PROPOSED RETIREMENT FUND FOR THE ULAMA.
Alhamdulillah, it is the grace of Allah Ta’āla that Allah Ta’āla has blessed our country with many
Darul Uloom’s who produce many Ulama every year. The number of Ulama in our country has
increased at least five times more in the past two decades.
Whilst we value the great number of Ulama, their talents and their great services, we also have to face
certain realities and challenges. The job opportunities for Ulama at Darul Ulooms, Masajid, Madaris
Jamiat’s and other institutions are restricted. Many Ulama search for avenues of employment. When
they are unsuccessful, they resort to some business venture. Some Ulama have financial support from
their families. However, there are many Ulama who do not enjoy that privilege. Our Darul Uloom’s,
Madaris and Jamiat’s rely on public funding and are limited in their financial resources. We also
witness a high level of economic inflation that affects everyone, the donors, the employed and
unemployed. I have also observed that many elderly Ulama experience health related problems. The
medical expenses put an enormous financial burden on an individual, especially if it is a chronic
illness or specialised treatment is required.
It has always been my Dua and wish to create a financial support system for our Ulama. The Darul
Iftaa has designed a retirement fund with a reliable Asset Management Company. We presented our
needs to them and spent considerable time from the beginning of this year in designing a special
package for the Ulama.
A member will be required to pay a minimum monthly premium of R300. This amount could be
contributed by the employer (Darul Uloom, trustees etc.) or the contributions could also be divided
by the employer or employee, for example 50% each.
The Asset Management Company will be the manager of the fund and invest in various Shariah
compliant investment portfolios.
The Darul Iftaa is privy to those investment portfolios and confirm them to be Shariah compliant.
The moneys will remain in investment till the age of 55. A member will not be allowed to withdraw
his contribution and profits till then. Upon maturity, he will receive 1/3 pay-out and 2/3 will be
reinvested in another investment scheme that will yield further monthly income.
We have discussed this investment scheme with many Ulama who supported our initiative. We did
raise our concern about differences of opinions on shares. We were advised that the academic

intricacies should not hinder this initiative especially in view of many competent reliable muftis
permitting shares and the need for such an initiative.
While there are other investment portfolios, the Darul iftaa’s focus was on the security of the fund
and long term benefit. We therefore considered investing through a reliable and competent Asset
Management Company.
We are also designing a Baitul Maal based on a Waqf design for the benefit of the widows and children
of Ulama. That is a cumbersome process and will take a few months before finalising.
Once we have finalised the retirement investment structure, we will inform the Ulama and the public
accordingly. We will also ask the various Institutions to enroll their Ulama into this fund.
We humbly request the Ulama and responsible people of the community for your duas on the success
of these two important initiatives.
HEREUNDER IS A FAQ OF THE FUND:
What is a retirement annuity?
- It is a long-term savings vehicle whereby the monies are only accessible when an individual
turns 55.
What is the minimum premium?
- R500 per month, we are negotiating for the amount to be decreased.
How do the monies get paid out upon maturity?
- According to the current legislation, one third gets paid cash and the remaining two thirds will
be used to pay an income annuity to the client. If the entire amount is less than R247500, then
the client can access the entire investments value free of tax.
Is an RA Shariah compliant?
- The underlying portfolio demands where the monies are actually invested and if the underlying
companies target is permissible or not. The Darul Iftaa confirms them to be Shariah compliant.
Who can pay for an RA?
- An RA can be paid for by the individual himself (employee) or an institution (employer). [i]
What are the tax implications of an RA?
- The premiums are tax deductible and R500000 of the one third of the cash pay-out portion
will be tax free upon retirement at age 55.
What if an Aalim quits his current job?
- His investment is still secure and he can continue when he does find employment.

What happens if an Aalim does not pay for a certain period?
- The fund continues to grow with the previous premiums.
What happens to your RA when you die?
- The full value of your investment will be paid to your heirs according to the parameters of
your last will and testament. [ii]
What are the fees for the investment?
