to charity.  However, it is more God fearing to do so. 
 

 إذا استهالك اخللط نأل) عنه ويورث فيه الزكاة فتجب ملكه مباله املغصوب املال السلطان خلط ولو(  :المختار الدرففى 
  )217:3.  (كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، غصب عن مال خيلو قلما إذ أرفق وقوله حنيفة، أىب عند متييزه ميكن مل

ة ال باألعيان ط.  قوله:  ) أى مبنزلته من حيث إن حق الغري يتعلق بالذمقوله:  (ألن اخللط استهالك  رد المحتار:وفى 
.  مشرتك مال ألنه عنه فاليورث ،الضمان فرع ألنهك املل ثبتفالي وحينئذ.  ضمان فال قوهلما على أما(عند أىب حنيفة)  

 غري أمواال ملك من: احلجة اوىفت عن ةنياارخلتتا من العاشر الفصل وىف...    .فتح .منه امليت حصةعنه  يورث امنوإ
 ىف ادين مثلها وصار املكه اهخلط ملا إنه: نقول ألنا  ... . ضامنا ويصري باخللط هاكلم وخلطها أمواال غصب أو ةبطي

  )217:3(كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،  .عينها ال ذمته

 مطلقا حرام وهو ،لروايةا ذه النأخذ: قالو  رمز مث.  حالل فاملرياث حرام وكسبه مات  وفى رد المحتار عن المجتبى:
 لو إذ ،نقلناه ما ليوافق ماحلرا عني كان إذا مبا تقييده ىوينبغ ابه. أرب يعلم مل وإن احلرمة ومفادهح.   اهـ فتنبه الورثة على

 لاملا زكاة ببا قبيل هحققنا كما بدله ؤدي مل ما يهف صرفتال له لالحي لكن ا،ثخبي ملكا ميلكه زياليتم حبيث اختلط
  )302:7(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث ماال حراما،   .فتأمل

 ءأدا قبل فيه فر التص ماحلرا وإمنا باخللط، ملكه ألنه ،رامحلا فسن هو سلي املراد بأن ابجي أن إال  وفى رد المحتار:
 حق وينقطع له ملكا يصري آخر ممظلو  لومبا مباله وخيلطه ظلما لاملا من أخذهي ما: كاةز ال كتاب قبيل البزازية ىفف  .بدله

(كتاب   .املذهب من حالصحي ىف البدل أداء قبل به تفاعناال اليباح ،نعم . حمضا حراما عندنا أخذه فاليكون لو ألا
  )220:3الزكاة، باب زكاة الغنم، 

 له ابتثال كاملل أن ىف أصحابنا بني الفخ فال ناملضمو  ىف للغاصب ابتثال امللك صفة) وأما(  :الصنائع فى بدائعو 
 ىف اتفصر تال هذه تنفذ امك ينفذ الضمان ءأدا قبل به تصدق أو وهبه أو باعه لو حىت التصرفات، نفاذ حق ىف يظهر
 فإذا . نماالض ءأدا قبل ريهغ يطعمه أو بنفسه يأكله بأن به تفاعناال له يباح هل أنه ىف فوالتخوا.  فاسدا شراء رتىاملش
 ىيرض حىت عاالنتفا  له الحيل: اهللا رمحه وحممد عنه اهللا ىرض ةفحني أبو قال  بالفضل؟ق يتصد هل فضل هفي لحص

 إن بالفضل صدقتال واليلزمه ،تفاعناال له لحي : اهللا هرمح فسيو  أبو وقال . فضللبا يتصدق فضل فيه كان وإن .صاحبه
 وجه  .استحسان اهللا رمحهما وحممد حنيفة أىب وقول . القياس وهو . اهللا رمحهما وزفر احلسن قول هو.  و لفض فيهن اك

 للمنع معىن فال ا،بنأصحا أصل على الغصب وقت من للغاصب مملوك وهو ،يهف كش ال مضمون املغصوب أن القياس
 نمضمو  هو ما ربح ألنه ،الربح له ويطيب . هأمالك رئسا ىف كما املالك، غري رضا على لاحل وتوقيف تفاعناال من

