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In the name of the Allah, The Beneficent, The Merciful 

 
 
 
 
 
Assalamu Alaikum Mufti Sahib, 
 
I would like to obtain a ruling on whether zakāt is to be paid by a mature child (bāligh) on the Child 
Trust Fund (CTF) that is being held by their guardian until the child is able to access it at the age of 
18 years old. The details are as follows: 
  

• CTF is invested in the sharīʿa compliant fund that is available; 
• CTF has been in place for the child since a very early age based on the UK government 

initiative; 
• The value of the fund fluctuates implying that the investment is based on stocks/shares; 
• The child would not have access to the CTF until they turn 18 years of age; 
• The child is currently 14 years old and is mature (bāligh) and has been so for the last few 

years; 
• Currently the father is the named guardian for the CTF, and all correspondence related to the 

fund is with the father; 
• The child’s parents are divorced, and the child lives with the mother as she has custody. 

  
I’d appreciate it if the ruling provided can also contain the detailed reasons so a clear understanding 
can be obtained. 
 

 5th Dhū al-Qaʿda 1439 
19th July 2018 

 
 الجواب حامدا ومصلیا ومسلما ومنھ الصدق والصواب

 
Once the child becomes mature and is owner of the niṣāb, the child will be required to pay zakāt 
upon the zakātable assets within the CTF after the passage of one lunar year from the point of 
maturity.  The reason for this is as follows: 
 
Zakāt is payable on wealth that is categorised as al-māl al-nāmī – growing wealth1, whether 
intrinsically, such as gold, silver and money2, or on account of being held for growth through trade 
or isāma - rearing livestock for milk, butter or offspring.3  Growth may be either ḥaqīqī – real or 

                                                 
 مكتبه رشيديه]، ط.  2/11،  (كتاب الزكاة[.  ي؛ ألن معىن الزكاة وهو النماء الحيصل إال من املال النام (ومنها) كون املال ناميا  بدائع الصنائع: يفف 1
 الثقافة دار. ط ، 5/556 ، زكاة املال باب ، الزكاة كتاب[ .اهـ .فال وإال قيمتها يف الزكاة جتب للتجارة سلعا أو رائجة أمثانا كانت  إن الفلوس: "شرنبالليةال" يف] فرع[  ففي رد المحتار: 2

 ]والرتاث
اء بسواء ؛ ألنه يتعامل به كالنقدين متاما ؛ وألن مالكه ميكنه صرفه وقضاء مصاحله فالذي أراه حقا وأدين اَهللا عليه أن حكم الورق املايل كحكم النقدين يف الزكاة سو   وفي تكملة فتح الملهم:

ة بقيمتها ذهبا.  ك النصاب من الورق املايل ومكث عنده حوال كامال وجبت عليه زكاته باعتبار زكاة الفضة ؛ ألن الذهب غري ميسور اآلن وال ميكنه صرف ورقبه يف أي وقت شاء.  فمن مل
 ، ط. مكتبه دار العلوم كراجي] 1/517هذا ما ظهر يل.  [كتاب املساقاة واملزارعة ، حكم األوراق املالية ، 

للتجارة فال يشرتط فيهما وذكر املصنف النماء احلقيقي والتقديري ، وينقسم كل واحد منهما إىل قسمني: إىل خلقي ، وفعلي.  فاخللقي الذهب والفضة ؛ أل�ما خلقا   حقائق:ففي تبيين ال 3
 ، ط. دار الكتب العلمية] 29:2نية صارت للتجارة ، وإال فال.  [كتاب الزكاة ، النية.  والفعلي ما يكون بإعداد العبد ، وهو العمل بنية التجارة ، كالشراء واإلجارة.  فإن اقرتنت به ال

، معناه أ�ما خلقا للتوسل هبما إىل حتصيل غريمها.  وهذا ألن  خلقا للتجارة :قوله: (أل�ما خلقا للتجارة) قال الكمال رمحه اهللا:  وقوهلم ىف النقدين  وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:
أحدمها على التغالب ما الخيفى.  فخلق النقدان لغرض أن يستبدل هبما ما تندفع  ، وهذه غري نفس النقدين.  ويف ، واحلاجة ىف املأكل واملشرب وامللبس واملسكن رورة ماسة ىف دفع احلاجةالض

 دار الكتب العلمية] ، ط. 29:2،  كتاب الزكاة[، فكانا للتجارة خلقة.  اهـ.   احلاجة بعينه بعد خلق الرغبة فيهم



taqdīrī – constructive.   Real growth refers to actively employing the wealth in trade or isāma whilst 
constructive growth refers to having the ability to do so on account of personal possession or 
possession by proxy.4 Gold, silver and now modern forms of money are considered to be growing 
by default.  This is because they have no intrinsic utility and thus utility may be derived only by 
trading them with goods with intrinsic utility.  Their default role is to facilitate trade and thus, by 
default, their moneyness is equated with growth.  The growth of trade goods is also through trade.   
However, trade goods do have intrinsic utility for which the goods are desired in themselves, but 
they can also be used to earn profit through trade.  Thus, to be liable for zakāt, they require an 
intention to trade in them in order to determine that they are indeed for trade and are not being held 
for their intrinsic utility.5 However, if, despite ownership, one is unable to effect real or constructive 
growth due to an absence of possession and control, the ownership is deemed defective and such 
wealth, referred to as māl al-ḍimār6 – emaciated7 wealth, is no longer liable to zakāt.  If one’s 
control of the wealth is restricted but one is still able to effect real or constructive growth, then such 
wealth is liable to zakāt as it remains growing wealth.  One such example of the latter is a fixed 
term investment. 
 
