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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  ملخص

 ال التي الشرعية المسلمات من تعتبر فأنھا الزكاة مشروعية على الدالة النصوص تضافر وراء
 ليست الزكاة أحكام تطبيق في الواردة الفقھية واالختالفات. بھا الجھل يسوغ وال إنكارھا يجوز
 ولم. المتغير الواقع مراعاة مع نفسھا الزكاة طبيعة ضوء في النصوص فھم في تھاداتاج إال

 إبطال إلى يفضي ھذا ألن الزكاة مشروعية إبطال على الصحيحة االجتھادات ھذه تجرأ
 التغيرات أن غير ھو كما باق الزكاة حكم فإن وتقدمه العصر تجدد ومع. الشرعية النصوص
 ھو الزكاة أحكام من التغير فيه يدخل ومما .واالجتھاد النظر قتضيت جوانبھا ببعض المتعلقة
 المزكي بين أو والفقير المزكي بين األيدي مزاولة من عادية بصورة كانت التي دفعھا طريقة
 بظھور العصر ھذا في الناس بين االتصال طريقة استجدت وقد. والفقير العامل بين أو والعامل
 أداة بوصفه الجھاز ھذا استعمل وقد. وعالقات اتصاالت يسھل ذيوال المحمول الخلوي الھاتف
 جديدة بصورة الدفع يصبح بحيث الزكاة أداء في المحسوس المباشر الدفع دور ليحمل االتصال

  .المستحقين إلى ثم العامل إلى المزكي من الزكاة مال تحويل في

  

  مقدمة

 عليه ونتوكل ونستغفره به ستعينون نحمده فيه، مباركا طيبا كثيرا حمدا  الحمد إن
 فال يضلل ومن له مضل فال هللا يھده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من به ونعوذ
 رحمة المبعوث محمد األمين الصادق رسوله على والسالم والصالة. له ھادي

  .الدين يوم إلى بإحسان تبعھم ومن أجمعين وأصحابه الطاھرين آله وعلى للعالمين

 يقودنا بما وأمرنا قويما دينا لنا شرع الذي له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن نشھد
 أن ونشھد. واآلخرة الدنيا شقاوة في يوقعنا عما ونھانا واآلجل العاجل سعادة إلى

 على وتركھا لألمة ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ الذي ورسوله، عبده محمدا
  .ھالك إال عنھا يغيز ال كنھارھا ليلھا البيضاء المحجة

 العدل يكون أن أي العدل ھو وأحكامھا الشارع نصوص تتوخاه مقصد أسمى من فإن
 ما كل في العدل الشارع قطب فقد. اإلنسانية الحياة عليه تقوم عمليا وأساسا فكريا مبدأ

 سمات وإحدى. بعضا بعضھم باآلخرين صلتھم وفي بربھم صلتھم في العباد ينتھجه
 األغنياء من يؤخذ بأن الزكاة تشريع ھي المال في المتمثلة البعاد بين قةالعال في العدل
  .الفقراء إلى ويرد المال من قدر

 لما النصوص من كثير في الصالة بوجوب الزكاة وجوب الشارع نقر إذ عجب وال
 إن التقرين وھذا. أنفسھم العباد إلى اآليلة المصالح من جملة الزكاة تشريع وراء في
 في العدل فإنھا الصالة إن حيث العدل في األس يمثالن أنھما على فيدل يءش على دل

 فإن آخر، جانب وفي. باآلخر العبد صلة في العدل فإنھا الزكاة وأما بربه العبد صلة
 بجان على يقتصر لم ھو إذ للمسلم والعمل النظر في باالزدواجية التبيين قصد الشارع
  .روحي جانب عن وينسى مادي جانب على يعكف وال مادي جانب عن ويغفل روحي

 المسلمات من تعتبر فأنھا الزكاة مشروعية على الدالة النصوص تضافر وراء
 في الواردة الفقھية واالختالفات. بھا الجھل يسوغ وال إنكارھا يجوز ال التي الشرعية
 الزكاة طبيعة ضوء في النصوص فھم في تھاداتاج إال ليست الزكاة أحكام تطبيق