 ىرو  ما االستحسان وجه  .أوىل ناملضمو  اململوك فربح ،نذكر ملا عنده له يطيب كمملو  غري نمضمو  هو ما وربح ومملوك،
 واليسيغه، ميضغه والسالم الصالة هيعل فجعل ةمصليّ  شاة إليه فقدموا راألنصا من قوم أضافهم والسال الصالة عليه أنه
 لنرضيه ذحبناها لنا جلار ةالشا هذه: والفقا ،"حق بغري ذحبت أا لتخربىن اةشال هذه إن" :لسالماو  الصالة هليع لفقا

 ه،ينتفع بومل  ىر األسا اهيطعمو  بأن المالسو  ةالصال عليه أمر ،"ىر األسا أطعموها" :المسوال ةالالص عليه لفقا بثمنها،
.  (كتاب األكل إىل متهجحاة وشد خصاصتهم مع ألطلق طيبا حالال انك لو.  أطلق ألصحابه االنتفاع ا وال

  )45:10الغصب، فصل ىف حكم الغصب، 
 ،مانلضل بجمو  فهذا.  جبنسه ءشىال كخلط بعده مييزتال يتعذر خلط: ثالثة أنواع اخللط مث  :للسرخسى فى البسوطو 

.  نريلدنابا راهمدوال ضبالبي السود كخلط مييزتال همع رسيتي وخلط  .ملكه عني إىل الوصول لكاملا على به يتعذر ألنه
 معه يتعسر وخلط.  خبلط سلي رةو جما هذهف.  ملكه عني إىل ولصالو  من كلاملا لتمكن للضمان باجمو  اليكون فهذ

 واملتعسر . حبرج إال ملكه عني إىل لو صالو  املالك على رذيتع نهأل نللضمان وجبم فهو . بالشعري احلنطة كخلط مييزتال
  )119:11لوديعة، (كتاب ا  .الغصب ىف ناهيب كما تعذرملكا
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 َخْلطجة و زَ خلط مما : بنيضر نفسه أو مبال غريه فهو على  لغصوب مباملالغاصب إذا خلط ا  وفى الفتاوى العالمَكيرية:
 . مييز بينهما بالقسمةتوخلط ميكن ال ،بالقسمة مييز بينهماتخلط الميكن ال  :أما خلط املمازجة فهو على ضربني.  جماورة

ق حط ضامن وال لفاخلا ،ن الَبْذر ودقيق احلنطة بدقيق الشعريهكخلط دهن اجلوز بدُ   ،ينهما بالقسمةييز بمفما الميكن الت
نب اللنس مثل احلنطة باحلنطة و جلكخلط اجلنس با  ،وإن أمكن التمييز بينهما بالقسمة . مجاعإلاملخلوط با للمالك ىف

 وإن شاء شاركه ىف ،إن شاء ضمنه مثل حقه :باخليار كالوعندمها امل . ىلحنيفة رمحه اهللا تعا فكذلك عند أىب ،باللنب
وخلط  ،كن التمييز بال كلفة وال مشقةميخلط :  وأما خلط ااورة فهو على ضربني . املخلوط واقتسماه على قدر حقهما

 ،البيض بالسودبالدنانري و  همكخلط الدرا  ،مييز بينهما بال كلفة ومشقةتفإن أمكن ال.  الميكن التمييز إال بكلفة ومشقة
 لطاب أنه يضمن اخلاكتال ذكر ىف ،عريشكخلط احلنطة بال  ،وإن مل ميكن التمييز إال بكلفة ومشقة.  ومييز لطاليضمن اخلا

 ةشرتك؛ ألن احلنطي الىلحنيفة رمحه اهللا تعا قول أىب وىف ،قيل: هذا قوهلما : مث اختلفوا . صانللمالك ر ومل يذكر اخليا
الصحيح :  يلوق . عندهم مجيعا رله اخليا : وقيل.  نس فيملك عندهجلط اجلنس بالري فيكون خاالختلو عن حبات الشع

ه أو اختالط أحد لخلط مال رجلني أو مال غريه مبا اخلامس ىفب البا كتاب الغصب،(.  اعأما اليشرتكان عندهم مجي
  )132:5، خر من غري خلطاآل بلنياملا