- We charge 1% upfront and 1% ongoing fees. These fees are below industry norm are have
been adopted to cover admin costs. [iii]
How is my investment protected and secured?
- The investment shall be placed in an Asset Management Company which is currently the
largest asset manager in Africa by Assets Under Management (AUM) and is governed by the
Financial Board of South Africa. Furthermore, the fund is audited by SNG auditors. [iv]
What will be an estimate of the returns at the maturity date?
- For a period of 25 years with a premium of R500 one will contribute R150,000 which will yield
approximately R700,000. 33% of this amount will be paid and the rest will be re invested.
SHARIAH ANALYSIS OF THE FUND.
If the employer invests on behalf of the employee, this will be considered a gift to the employee. [v]
The Asset Management Company will be appointed as the wakeel of the employee in accepting the
gift and investing the amount.
If the employee also invests, he will be making the Asset Management Company his wakeel directly
to invest. [vi][vii][viii]
All the investors will be shuraka.
The Asset Management Company will charge a fee for their services of wakalah. [ix]
(Mufti)Ebrahim Desai
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مث ذكر الشرط على وجه املواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء ابلوعد ألن املواعدة قد تكون الزمة فتجعل الزمة حلاجة الناس

/ 63الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) 6
مطلب يف أجرة الدالل [تتمة]
 . ...ويف احلاوي :سئل حممد بن سلمة عن أجرة السمسار ،فقال :أرجو أنه ال أبس به وإن كان يف األصل فاسدا لكثرة التعامل وكثري من هذا غري جازز ،فجوزو حلاجة الناس إليه
كدخول احلمام وعنه قال :رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيااب يف كل سنة
) (4/ 441الفتاوى اهلندية
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ِ
ِ
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ض الث ََّم َن فَ ُه َو أ ََمانَةَ .ك َذا ِيف الْغِيَاثِيَّ ِة
ي لَهُ بِ َك َذا فَ ِه َي فَاس َدة فَِإ ْن َاب َ
.ا َذا ْ
ع َوقَبَ َ
استَأْ َجَر َر ُج ًل ليَبِ َ
يع لَهُ ب َك َذا أ َْو يَ ْش ََت َ
ِِ
ِِ
ِ
استَأْ َج ْرتُك
ت ِأبَ ْن قَ َ
َجَر ِأبَ ْن قَ َ
َوإِ ْن ذَ َكَر ل َذل َ
ُجَرَة أ ََّوًال ُمثَّ الْ َوقْ َ
ك َوقْ تًا فَِإ ْن ذَ َكَر الْ َوقْ َ
ال لَهُ ْ
ي َك َذا َج َازَ ،وإِ ْن ذَ َكَر اْأل ْ
ال لَهُ ْ
ت أ ََّوًال ُمثَّ ْاأل ْ
استَأْ َج ْرتُك الْيَ ْوَم بد ْرَهم َعلَى أَ ْن تَبِ َ
يع ِل أ َْو تَ ْش ََت َ
ِ
ِِ
ِ
ت ِْ
ِ
احلِيلَةُ ِيف
ال ْ -
ك الْ َع َم ِل َوذَ َكَر ُحمَ َّمد َ -رِِحَهُ َّ
اّللُ تَ َع َ
َجُر ِمثْلِ ِه َعلَى َما ُه َو الْ ُع ْر ُ
ف ِيف أ َْه ِل ذَل َ
وز َوإِذَا فَ َس َد ْ
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يع َوتَ ْش ََت َ
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ِ
ِ
ِ
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ِ
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اضي َخا ْن.