 إبطال على الصحيحة االجتھادات ھذه تجرأ ولم. المتغير الواقع مراعاة مع سھانف

 العصر تجدد ومع. الشرعية النصوص إبطال إلى يفضي ھذا ألن الزكاة مشروعية
 تقتضي جوانبھا ببعض المتعلقة التغيرات أن غير ھو كما باق الزكاة حكم فإن وتقدمه
  .واالجتھاد النظر

 من عادية بصورة كانت التي دفعھا طريقة ھو الزكاة أحكام من التغير فيه يدخل ومما
 وقد. والفقير العامل بين أو والعامل المزكي بين أو والفقير المزكي بين األيدي مزاولة
 المحمول الخلوي الھاتف بظھور العصر ھذا في الناس بين االتصال طريقة استجدت
 ليحمل االتصال أداة بوصفه ھازالج ھذا استعمل وقد. وعالقات اتصاالت يسھل والذي
 في جديدة بصورة الدفع يصبح بحيث الزكاة أداء في المحسوس المباشر الدفع دور

  .المستحقين إلى ثم العامل إلى المزكي من الزكاة مالتحويل 

  

  رتعريف زكاة الفط

من الجدير بالتوضيح أن في إضافة  هقبل بيان معنى زكاة الفطر بوصفه مصطلحا فإن
ويكمن مفاد اإلضافة بين . لى الزكاة تلميحات إلى مفھوم ھذا النوع من الزكاةالفطر إ

كلمتي الزكاة والفطر في أن الفطر ھو سبب وجوب الزكاة فھو من إضافة الشيء إلى 
فلتكن داللة ھذه اإلضافة مقدمة  ]٢[.أو إلى شرطه عند بعض الفقھاء ]١[سببه،

  :اء، وعلى ھذا األساس عرفوھالمعرفة مفھوم مصطلح زكاة الفطر عند الفقھ

 ٣[.ھي صدقة واجبة بالفطر من رمضان[ 

 ٤[.ھي عبادة مقدرة وجب التصدق بھا لمعنى في زمن خاص[ 

 ٥[.ھي صدقة تجب بالفطر في رمضان[ 

  ھي إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صالة عيد الفطر في
  ]٦[.مصارف معينة

يجد أن ما كان في المفھوم الشرعي للزكاة من النظر المتفحص في ھذه التعريفات 
محتويات ينطبق على مفھوم زكاة الفطر ھنا غير أن كونھا مضافة إلى الفطر فإن 

المخصوص  الزكاة المالكفيرد في مفھوم  .الجوانب المخصوصة في الزكاة مقيدة به
والمال المخصوص والقدر المخصوص والوقت المخصوص والمصرف 

فانعكاس قيد الفطر . فطرالمخصوصات ترد كذلك في زكاة ال المخصوص، فإن ھذه
على ھذا النوع من الزكاة تمثل الفروق بينھا وبين والزكوات األخرى، وأظھر ھذه 
الفروق ما نصت عليه التعريفات السابقة ھو كون زكاة الفطر مؤقتة بصوم رمضان 

ن الزكاة طھرة والجانب اللغوي لھما يتضح في معنى الطھارة أي أ .إذ به سميت
  ]٧[.وال وزكاة الفطر طھرة  لألبدانلألم

  

  الفطر زكاة أحكام

 من واعتبر الشرعية باألدلة الفطر زكاة مشروعية ثبتت وقد :الفطر زكاة مشروعية
 شروط فيه توفرت من على واجب فحكمھا بالضرورة، الدين من المعلومة األمور
  :األدلة ھذه ومن. الوجوب

 ١٠٣: التوبة( بھا وتزكيھم تطھرھم صدقة أموالھم من خذ(.  