 ألنه املخلوط وملك مثلها ضمن ميزتالي خلطا نفسه بدراهم الغصب دراهم بصالغا خلط ولو  وفى بدائع الصنائع:
 ملكا وصار عنها ملكه زال ألنه اءمالغر  أسوة منه واملغصوب ء،الغرما جلميع ذلك كان مات وإن  .باخللط أتلفها

 من االختالط ألن منه غصوبلمل كشري وهو يضمنفال صنعه بغري نفسه بدراهم الغصب دراهم اختلطت ولو.  للغاصب
بإهالك، فصار كما لو تلفت بنفسها وصارا شريكني الختالط امللكني على وجه اليتميز، واهللا  وليس هالك صنعه غري

  )72:10أعلم.  (كتاب الغصب، فصل ىف مسائل اإلتالف، 
 .ضامنا ويصري خللطبا هاكمل وخلطها أمواال غصب أو ةبطي غري أمواال ملك منو : ))احلجة((  الفتاوى التاتارخانية:وفى 

   )218:2ىف بيان ما مينع وجوب الزكاة،  العاشر الفصلكتاب الزكاة، (
 على عنه وورث الزكاة عليه وجبت حىت له ملكا صار وخلطه ماال غصب سلطانا أن لو: قالوا ولذا  وفى البحر الرائق:

 الضمان فرع ألنه امللك فاليثبت فاليضمن امهلقو  على أما . استهالك عنده غريه راهمبد دراهم خلط ألن ةفحني أىب قول
 مال عن خيلو قلما إذ، اسنبال أرفق لهية:  وقو الولواجل وىف . منه تيامل ةصح يورث فإمنا مشرتك مال ألنه عنه ثر فاليو 

 فراغلا والشرط بالدين لمشغو  فهو باخللط حنيفة أىب عند ملكه كان وإن ألنه ،شكلم وهو ذكروا، هكذا  .هـ ا غصب
 قبله ألن ،األموال باحأص ئهرب ي أن باملعجمة ىغاملبت ىف شرط ولذا . أيضا قوله على فيه الزكاة الجتب أن ىفينبغ عنه

  )205:2كتاب الزكاة، ( .حفظه بجي حسن قيد وهو بالدين، مشغول ءاإلبرا
 
Correct Disposal of Wealth Acquired through Unlawful Means 

 
The second issue is regarding the correct manner of disposal of wealth acquired through 
unlawful means.  As discussed previously, one is required to return such wealth to its 
rightful owners or, in the case of their death, to their rightful heirs.  If one cannot do so, 
either because they are no longer alive, or they cannot be identified, or their whereabouts 
are not known, or for any other valid reason, one is required to donate such wealth to 
charity on behalf of the rightful owners.  However, the question remains as to what is the 
correct manner of disposal?  Is it necessary to donate such wealth to the destitute, giving 
them both ownership and possession, or is it permitted to utilise such wealth directly in 
public welfare projects, such as building roads, bridges, public toilets, etc? 
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There appear to be two divergent opinions held regarding the proper disposal of such 
wealth: 

 
1. The first opinion is that, as this is a form of obligatory charity, the rightful 

recipients of such wealth are only those that satisfy the criterion of eligibility to 
receive zakāt and other obligatory forms of charity as enumerated in the Holy 
Qurʾān.  [Therefore, the recipients must be legally destitute, i.e., they must not own 
assets that are in excess of their basic necessities and outstanding debts and 
liabilities to the value of or more than either 20 mithqāl [7.5 tolas or 87.48 grams] of 
gold or 200 dhirhams [52.5 tolas or 612.36 grams] of silver.]  It is also necessary that 
the recipients are granted both ownership and possession of the wealth.  According 
to this opinion, it is not permitted to utilise such wealth directly in public welfare 
projects, such as building roads, bridges, public toilets, etc.  This opinion has been 
favoured by the late Grand Mufti of Pakistan, Mufti Muḥammad Shafīʿ 
raḥimahullāh [see:  Imdād al-Muftiyyīn, p. 454], whose submissions are mentioned 
briefly as follows: 

a. Jurisprudential references to the proper disposal of unlawful wealth offer 

two forms of expression.  Some state: تصدق به (he will give it as ṣadaqah) or 

 while others ,(it is incumbent upon him to give it as ṣadaqah) وجب عليه التصدق

expressly state: على الفقراء واملساكني تصدق  (he will give it as ṣadaqah to the poor and 

destitute).  There is no reference to utilising such wealth in public welfare 
projects. 