ك تَ َكلَّ ُموا فِ ِيه قَ َ
َش َار ُحمَ َّمد َ -رِِحَهُ َّ
اّللُ تَ َع َ
ك َوَه َك َذا َع ْن َغ ِْريِ َوإِلَْي ِه أ َ
يب لَهُ ذَل َ
يب لَهُ ذَل َ
ال ِ -يف الْكتَ ِ َ
َ
وف ِبَُو َاه ْر َز َاد ْ يَط ُ
يَط ُ
ال الشَّْي ُخ ْ َ ُ َ ْ ُ
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ِ
ِ ِ
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ِ ِ ِ ِ
ِ
ك َحرام َعلَْي ِه ْمَ .ك َذا ِيف َّ
الذ ِخ َريةِ.
َجُر الْ ِمثْ ِل َوَما تَ َو َ
بأْ
َويف الدََّّالل َوالس ْم َسار َجي ُ
اض ُعوا َعلَْيه أ ََّن م ْن ُك ِل َع َشَرة َد ََنن َري َك َذا فَ َذل َ َ
(مك ي ج ٹ
دالل ي ش ن
اي)ںیمےفدصےکاسحبےسارجتےطرکان۔۔۔اسںیمیھبیتفمہبوقلہیےہہکااسیرکاناجزئےہ
ي
االسماوردجدیاعمیشاسملئج2ص201

دالیلیکارجت
ؤسال 338ںیماکمناورزنیمیکدالیلاکاکم رکاتوہںینعیوکئصخشاانپاکمنایزنیماتچیبوہوتاوکساگکہالرکداتیوہاییسکوکاکمنایزنیمرخدیےنیکرضورتوہوتاوکسںیمرخدیارداتیوہںاوراسرپاانپ
اقحتنحملاتیلوہں۔اگےہاکیاپریتےساوراگےہدوونںاپریتےسارجتاتیلوہںوتںیمدالیلیکارجتےلاتکسوہںایںیہنضعبولگاناجزئےتہکےہاوردالیلاکاشیپاسیکےہ؟
ن
ہیہشیپابمحاوراینپمھنتاوراکمےکوماقفےلہپےسانمبسارجتےطرکدیاجےئوتےطرکدہارجتےلاتکسےہاوردوونںرفقیےسیھبےلاتکسےہاہتبلارجتےطاورنیعتموہیناچےئہاشیمںیم
ںیی...
افک تیا یتفمںیمںی...ؤسالداللےکاہیںاھکاناسیکےہ؟یر تعیکروےسہیہشیپاجزئےہایںیہن؟
اوجلاب...داللیکدوعتاھکانابمحےہاوردالیلاکاشیپرکانابمحےہ
ن
نھ
اتفویرہیمیحدلج مص–299ہبتکمداراالاشتع

ين ن
ا ججنتیےکابرےںیمدنچوساولںےکوجاب-اوجلاب.ارجتاکوہجملوہانالصاقدعہےسومبجاسفدوہاناچےئہرگماہقفءےنارجتدالوکلاحتجےکواےطساجزئاہکےہ
ن ن
...دہعف 4مسقدومےکاٹنجیوہےہوجنشیمکرپاکمرکان چہنےںی-اناکاکمہیوہاتےہکہکاراخہناکومنہناےنپاپسرںیھکاورولوگںدالھکرکرخدیارانبئ يیںاورانےسرفامشئےلرکاکراخہنوک جھ يتججنينکاراخہن
ن
ک ش
ن
ن
و
ےساملاصبحرفامشئےکاپسرباہراتس جھ يتج جدایاجےئاوراسوکششےساٹنجیاس منيشکاکقحتسموہاجےئوجاےکسےئلرقمرےہالثماکیہنیہمںیماپ رروی ہایاسےسہ م املرفو
رکادےوتنشیمکدصیفیھچروی ہاچرآہناپےناکقحتسموہاگ؟
اوجلاب-اجزئےہ...ہیوصرتارجتداللںیموہیتےہاوراوکساہقفءےنورضورتاجزئ ایےہ
ادماداالاکحمج3ص-546-547ہبتکمداراولعلمرکایچ

ؤسالدالیلیکارجتیفروی ہاےکآہنایہ وشیباسیجہکاعمرواجےہیراعاجزئےہایںیہنِ؟
اوجلاب-ارجتداللںیماہقفءہیفنحیکابعراتفلتخمےہرگماحتجاانلسوکدمرظنرےتھکوہےوقلوجازاتخمرویتفمہبےہ،نییعتارجترضوریےہ
انسحااتفلویدلج7ص273اچیامیدیعس

ؤسال-ابعئورتشمیدوونںےسدالیلانیلاسیکےہ؟
وجاب-دوونںرطفےسدالیلانیلاجزئےہہکبجرعفوہااصۃلدالیلاکاعمہلماناجزئےہرگماحتجاوررعفیکانبرپاہقفءءےنااجزتدیےہاورہیااجزتاےنپموممںیمفرطک ہدورط ہبسوکاشل