 ٨[.شعير من صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة هللا رسول فرض[  

 الفطر صدقة أن على وأجمعوا واجب، الفطر صدقة أن على العلماء أجمع 
 أموال ال الذين األطفال وأوالده نفسه عن أداؤھا أمكنه إذا المرء على تجب
  ]٩[.لھم



 شروط توفر من بد ال فإنه واجبة الفطر زكاة تكون تىوح :الفطر زكاة وجوب شروط
  :كاآلتي يكون الشروط ھذه في الفقھاء يتناوله ما وملخص وجوبھا،

 الفطر، زكاة فيھا وتدخل العبادات وجوب في األساس الشرط وھو :اإلسالم 
 في أو والكبير الصغير بين العمر في التفريق غير من أي إطالقه على وھو

 عليه نص كما .والعبد الحر بين الحرية في أو والمرأة لالرج بين الجنس
 على شعير من صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة هللا رسول فرض" الحديث
  ]١٠[".المسلمين من والكبير والصغير واألنثى والذكر والحر العبد

 عليه ونص ]١١[عياله، وقوت المكلف قوت عن زاد ما وضابطه :الغنى 
  ]١٢[".غنى ظھر عن إال صدقة ال" الحديث

 زكاة أن على الفقھاء اتفق وقد السبب، محل في وھو :الوجوب وقت دخول 
 األحاديث ومن ]١٣[.الوقت تحديد في واختلفوا رمضان آخر في تجب الفطر
 من" ]١٤[،"يومين أو بيوم الفطر قبل يعطونھا وكانوا" الشرط ھذا في الواردة
 من صدقة فھي الصالة بعد أداھا ومن مقبولة زكاة فھي الصالة قبل أداھا

  ]١٦[".اليوم ھذا في أغنوھم" ]١٥[،"الصدقات

 وھي الفطر، زكاة صحةل الشروط بعض توفر يجب :الفطر زكاة صحة شروط
  :كاآلتي

 مالكا يكون وأن الوجوب، بحكم لتعلقه مسلما يكون أن :المخصوص المالك 
 الفقھاء اختالف على بالنية مقرونا يكون وأن وعياله، حاجته على الزائد للمال
  ]١٧[".بالنيات األعمال إنما" الحديث لعموم

 وعند ]١٨[الجمھور، عند البلد قوت غالب من يكون أن :المخصوص المال 
 أو زبيب أو التمر أو دقيقه أو الشعير أو دقيقه أو البر من إال يكون ال الحنفية
  ]١٩[.ذلك قيمة

 زكاة في جهإخرا الواجب القدر على الحديث نص وقد :المخصوص القدر 
 من صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة هللا رسول فرض" الصاع وھو الفطر
  ]٢٠[".شعير

 الفطر زكاة إخراج الواجب الوقت على الحديث نص وقد :المخصوص الوقت 
  .رمضان شھر وھو فيه

 رسول فرض" ھذا على يدل ما الحديث في ورد وقد :المخصوص المصرف 
 أن في ]٢١["للمساكين وطعمة والرفث اللغو نم للصائم طھرة الفطر زكاة هللا

 الفطر زكاة أن على العلماء أجمع وقد والفقراء، المساكين الفطر زكاة مصرف
  ]٢٢.[المسلمين لفقراء تصرف

  

  األخرى والزكوات الفطر زكاة بين الفروق

 في المالك في الغنى ضابط من أوسع الفطر زكاة في  المالك في الغنى ضابط 
 تجب لكنه الزكوات عليه تجب ال قد واحدا أن إلى يؤدي مما األخرى الزكوات

  .الفطر زكاة عليه

 إخراجھا ووجوب فيھا الزكاة وجوب جانب من معينة الزكوات في األموال 
  .فقط منھا إخراجھا وجوب جانب من فمعينة الفطر زكاة في األموال وأما منھا

 إخراجه الواجب القدرو الزكاة فيه الواجب القدر في يكون الزكوات في القدر 
 الواجب القدر في فيكون الفطر زكاة في القدر وأما أنواعھا، باختالف ويختلف
  .األموال أنواع باختالف يختلف وال فقط إخراجه

 األموال، على القمري الحول حوالن حساب على يكون الزكوات في الوقت 
  .فقط رمضان شھر في فيكون الفطر زكاة في الوقت وأما