 

[هكذا ىف   )355:6(  دق به على الفقراء.تص فريده على أرباا إن علموا وإال  :على هامش اهلندية ىف البزازيةقال 
  ]454إمداد املفتيني، ص 

(كتاب الكراهية،   .صدق على األجنىبتك واليشرتط الإذا تصدق به على أبيه يكفيه ذل لعاملَكريية:الفتاوى اوىف 
  )349:5، الباب اخلامس عشر ىف الكسب

 

b. When the terms صدقه (ṣadaqah) and تصدق (taṣadduq) are used in a general 

manner and are not qualified with words such as جارية (perpetual) and موقوفة 
(endowment), then, according to the custom of the fuqahāʾ this necessitates 
that ownership is granted to the recipient.  The beneficiaries of such ṣadaqah 
are then only the poor and destitute. 

 
 قبةر ال مثن ىفى أعط وما صدقة، اليسمى الرقبة وعتق} الرقَابِ  َوِىفْ {آن حتت قوله تعاىل: القر  ام أحكقال اجلصاص ىفكما 
 وقوع الصدقة إذ شرط لعتق (مث قال) با شيئا لكمي مل والعبد متليكا ىتقتض الصدقة فإن وأيضا(إىل قوله)  بصدقة فليس

 دامنعال) ميت ا واليكفن مسجد ا واليبىن(وىف فتح القدير حتت قول اهلداية:    )161:3(  .عليه للمتصدق لكامل
 . ظاهر البناء ىف وهذا الفقري، من لاملا متليك الصدقةيقة وحقق صدقة، مساها تعاىل اهللا فإن اهـ ما نصه: الركن وهو مليكتال

.  (كتاب الزكاة، باب من جيوز دفع الصدقة إليه ومن الجيوز، والالورثة امليت من نللكف متليكا ليس نهأل كفنيتال ىف وكذا
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 وأما( تعاىل اهللا من بةثو امل بتغىي ا الىت طيةالع ىوه . الصدقة أعطاهم املساكني ىعل) َوَتَصدقَ (وىف املغرب:    )208:2
 وقد)  وىف البدائع:  242:3.  (فضلتال عن ازاجم كان صح فإن} ْمَواِلُكمْ أَ  بِثـُُلثِ  َعَلْيُكمْ  َتَصدقَ  تـََعاَىل  اهللاَ  إن ) {احلديث

 تعاىل اهللا مسى ولذا التمليك؛ هو اءتواإلي] 43[البقرة:} الزَكاةَ  َوآُتوا: {وجل عز لقوله الزكاة بإيتاء املالك تعاىل اهللا أمر
َا{: وجل عز بقوله صدقة ةالزكا َدقَاتُ  إمنجخي هذا وعلى (إىل قوله) متليك صدقتوال] 60[التوبة: } لِْلُفَقرَاءِ  الصصرف ر 

 مل ألنه الجيوز؛ه أن نهمفدو  املوتى نيفكوت القناطر، وإصالح والسقايات، اطاتبوالر  املساجد بناء من الرب وجوه إىل الزكاة
 قضاء فأما -  1980ألموال:  وقال أبو عبيد ىف ا  )456:2(كتاب الزكاة، فصل ىف ركن الزكاة،   .أصال مليكتال يوجد
 وأهل سفيان فإن الرب، أنواع من ذلك أشبه وما األار، واحتفار املساجد، وبنيان كفنه، ىف والعطية امليت، عن الدين
(كتاب األموال:   . الثمانية األصناف من ليس ألنه ،الزكاة من جيزئ ال ذلك أن على جيمعون العلماء من وغريهم العراق
 صدقة ىفه والطرق اجلسور ىف أعطيت ما :ال أنس واحلسنقنقال عن املوفق:  و  ]568ص [ قبل ذلك )  وفيه602ص 