The assets in a CTF account, which belongs to the child, will be money, stocks and shares or a 
combination of the same. Money is growing wealth by default whilst stocks and shares are held for 
trade and are thus also growing wealth.  The trustee, referred to as the ‘registered contact’ and is 
usually a parent like yourself, is given a degree of discretion as to how the fund is invested. Whilst 
neither the registered contact nor the child are permitted to take out the money from the fund until 
the child turns eighteen, this does not impair the growth of the assets in the fund nor affect any 
zakāt liability.  Even if the CTF is a cash only fund, it does not lose growth as money is growing by 
default.  As long as the child remains a minor, the child is not obligated by the laws of sharīʿa and 
so there is no zakāt to pay.   Once the child becomes mature and is owner of the niṣāb, the child will 
be required to pay zakāt upon the zakātable assets within the CTF after the passage of one lunar 
year from the point of maturity.   
 
And Allah knows best. 
 
Mufti Mohammed Zubair Butt 
Chair, Al-Qalam Shariah Panel 

                                                                                                                                                                  
 ؛ أل�ا التصلح لالنتفاع بأعيا�ا يف الذهب والفضة ي.  فاخللقيوفعل يمن األموال.  وحاصله أ�ا قسمان: خلق يومل يبني املصنف رمحه اهللا ما يكون حمال للنماء التقدير   البحر الرائق: يوف

، نوى التجارة أو مل ينو أصال أو نوى النفقة.   ، وهى متعينة للتجارة بأصل اخللقة فتجب الزكاة فيها ، إذ النية للتعيني بالنيةدفع احلوائج األصلية.  فال حاجة إىل اإلعداد من العبد للتجارة 
كتاب [للدر والنسل تصلح للحمل وللركوب.  ؛ أل�ا كما تصلح  ال بد فيها من نية اإلسامة ياملواش فإمنا يكون اإلعداد فيها للتجارة بالنية إذا كانت عروضا.  وكذا يف . ما سوامها يوالفعل
 ، ط. أيج أمي سعيد كمبين] 2/209،  الزكاة

دفع احلوائج األصلية ،  وينقسم كل واحد منهما إىل قسمني: خلقي وفعلي.  هكذا يف "التبيني".  فاخللقي الذهب والفضة ؛ أل�ما اليصلحان لالنتفاع بأعيا�ما يف  وفي الفتاوى العالمَكيرية:
كتاب الزكاة ، الباب األول يف تفسريها وصفتها [  جب الزكاة فيهما ، نوى التجارة أو مل ينو أصال أو نوى النفقة.  والفعلي ما سوامها ، ويكون االستنماء فيه بنية التجارة أو اإلسامة.فت

 ،ط. مكتبه رشيديه] 1/174وشرائطها ، 
،  ؛ ألن اإلسامة سبب حلصول الَدّر والنسل والِسمن به كون املال معدا لالستنماء بالتجارة أو باإلسامة وإمنا نعين.  ؛ ألن ذلك غري معترب به حقيقة النماء ولسنا نعين  بدائع الصنائع: يفف 4

 مكتبه رشيديه]، ط.  2/11،  كتاب الزكاة[.  ، كالسفر مع املشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع احلدث وحنو ذلك ، فيقام السبب مقام املسبب وتعلق احلكم به والتجارة سبب حلصول الربح
وذلك باإلعداد لإلسامة يف املواشي والتجارة يف أموال ، وهو أن يكون معدا لالستنماء ، وذلك من املال النامي على التفسري الذي ذكرناه ، ألن الزكاة عبارة عن النماء   ففي بدائع الصنائع: 5

فال حاجة إىل اإلعداد من العبد للتجارة ، األمثان املطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل اخللقة ؛ أل�ا ال تصلح لالنتفاع بأعيا�ا يف دفع احلوائج األصلية التجارة ، إال أن اإلعداد للتجارة يف 
وأما فيما سوى األمثان من العروض .  ة أو مل ينو أصال أو نوى النفقةوى التجار فتجب الزكاة فيها ، ن،  حاجة إىل التعيني بالنية فال ،  بالنية ، إذ النية للتعيني وهي متعينة للتجارة بأصل اخللقة
وكذا يف املواشي ال بد .  وذلك بالنية، من التعيني للتجارة فال بد ،  بل املقصود األصلي منها ذلك.  للتجارة تصلح لالنتفاع بأعيا�ا فإمنا يكون اإلعداد فيها للتجارة بالنية ؛ أل�ا كما تصلح

 ، ط. مكتبه رشيديه] 2/11[كتاب الزكاة ، . فيها من نية اإلسامة ؛ أل�ا ال تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم ، فال بد من النية
 رشيديه]، ط. مكتبه  2/9[كتاب الزكاة ، .  وتفسري مال الضمار هو كل مال غري مقدوٍر االنتفاُع به مع قيام أصل امللك  بدائع الصنائع: يفف 6

7 The term al-ḍimār is derived from ‘al-baʿīr al-ḍāmir’ – emaciated camel from which, despite being alive, benefit 
cannot be derived due to extreme enervation. 