 مصرف وأما القرآنية، اآلية عليھا نصت كما ثمانية الزكوات يف المصارف 
  .فقط والمساكين الفقراء صنف فإنه الفطر زكاة

  الخلوية الرسائل ألحكام الفقھي التكييف

 الزكاة دفع بحكم عالقة له والذي الخلوي الھاتف يقدمھا التي االتصالية الخدمات ومن
 يكتب أن ھي عمليتھا وصورة. آخر إلى ازجھ من القصيرة الرسالة بعث خدمة ھي

 أو آخر لشخص الخلوي الھاتف إلى يبعثھا ثم الخلوي ھاتفه في رسالة شخص
 الخدمة وھذه. الخدمة ھذه مقابل رسلالم ھاتف رصيد من معين مبلغ حسمفي أشخاص

 كعنوان الھاتف ورقم البريد رسلكم الرسالة رسلم أن من العادي البريد خدمة تشبه
  .البريد في الطابع كثمن الرصيد من المحسوم لغوالمب الخطاب

  

  الخلوية الرسائل في العقد لحكم الفقھي لتكييفا

 الھاتف صاحب بين عقدا فيھا أن الخلوي الھاتف عبر الرسالة بعث عملية من يتبين
. اإلجارة عقد وھي بالمنفعة، المال معاوضة من فيھا لما الرسالة توصيل خدمة روموف
 المؤجر ھي الخدمة رتوف التي والشركة المستأجر ھو الھاتف فصاحب ھذا وعلى
 أو المنفعة ھو وتوصيلھا الرسالة وبعث األجرة ھو الرصيد من المحسوم والمبلغ
  .عينا وليس منفعة عليه المعقود لكون بيعا تكييفه يمكن وال. الخدمة

 تعريفو اإلجارة، ألحكام الخلوي الھاتف في الرسائل خدمة تخضع التكييف وبھذا
 معلومة منافع بيع أو بعوض معلومة مدة مباحة شيء منافع تمليك ھو اإلجارة عقد

 كما الفقھاء عند اإلجارة أحكام وملخص ]٢٣[.معلوم أجل إلى معلومة بأجرة
  ]٢٤:[يلي

 نوعھا في ومقصودة حكمھا في مباحة المنفعة وھو عليه المعقود يكون أن −
  .والقبض ليمالتس أي للبذل وقابلة وصفھا في ومعلومة

 ألنه بيعه يجوز ومما وصفھا في معلومة المنفعة عوض وھي األجرة تكون أن −
  .اإلجارة في للمنافع عوضا يكون أن فجاز المنافع بيع جاز إذا

  .المتعاقدين قبل من وصفه في معلوما اإلجارة مدة وھو األجل يكون أن −

 المعلومية من بد فال ويالخل الھاتف في الرسائل خدمة على اإلجارة أحكام بقتط وإذا
 المحسوم المبلغ وھي األجرة وفي الخدمة ھذه وھي عليھا المعقود المنفعة وصف في
  .الخدمة ھذه في االشتراك صالحية مدة وھو األجل وفي الرصيد من

  

  الخلوية الرسائل في المضمون لحكم الفقھي التكييف

 لھا الفقھي التكييف وأما قدي،التعا الجانب على يقوم الخلوية للرسائل تكييفه سبق وما
 فأوجه. المتعددة الجوانب على يقوم فإنه المضمون من إليه ينتھي ما إلى بالنظر
 الشرعية األحكام إلى ترجع مضمونھا إلى بالنظر الخلوية للرسائل الفقھي التكييف
  :اآلتية

 آخر إلى شخص إرسال التكييف بھذا الفقه في باإلرسال المراد :اإلرسال بحكم تكييفھا
 المسائل من كثير في اإلرسال حكم الفقھاء طبّق وقد ]٢٥[.ذلك نحو أو رسالة أو بمال