اهـ  إشارة إىل ما رواه  وللخرب املشهور ،وإمنا للحصر، واألول أصح لقوله تعاىل: إمنا الصدقات للفقرآء واملساكني  .ماضية
ه فأتا : قال طويال حديثا فذكر فبايعته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تأتيأبو داؤود عن زياد بن احلارث الصدائى قال:  

 ىف غريه وال ىبن مكحبُ  يرض مل عاىلت اهللا نإ: ملوس عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال الصدقة من أعطىن فقال رجل
كاة، باب من الز  (كتاب  .حقك أعطيتك ءاألجزا تلك من كنت فإن جزاءأ يةنمثا فجزّأها هو فيها مكَ حَ  حىت اتدقالص

قلت:  وقول احلسن وأنس صدقة ماضية حيتمل الصدقة اجلارية املوقوفة، بل   )237:1يعطى من الصدقة، وحد الغىن، 
 للسبيل، الدار هذه أجعل أنى فعل ىولد قدم إن قالهو أقرب تصرحيا باملاضية فال إشكال.  وىف أول وقف الشامى:  

 ن كا أو الوقف دأرا وإن منها،بث أو ا فيتصدق ولهبق حكمها ذكر وقد لك،كذ تنكا الصدقة بالسبيل أراد فإن وحينئذ
)  قلت فيه:  جعل الوقف قسيما ومقابال للصدقة وإن حكم الصدقة 522:6.  (كتاب الوقف، وقفانت كا متعارفا

عشر من هبة العاملَكريية  بل يعم كل صدقة واجبة كالنذر وغريه.  وىف الثاىنمتليك الفقري وإن هذا احلكم غري خمتص بالزكاة 
 معلومة، صارت باإلشارة األرض ألن، ةصدق تصري حيّددها ومل ليهاإ وأشار صدقة، هذه ىأرض: قال ولو  ىف الصدقة:

(كتاب اهلبة،   .ىالسرخس حميط ىف كذا ة،فموقو  صدقة ال مليكتال صدقة هذه نتكو و  (إىل قوله)  حّددها لو وكذلك
)  قلت فيه:  إن الصدقة إذا طلقت كانت صدقة التمليك.  وىف هبة الدر 408:4، الباب الثاىن عشر ىف الصدقة

...)  (كتاب اهلبة، باب  يقسم مشاع ىف وال مقبوضة غري تصح ال( وحينئذ التربع، جبامع) كاهلبة والصدقة(  املختار:
  )519:8الرجوع ىف اهلبة، فصل ىف مسائل متفرقة، 

 
c. The requirement to give unlawful wealth away as ṣadaqah is based on a 

particular rule.  Viz. when the rightful owners of the wealth cannot be 
identified or it becomes difficult to return it to them, it takes the ruling of 
luqaṭah – lost property.  The ruling of lost property is that when one looses 
hope of finding its rightful owner, one is required to donate it on his behalf.  
Similarly, when the rightful owners of unlawful wealth cannot be identified, 
or their whereabouts are not known, or it has become difficult to return it to 
them, one is required to donate such wealth to charity on their behalf and 
the reward will accrue to them.  This is why it is correct to refer to this as 
ṣadaqah, why it is also lawful for the destitute to receive it, and why one may 

also donate it to one’s parents, children and spouse كما ىف عبارة العاملَكريية.  The 

fuqahāʾ have also stipulated that the beneficiaries of luqaṭah are the destitute 
and not public welfare projects. 
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باب العشرون ىف البياعات .  (كتاب البيوع، الَقطةلوإمنا طاب للمساكني على قياس ال  ففى العشرين من بيوع الهندية:
 برد هاهنا وذلك ردها ىاملعاص ىف السبيلوىف اخلامس عشر من كراهية اهلندية:  و   )212:3 املكروهة واألرباح الفاسدة،

ه لام عني إليه صليال كان إن ماله نفع إليه ليصل يعرفه مل إن به قصدتوبال صاحبه عرف بأن رده من كنمت إن ذاملأخو 
هذه املسئلة ىف كتاب الدر المختار )  وأورد صاحب 349:5اهية، الباب اخلامس عشر ىف الكسب، (كتاب الكر اهـ.  