ےہ

iv

) (3/ 145اهلداية يف شرح بداية املبتدي
قال" :والوكيل ابلبيع جيوز بيعه ابلقليل والكثري والعرض عند أيب حنيفة رِحه هللا .وقاال :ال جيوز بيعه بنقصان ال يتغابن الناس فيه ،وال جيوز إال ابلدراهم والدَننري"؛ ألن مطلق األمر يتقيد ابملتعارف؛
ألن التصرفات لدفع احلاجات فتتقيد مبواقعها،
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ()145 /3
قال" :والوكيل ابلشراء جيوز عقد مبثل القيمة وزايدة يتغابن الناس يف مثلها ،وال جيوز مبا ال يتغابن الناس يف مثله" ألن التهمة فيه متحققة فلعله اشَتا لنفسه ،فإذا مل يوافقه أحلقه بغري على ما مر
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ()201 /3
قال" :وإذا صحت املضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشَتي ويوكل ويسافر ويبضع ويودع" ْلطلق العقد واملقصود منه االسَتابح وال يتحصل إال ابلتجارة ،فينتظم العقد صنوف التجارة وما
هو من صنيع التجار ،والتوكيل من صنيعهم ،وكذا اْلبضاع واْليداع واملسافرة؛ أال ترى أن املودع له أن يسافر فاملضارب أول ،كيف وأن اللفظ دليل عليه ألهنا مشتقة من الضرب يف األرض وهو
السري
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ()207 /3
قال" :وجيوز للمضارب أن يبيع ابلنقد والنسيئة" ألن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلق العقد إال إذا ابع إل أجل ال يبيع التجار إليه ألن له األمر العام املعروف بني الناس
v
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ول ِمن الْموُه ِ
اب ِم ْن الْو ِاه ِ
أ ََّما رْكن ا ْْلِبَ ِة فَ ُهو ِْ
وب لَهُ
اْلجيَ ُ
ب فَأ ََّما الْ َقبُ ُ ْ َ ْ
ُ ُ
َ
َ
vi

) (3/ 145اهلداية يف شرح بداية املبتدي
قال" :والوكيل ابلبيع جيوز بيعه ابلقليل والكثري والعرض عند أيب حنيفة رِحه هللا .وقاال :ال جيوز بيعه بنقصان ال يتغابن الناس فيه ،وال جيوز إال ابلدراهم والدَننري"؛ ألن مطلق األمر يتقيد ابملتعارف؛
ألن التصرفات لدفع احلاجات فتتقيد مبواقعها،
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ()145 /3
قال" :والوكيل ابلشراء جيوز عقد مبثل القيمة وزايدة يتغابن الناس يف مثلها ،وال جيوز مبا ال يتغابن الناس يف مثله" ألن التهمة فيه متحققة فلعله اشَتا لنفسه ،فإذا مل يوافقه أحلقه بغري على ما مر
اهلداية يف شرح بداية املبتدي ()201 /3
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( )523/3النهر الفائق شرح كنز الدقائق
واْلبة فإنه يصح تعليقها لكن بشرط ملزم كوهبتك على أن تقرضين كذا يف (جامع الفصولني)
( )6/208البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري
أن اْلبة جيوز تعليقها ابلشرط امللزم حنو وهبتك على أن تقرضين كذا ،كذا يف جامع الفصولني
()8/254البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ب ت علِ ِيق ِْ ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِيف الْب َّزا ِزيَِّة وتَعلِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
أ ُِجيب ِأب ََّن ه َذا ِمن اب ِ ِ ِ ِ
وز َوإِ ْن َخَُالًِفا
ضهُ َجيُ ُ
يق ا ْْلبَة بِ َكل َمة إ ْن َابطل َوبِ َعلَ َّي إ ْن ُم َلز ًما َك ِهبَة َعلَى أَ ْن يُ َع ِو َ
ب تَ ْعل ِيق ا ْْلبَة بِ َش ْرط ُم َلزم َال م ْن َاب ِ َ ْ
اْلبْ َراء ِابلش َّْرط َك َما ُه َو ظَاهر قَ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ا ْْلبَةُ ا َه َك َذا ِيف َح َواشي م ْسكني
ح
ص
و
ط
َّر
الش
ُ
َّ
بَطَ َل ْ َ َ ْ
التجريد للقدوري أمحد بن حممد بن أمحد ،أيب احلسني (ت 428 :هـ)  -دار السالم ()3043 /6
 - 15003قلنا :املضاربة استئجار العامل جبزء من ربح املال ،واْلجارة ال تصح إال أن يذكر فيها أجرة ،ويف مسألتنا :وكالة ابلشرى ،والوكالة ال تفتقر إل تسمية مال ،وال إل أجرة.
حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي (ت :حنو  540هـ)  -دار الكتب العلمية ()16 /3
ِ
َجيعا ِأبَجر معلُوم ِيف عمل معلُوم وِحل معلُوم فَِإن ه ِذ الشرَكة فَ ِ
ِ
ِ
اس َدة ِألَن الْوَكالَة
َْ َ َْ
َحدمهَا بغل َو ْلْلخر ِحَار فاشَتكا على أَن َيجرا ذَلك فَ َما رزق هللا من َش ْيء فبينهما فأجرامها َ ً ْ َ ْ
َ
َومنْ َها أَن يكون أل َ
ال اآلخر أجر بعريك على أَن أجر بَْيننَا فَِإنَّهُ فَاسد فَ َك َذا الشرَكة
على َه َذا ال َْو ْجه َال تصح ِأبَن قَ َ
ِ
اْلجارة ِ
ومة بِبَ َدل َم ْعلُوم فيقسمان َما أخذا من ْاألجر على قدر أجر مثل الْبَ غْل َوا ْحلمار
َوإِذا فَ ْ
سدت الشرَكة فَ ِْ َ َ َ
يحة لوقوعها على َمنَافع َم ْعلُ َ
صح َ
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين عالء الدين ،أيب بكر بن مسعود بن أمحد (ت 587 :هـ)  -دار الكتب العلمية ()87 /6

(أما) الذي يرجع إل حال املضارب يف عقد املضاربة فهو أن رأس املال قبل أن يشَتي املضارب به شيئا أمانة يف يد مبنزلة الوديعة؛ ألنه قبضه إبذن املالك ال على وجه البدل والوثيقة ،فإذا اشَتى
به شيئا صار مبنزلة الوكيل ابلشراء والبيع؛ ألنه تصرف يف مال الغري أبمر  ،وهو معىن الوكيل فيكون شراؤ على املعروف ،وهو أن يكون مبثل قيمته أو مبا يتغابن الناس يف مثله ،كالوكيل ابلشراء وبيعه
على االختلف املعروف يف الوكيل ابلبيع املطلق.
ولو اشَتى شراء فاسدا ميلك إذا قبض ال يكون َخالفا ويكون الشراء على املضاربة.