  :ومنھا األحكام، عليه بواورت الفقھية

 ٢٦.[إليھا النظر للخاطب يتيسر لم إذا المخطوبة إلى لتنظر ثقة امرأة إرسال[  

 سمعا شاھدين بحضرة فقبلت بالنكاح إليھا وكتب امرأة إلى رسوال رجل إرسال 
  ]٢٧.[المعنى حيث من المجلس التحاد ذلك جاز الكتاب وقراءة الرسول كالم

 طالق فأنت كتابي أتاك إذا يقول كأن زوجته بطالق وعلقه كتابا زوج إرسال 
  ]٢٨.[طلقت الكتاب فأتاھا

 وعقود المالية بالتصرفات للقيام رسالة تبليغ أو رسوال شخص إرسال 
  ]٢٩.[المعاوضات

 حكم به يكيف أن يمكن التوكيل أو اإلرسال حكم يكون يقيالتطب المفھوم بھذا
 من مرسال لكونه عليه الشرعية اآلثار ترتيب ناحية من الخلوية للرسائل المضمون
  .له ووكيال صاحبه



 مجلس في القاضي أمام الشرعي الدليل إقامة باإلثبات المراد :اإلثبات بأحكام تكييفھا
 بالرسائل يتعلق ما اإلثبات تحت ويندرج ]٣٠[.الوقائع من واقعة أو حق على قضائه
  :وھي ثالثة أمور الخلوية

 من وكونه ]٣١[آلخر، عليه بحق الشخص اعتراف به والمراد :اإلقرار 
 مقتضى على الشرعية اآلثار لترتيب القاضي أمام شرعي دليل أنه اإلثبات
 إذا أنھا من الخلوية الرسائل تكيف وبه ]٣٢[بالكتابة، اإلقرار يثبت وقد. إقراره
  .اعتباره يمكن إقرارا تضمنت

 وتارة الرسول بمعنى تارة يستعملونھا الفقھاء ألن الرسالة به والمراد :الكتاب 
 إلى القاضي كتاب بالرسالة الكتاب العتبار الفقھية الفروع ومن. الكتاب بمعنى
 الذي والكتاب بالطالق لزوجته الزوج وكتاب البينات من لديه ثبت بما القاضي

 وكتاب ]٣٣[والعھد الوثيقة بمعنى والكتاب العقود في قبوال أو إيجابا عتبري
 من الخلوية الرسائل تحويه وما. الكالم من اإلمساك نذر من وكتاب األخرس
  .الحيثية ھذه من الكتاب بأحكام تكييفه يمكن المضمون

 ٣٤[فيه، صريحا يكون أن غير من المراد على يدل ما بھا المراد :القرينة[ 
 الخلوية بالرسائل يثبت وما. قرينة فأصبح القطع على الدليل يترق لم إن لكوذ
 ھذا يصح ھذا وعلى القرائن، منزلة ينزل به االحتجاج يقطع لم إن فإنه خبر من

  .التكييف

  

  الرسائل الخلوية تكييف على المترتبة األحكام

 فإنھا التوكيل أو اإلرسال بأحكام الخلوية الرسائل يفتك إذا :اإلرسال بحكم التكييف
 ھو الخدمة يوفر الذي والشخص لالموك ھو الخلوي الھاتف صاحب فيكون له تخضع
 أجرة ھو الرصيد من المحسوم والمبلغ ]٣٥[الوكالة، محل ھي والخدمة الوكيل
 أو التعدي حالة في إال الضمان يلزم فال األمانة عقود من الوكالة وعقد. الوكيل

 من الخدمة إعداد في الموكل هوكل ما في أمين كيلالو فإن وعليه ]٣٦[التقصير،
  .آخر إلى الخلوي جھازه من الرسالة توصيل

 ما كل فإن الرسالة أو الكتاب بأحكام الخلوية الرسائل فتكي إذا :الكتاب بحكم التكييف
 بھذه يثبت أن ويصح فيجوز والخبر البيان من بالكتاب يثبت أن ويصح يجوز