بقدرها من ماله  دقعرفتهم فعليه التصمجهل أرباا وأيس) من عليه ذلك (من  ملاظ(عليه ديوٌن وماللقطة حيث قال:  
  )443:6اهـ  (كتاب اللقطة،  وإن استغرقت مجيع ماله)

ىف اهلداية وعامة الكتب أن  ىونصه:  فإن الذ ،نقال عن اهلداية ىف بيان األقسام األربعة لبيت املال تاررد المحىف زكاة و 
فمصرفه  ]يعىن الضوائع واللقط[كما مر.  وأما الرابع   ]ورشيعىن اخلراج والع[الذى يصرف ىف مصاحل املسلمني هو الثالث 

كتاب الزكاة، (إىل قوله) وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء.  ( ،ء هلمقراء الذين ال أوليافهو اللقيط الفقري والاملشهور 
  )283:3باب املصرف، 

رد املال إىل يوأراد أن  ندم على ما فعل مد عن غاصبحمسئل يوسف بن من متفرقات الغصب:  وفى العالمَكيرية 
وز أن يقبله جي: اللفع ذا العني؟ فقانتيوز للفقري أن جيصاحبه فتصدق ذا العني هل  دصاحبه وقع له اليأس عن وجو 

 ىا أجاب ذا اجلواب زجرا هلم كمنإ :  عنهاهللا ىقال رض .  من دفعه إليهىلده إر االنتفاع وإمنا جيب عليه  وز لهجيوال
(كتاب الغصب،الباب .  ك فلم جيده فحكمه حكم اللقطةلمعرفة املا أما لو سلك الطريق ىف . اسنأموال ال تساهلوا ىفيال

  )157:5، الرابع عشر ىف املتفرقات
 

2. The second opinion is that in addition to the destitute, it is permitted to utilise such 
wealth directly in public welfare projects, such as building roads, bridges, public 
toilets, etc.  According to this opinion, such wealth takes the ruling of luqaṭah – lost 
property which is considered ṣadaqah nāfilah - optional charity on behalf of the 
rightful owner.  Optional charity does not require tamlīk al-fuqarāʾ – granting of 
ownership to the destitute; therefore, this is also not a requirement for the donation 
of unlawful wealth.  ʿAllāmah Zafar Aḥmad Usmānī raḥimahullāh has expressly 
ascribed this opinion to Ḥakīmul Ummah Molānā Ashraf ʿAlī Thānavī raḥimahullāh 

in Imdād al-Aḥkām [The Book of Zakāt, 3:47].  i.e., while it is ب التصدقواج  – wājib al-

taṣadduq [incumbent upon the possessor to donate such wealth to charity], it is a 

 on behalf of [obligatory charity – صدقة واجبة as opposed to] optional charity - صدقة نافلة

the rightful owner.  This is further supported by a ruling given by Ḥakīmul 
Ummah Molānā Ashraf ʿAlī Thānavī raḥimahullāh in Imdād al-Fatāwā [The Book of 
Endowment, 2:587].  The Late Grand Mufti of India, Mufti Muḥammad 
Kifāyatullāh raḥimahullāh has also adopted this opinion in Kifāyat al-Mufti [The 
Book of Endowments, 7:105].  The Late Mufti Abdurraḥīm Lājpūrī has also adopted 
this opinion in Fatāwā Raḥīmiyyah [Chapter on Usury, 9:279 and 9:256].  This is 
also the opinion of the Grand Mufti of Pakistan, Mufti Muḥammad Rafīʿ Usmānī 
ḥafizahullāh and Sheikh al-Islām Mufti Muḥammad Taqī Usmānī ḥafizahullāh [ 
Register of Fatāwā Jāmiʿah Dārul Ulūm Karāchī, 6:390]. 