وكذا إذا ابع شيئا من مال املضاربة بيعا فاسدا ال يصري َخالفا وال يضمن؛ ألن املضاربة توكيل ،والوكيل ابلشراء والبيع مطلقا ميلك الصحيح والفاسد ،فل يصري َخالفا ،فإذا ظهر يف املال ربح صار
شريكا فيه بقدر حصته من الربح؛ ألنه ملك جزءا من املال املشروط بعمله ،والباقي لرب املال؛ ألنه مناء ماله ،فإذا فسدت بوجه من الوجو صار مبنزلة األجري لرب املال ،فإذا خالف شرط رب املال
صار مبنزلة الغاصب ،ويصري املال مضموَن عليه ،ويكون ربح املال كله بعد ما صار مضموَن عليه له؛ ألن الربح ابلضمان لكنه ال يطيب له يف قول أيب حنيفة وحممد رِحهما هللا وعند أيب يوسف -
رِحه هللا  -يطيب له وهو على اختلفهم يف الغاصب واملودع إذا تصرفا يف املغصوب الوديعة ورحبا.
ولو أراد رب املال أن جيعل املال مضموَن على املضارب ،فاحليلة يف ذلك أن يقرض املال من املضارب ويشهد عليه ويسلمه إليه ،مث َيخذ منه مضاربة ابلنصف أو ابلثلث ،مث يدفعه إل املستقرض
فيستعني به يف العمل ،حىت لو هلك يف يد كان القرض عليه ،وإذا مل يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط وحيلة أخرى أن يقرض رب املال َجيع املال من املضارب إال درمها واحدا ،ويسلمه
إليه ويشهد على ذلك ،مث إهنما يشَتكان يف ذلك شركة عنان على أن يكون رأس مال املقرض درمها ورأس مال املستقرض َجيع ما استقرض على أن يعمل َجيعا وشرطا أن يكون الربح بينهما مث
بعد ذلك يعمل املستقرض خاصة يف املال ،فإن هلك املال يف يد كان القرض على حاله.

ولو ربح كان الربح بينهما على الشرط.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين عالء الدين ،أيب بكر بن مسعود بن أمحد (ت 587 :هـ)  -دار الكتب العلمية ()88 /6
وكل ما للمضارب أن يعمل بنفسه ،فله أن يوكل فيه غري  ،وكل ما ال يكون له أن يفعله بنفسه ال جيوز فيه وكالته على رب املال؛ ألنه ملا مل ميلك أن يعمل بنفسه فبوكيله أول ،وله أن يرهن بدين
عليه يف املضاربة من مال املضاربة وأن يرهتن بدين له منها على رجل؛ ألن الرهن ابلدين واالرهتان من ابب اْليفاء واالستيفاء ،وهو ميلك ذلك ،فيملك الرهن واالرهتان ،وليس له أن يرهن بعد هني
رب املال عن العمل وال بعد موته؛ ألن املضاربة تبطل ابلنهي واملوت إال يف تصرف ينضر به رأس املال والرهن ليس تصرفا ينضر به رأس املال ،فل ميلكه املضارب ولو ابع شيئا وأخر الثمن جاز؛
ألن التأخري للثمن عادة التجار.