 مقام الكتاب ويقوم صاحبه، عن يصدر كتابا الرسالة عتبارا ھو ذلك وأساس. الرسائل
 تكييفه الكتاب بحكم التكييف على ويترتب ]٣٧[.وقصده المتكلم إرادة يعبر ألنه الكالم
  .بالكتابة القرينة بحكم وتكييفه بالكتاب اإلقرار بحكم

 عقد أنھا على التعاقد حيث من فقھا تكييفھا يمكن الخلوية الرسائل أن فتبيّن ھذا وبعد
 على اإلثبات حيث ومن الوكالة عقد أنھا على اإليصال في التوثيق حيث ومن اإلجارة

  .الكتاب أحكام تأخذ أنھا

  

  الخلوي الھاتففي  الرصيد ألحكام الفقھي لتكييفا

 أن الضرورة من فإنه وقواعد الشرع أصول إلى بإرجاعه الرصيد على الحكم وقبل
 في الرصيد ماھية تتسمو. الخلوي الھاتف في رصيدال تشغيلل العملية الصورة تتضح
  :تالية نقاط

  .وكيله أو رهيوف الذي للشخص الھاتف صاحب دفعه الذي الثمن عوض إنه .١

  .ورساالت مكالمات من الھاتفية الخدمات إمكانية مقابل إنه .٢

  .الرصيد قيمة حسب خدماته صالحية لمدة بالنسبة دمحد إنه .٣

  .آخر جھاز إلى زجھا من ونقله تحويله ممكن إنه .٤

 صالحيته في واالنتھاء قيمته في للنفاد قابل فإنه للرصيد المعنى ھذا على وبناء
  :الناس لدى بھا المعمول الرصيد تعبئة طرق أربع وثمة التعبئة، إلى وبحاجة

 غير من صالحيته وتتجدد الرصيد قيمة ديتز الطريقة بھذه :المجاني االشتراك 
 من المجاني االشتراك على حاصال الھاتف صاحب لكون األثمان من عوض
  .االتصاالت خدمة توفر التي الشركة

 دفع بعد صالحيته وتتجدد الرصيد قيمة ديتز الطريقة بھذه :الشھري الدفع 
 من الخدمة معلومات تسجل التي الفاتورة في الشھرية الرسوم الھاتف صاحب
 توفر التي كةالشر لوكالء شھر كل نھاية في ويدفعھا. التورسا اتصاالت

  .نفسھا الشركة أو االتصاالت خدمة

 شراء بعد صالحيته وتتجدد الرصيد قيمة ديتز الطريقة بھذه :الشحن بطاقة 
 أو االتصاالت خدمة توفر التي الشركة وكالء من الشحن بطاقة الھاتف صاحب
 شحن يكون الذي السري الرقم على تحتوي البطاقة وھذه. نفسھا الشركة
  .فيھا المحتوية الرصيد قيمة حسب يختلف منھاوث به، الرصيد

 تحويله بعد صالحيته وتتجدد الرصيد قيمة ديتز الطريقة بھذه :الرصيد تحويل 
 الثمن من بالمقابل الرصيد صاحب أو نفسھا الشركة أو الشركة وكالء لبق من
 لقب من يتم التحويل كان وإذا. والثمن القيمة في االتفاق حسب المقابل بغير أو
  .رصيده من محسومة أجرة فيه فإن الشركة وكالء غير الرصيد احبص

 التكييف أوجه عن الكالم فيأتي تعبئته وطرق الرصيد لماھية الموجز التعرض وبعد
. الفقھية كتاباتھم في الفقھاء تناولھا التي الشرعية األصول إلى بالنظر له الفقھي
  .الشرعية وااللتزامات اآلثار بتترت عليه حيث الرصيد ماھية في يكون ھنا التكييف

 في ويشترط ،أجرة فھو المنفعة عوض الرصيد أن أساس على :األجرة بأنه التكييف
 من الشركة ھاتعد التي الخدمات أجرة والرصيد ]٣٨[.الثمن في يشترط ما األجرة
 من دقيقة ولكل بل الخدمات، ھذه تنقطع الرصيد ينفد وكلما ،ورساالت مكالمات
 الرصيد فكي وإذا. الرصيد من يحسم أجرتھا نصاب رسالة ولكل أجرتھا قدر المكالمة