 
This opinion is further supported by the following points: 
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a. There is no express stipulation in any jurisprudential reference that tamlīk – 
granting of ownership is necessary in the proper disposal of unlawful 

wealth.  In fact, this condition has only been inferred from the word تصدق – 

(taṣaduq), as ṣadaqah is generally executed while granting ownership.  
However, this is not an absolute rule and it is not entirely correct to contend 

that when the terms صدقه (ṣadaqah) and تصدق (taṣadduq) are used in a general 

manner and are not qualified with words such as جارية (perpetual) and موقوفة 
(endowment), then, according to the custom of the fuqahāʾ this necessitates 
that ownership is granted to the recipient.  Fuqahāʾ have also used such 
words without qualification to indicate optional ṣadaqah. 

 

) باقيا به ينتفع مبا يبدله أو( ودلو وسفرة وقربة) وجراب غربال حنو منه يعمل أو جبلدها ويتصدق(  تار:خالم ردالففى 
) بثمنه تصدق بدراهم أو( مبستهلك ىأ) به اجللد أو اللحم بيع فإن( كدراهم) وحنوه وحلم لكخ مبستهلك ال( مر كما

  )474:9(كتاب األضحية،   .كالوقف النه باطل الثاىن وعن الكراهة، مع البيع صحة ومفاده

 
There are two unqualified references in the above to ṣadaqah.  The former is 
optional while the latter is obligatory.  Therefore, it does not necessarily 

follow that when the terms صدقه (ṣadaqah) and تصدق (taṣadduq) are used in a 

general manner and are not qualified with words such as جارية (perpetual) 

and موقوفة (endowment), then, according to the custom of the fuqahāʾ this 

necessitates that ownership is granted to the recipient. 
 

b. The fuqahāʾ have clearly stipulated that when lost or unlawful wealth must 
necessarily be given away as ṣadaqah, in terms of its beneficiaries, it is not 
entirely the same as zakāt.  There are differences between the two.  For 
instance, the Fuqahāʾ have commonly stated that such wealth may be given 
to one’s parents, children and wife, whereas the same people cannot be the 
beneficiaries of one’s zakāt.   

  
ه  (كتاب اللقطة، لى فقري ولو على أصله وفرعه وعرس(فينتفع) الرافع (ا لو فقريا وإال تصدق ا ع  ار:ففى الدر المخت

438:6(  
  .صدق على األجنىبتإذا تصدق به على أبيه يكفيه ذلك واليشرتط الله مال فيه شبهة،  لعالمَكيرية:الفتاوى اوفى 

  )349:5(كتاب الكراهية، الباب اخلامس عشر ىف الكسب، 
شرح األشباه والنظائر عن الزيلعى :  ولو كان غنيا مل حيل له ذلك، بل يتصدق على الفقري  وفى غمز عيون البصائر

  ) 459:2ىف التنوير:  (كتاب الصيد والذبائح واألضحية،  اأجنبيا، ولو زوجة أو قريبا، ولوأصال أو فرعا، كم
 
c. While it is true to say that when the rightful owners of unlawful wealth 

cannot be identified or it becomes difficult to return it to them, it takes the 
ruling of luqaṭah – lost property, and some Fuqahāʾ have also stated that the 



 
Categories of Unlawful Wealth and the Correct Disposal of Unlawful Income        

 

14 
 

beneficiaries of luqaṭah are the destitute, it is not correct to infer that tamlīk – 
granting of ownership is also necessary for the following two reasons: 

 
i. Though many fuqahāʾ have stated that the beneficiaries of luqaṭah are 

the destitute, other fuqahāʾ, such as Ibn al-Shaḥanah, al-Ḥaskafī and al-
Bazdawī, have also included general public welfare projects amongst 
the beneficiaries.  Therefore, it is at least true to say that there is a 
difference of opinion in this regard. 