ix
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مطلب يف أجرة الدالل [تتمة]
 ....ويف احلاوي :سئل حممد بن سلمة عن أجرة السمسار ،فقال :أرجو أنه ال أبس به وإن كان يف األصل فاسدا لكثرة التعامل وكثري من هذا غري جازز ،فجوزو حلاجة الناس إليه
كدخول احلمام وعنه قال :رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيااب يف كل سنة
) (4/ 441الفتاوى اهلندية
ِ
ِ
ِ
ِ
ض الث ََّم َن فَ ُه َو أ ََمانَةَ .ك َذا ِيف الْغِيَاثِيَّ ِة
ي لَهُ بِ َك َذا فَ ِه َي فَاس َدة فَِإ ْن َاب َ
.اذَا ْ
ع َوقَبَ َ
استَأْ َجَر َر ُج ًل ليَبِ َ
يع لَهُ ب َك َذا أ َْو يَ ْش ََت َ
ِِ
ِِ
ِ
استَأْ َج ْرتُك
ت ِأبَ ْن قَ َ
َجَر ِأبَ ْن قَ َ
َوإِ ْن ذَ َكَر ل َذل َ
ُجَرةَ أ ََّوًال ُمثَّ الْ َوقْ َ
ك َوقْ تًا فَِإ ْن ذَ َكَر الْ َوقْ َ
ال لَهُ ْ
ي َك َذا َج َازَ ،وإِ ْن ذَ َكَر اْأل ْ
ال لَهُ ْ
ت أ ََّوًال ُمثَّ ْاأل ْ
استَأْ َج ْرتُك الْيَ ْوَم بد ْرَهم َعلَى أَ ْن تَبِ َ
يع ِل أ َْو تَ ْش ََت َ
ِ
ِِ
ِ
ت ِْ
ِ
احلِيلَةُ ِيف
ال ْ -
ك الْ َع َم ِل َوذَ َكَر ُحمَ َّمد َ -رِِحَهُ َّ
اّللُ تَ َع َ
َجُر ِمثْلِ ِه َعلَى َما ُه َو الْ ُع ْر ُ
ف ِيف أ َْه ِل ذَل َ
وز َوإِذَا فَ َس َد ْ
ي َال َجيُ ُ
اْل َج َارةُ َو َعم َل َوأ ََتَّ الْ َع َم َل َكا َن لَهُ أ ْ
بد ْرَهم الْيَ ْوَم َعلَى أَ ْن تَبِ َ
يع َوتَ ْش ََت َ
ال َيْمر أَ ْن ي ْش َِتي لَه شي ئا أَو يبِيع وَال ي ْذ ُكر لَه أَجرا ُمثَّ ي و ِاسيه بِشيء َّإما ِهبةً أَو جزاء لِْلعم ِل فَيج ِ
ِ
احل ِ
ِْ ِ ِ ِ
ك لِ ِم َس ِ
َجَر ِمثْلِ ِه َه ْل
وز َذل َ
َ ْ ََ ً َ َ َ ُ ُ
َخ َذ الس ْم َس ُار أ ْ
اجة َوإِ َذا أ َ
اس َْ َ
استئْ َجار الس ْم َسار َوقَ َ َ ُ ُُ َ َ َ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ً ُ َ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلمام الْمعر ُ ِ
ِ
اب ه َك َذا ِيف فَتَاوى قَ ِ
ِ
اضي َخا ْن.
ك تَ َكلَّ ُموا فِ ِيه قَ َ
َش َار ُحمَ َّمد َ -رِِحَهُ َّ
اّللُ تَ َع َ
ك َوَه َك َذا َع ْن َغ ِْريِ َوإِلَْي ِه أ َ
يب لَهُ َذل َ
يب لَهُ َذل َ
ال ِ -يف الْكتَ ِ َ
َ
وف ِبَُو َاه ْر َز َاد ْ يَط ُ
يَط ُ
ال الشَّْي ُخ ْ َ ُ َ ْ ُ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ك َحرام َعلَْي ِه ْمَ .ك َذا ِيف َّ
الذ ِخ َريةِ.
َجُر الْ ِمثْ ِل َوَما تَ َو َ
بأْ
َويف الدََّّالل َوالس ْم َسار َجي ُ
اض ُعوا َعلَْيه أ ََّن م ْن ُك ِل َع َشَرة َد ََنن َري َك َذا فَ َذل َ َ
(مك ي ج ٹ
دالل ي ش ن
اي)ںیمےفدصےکاسحبےسارجتےطرکان۔۔۔اسںیمیھبیتفمہبوقلہیےہہکااسیرکاناجزئےہ
ي
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ن
ک ش
ن
ن
و
ےساملاصبحرفامشئےکاپسرباہراتس جھ يتج جدایاجےئاوراسوکششےساٹنجیاس منيشکاکقحتسموہاجےئوجاےکسےئلرقمرےہالثماکیہنیہمںیماپ رروی ہایاسےسہ م املرفو
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