 

  [الوافر] :فقال الشحنة ابن ونظمها  ففى الدر المختار:
 العالمونا بينتها   مصارف  لكل  أربعة  المال  بيوت
 االمتصدقون ا بعده   ركاز  والكنوز  الغنائم لهافأو

 االعاملون يليها   وجالية  عشور  مع  خراج  وثالثها
 اوارثون   أناس  له  يكون  ماال مثل الضوائع ورابعها
 امقاتلون   حواه  وثالثها  بنص  أتى  االولين  فمصرف

 المسلمونافيها النفع تساوى   جهات   فمصرفه   ورابعها
 )281:3كاة، باب العشر، (كتاب الز 

 يصرف أنه من ىالبزدو  عن الغزنوية شرح ىف الضياء ابن نقله ملا موافق) اخل جهات فمصرفه ورابعها(  وفى رد المحتار:
(كتاب الزكاة، باب العشر،   .ـاه ذلك أشبه وما واملساجد والثغور والرباطات القناطر وعمارة واللقيط والزمىن ىاملرض إىل

281:3( 
 

ii. Even though many fuqahāʾ have stated that the beneficiaries of 
luqaṭah are the destitute, they have not necessitated, neither 
explicitly nor implicitly, tamlīk – granting of ownership.  On 
the contrary they have expressly included beneficiaries that 
are not the object of tamlīk.   A frequent example of this is that 
the same fuqahāʾ have also designated the burial arrangements 
of the destitute as a beneficiary of luqaṭah. However, the 
deceased destitute are no longer the object of tamlīk – granting 
of ownership.  Many fuqhāʾ have expressly stated this in their 
deliberations on the beneficiaries of zakāt.  They have not 
considered the burial arrangements of the destitute as a valid 
beneficiary of zakāt, giving the rationale that the deceased 
destitute are no longer the object of tamlīk. 

 

 وأدويتهم نفقتهم منه ىفيعط هلم، أولياء ال الذين والفقراء الفقري اللقيط هو املشهور فمصرفه الرابع وأما ففى رد المحتار: 
  )283:3(كتاب الزكاة، باب العشر،   .وغريه ىالزيلع ىف كما جنايتهم لقوع وكفنهم
 هلم، المال الذين املوتى أكفان وإىل وعالجهم، واملرضى الفقراء، دواء إىل فر صيف الرابع وعنال وأما  بدائع الصنائع:وفى 
.  (كتاب ذلك وحنو نفقته عليه جتب من له سولي الكسب عن عاجز هو من نفقة وإىل ته،يجنا وعقل اللقيط نفقة وإىل

 )533:2الزكاة، 
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 إىل ال) و مسجد( حنو) بناء إىل( يصرف) ال( رم كما إباحة ال) متليكا( الصرف يكون أن ويشرتط  وفى الدر المختار:
(كتاب الزكاة، الباب السابع ىف  العالمَكيريةوكذا ىف   )291:3(كتاب الزكاة، باب املصرف،   )دينه وقضاء ميت كفن(

   ) 205:2(كتاب الزكاة، الفصل الثامن ىف املسائل املتعلقة مبن توضع فيه الزكاة،  التاتارخانية)  و188:1املصارف، 
 الكفن كان سبع افرتسه لو أنه ترى أال منه، التمليك صحة لعدم) ميت كفن إىل وال قوله: (وله  وفى رد المحتار:

(كتاب الزكاة، باب املصرف، النهر الفائق وكذا ىف   )291:3(كتاب الزكاة، باب املصرف،   .للورثة ال للمتربع
  )243:2كتاب الزكاة، باب املصرف، ( البحر الرائقو) 462:1

قال رمحه اهللا:  (وتكفني ميت...) أى الجيوز أن يكفن ا ميت ... النعدام ركنها وهو التمليك.    وفى تبيين الحقائق:
أما التكفني، فظاهر الستحالة متليك امليت، وهلذا لو تربع شخص بتكفينه مث أخرجته السباع وأكلته يكون الكفن للمتربع 

  )120:2، باب املصرف، به ال لورثة امليت.  (كتاب الزكاة
 

Therefore, in short, when one is required to dispose of unlawfully earned wealth, in 
addition to the destitute, it is permitted to dispose of such wealth by utilising it directly in 
public welfare projects, such as building roads, bridges, public toilets, etc.  One is not 
required to donate such wealth exclusively to the recipients of zakāt.    
 

واهللا أعلم بالصواب     
  غفرله محمد زبير بت العبدكتبه  

  دار اإلفتاء , دار الرتبية اإلسالمية