  :وھي أحكام من التعبئة بطرق يتصل ما التكييف ھذا ففي أجرة بأنه

 التبرع أو الھبة سبيل على مقبوض الطريقة بھذه الرصيد :المجاني االشتراك 
 دماتللخ أجرة يمثل فھو لمشترك الرصيد ھذا الشركة فأھدت الشركة، قبل من
 مجانا المشترك يقبضه إنه حيث من الرصيد وصفة. نفسھا الشركة تعدھا التي
  .أجرة فھو للخدمات عوض إنه حيث من وصفته ،ھبة فھو

 صاحب قبل من مدفوع الطريقة ھذه في أجرة باعتباره الرصيد :الشھري الدفع 
 ففيه. الفترة ھذا خالل ھااستھلك التي الخدمات مقابل الشھر نھاية في الھاتف
 المدة آخر في إال تجب ال األجرة ألن جائز وحكمه للمؤجر األجرة دفع تأخير
 في وأما األجرة دفع في ھنا والوجوب ]٣٩[.التأجيل فتحتمل كالثمن وألنھا
 بھذه الرصيد وصفة. الخدمات مقابل دينا المستأجر في تثبت فإنھا الذمة

  .اإلجارة أجل نھاية بعد المؤجر يقبضھا مؤجلة أجرة أنھا الطريقة

 بشراء ضمني مقبوض الطريقة ھذه في أجرة باعتباره الرصيد :الشحن بطاقة 
. عوضھا ھو البطاقة الھاتف صاحب به يشتري الذي فالثمن الشحن، بطاقة
 مقابل الثمن. الثمن مقابل للمشتري يباع وعاؤه فھي للرصيد بالنسبة البطاقة
  .الخدمات أجرة ھو الذي صيدالر على تحتوي التي البطاقة وھو الرصيد وعاء

 إلى جھاز من منقول الطريقة ھذه في أجرة باعتباره الرصيد :الرصيد تحويل 
 صورة على يكون أن وإما البيع صورة على يكون أن إما والتحويل آخر،
 أن وإما وكيله أو المؤجر من يكون أن إما البيع أساس على التحويل. الھبة
 بيع فھو للمستأجر الرصيد المؤجر بيع ويلالتح كان فإن. المستأجر من يكون
 كان وإن ]٤٠[.الجمھور عند بيع اإلجارة ألن البيع في البيع إلى ويؤدي األجرة
 غير إلى المستأجر إيجار فھو اآلخر للمستأجر الرصيد المستأجر بيع التحويل
  ]٤١.[الجمھور وجّوزه العقد، مدة في وقبضه استأجره الذي الشيء المؤجر

 األجرة ألن باألجرة تكييفه يخالف فإنه منفعة الرصيد باعتبار :المنفعة نهبأ التكييف
 فبناء أجرة تكون أن يجوز ال المنفعة أن ھذا يعني وال. عنھا معوض والمنفعة عوض
 المنفعة مقابل أجرة المنفعة تكون أن يصح كاألعيان اإلجارة في المنافع أن على

 التعبئة بطرق يتعلق ما التكييف ھذا ففي منفعة بأنه الرصيد فكي وإذا ]٤٢[.األخرى
  :وھي أحكام من



 العاريّة وھي الشركة قبل من الموھوبة المنفعة ھنا الرصيد :المجاني االشتراك 
  ]٤٣.[المال أعيان من بعين االنتفاع إباحة وتعريفھا الفقھاء، عند

 األجرة ھي الشھر نھاية الھاتف صاحب يدفعھا التي الرسوم :الشھري الدفع 
 ھي الرصيد من الالزمة الخدمات وأما المنفعةھو  به ينتفع الذي الرصيد ماوأ

  .له التابعة

 اشتراھا وإذا المنفعة وعاء ھي للرصيد المتضمنة البطاقة :الشحن بطاقة 
 بوصفه فيھا والرصيد عينا بوصفھا البطاقة اشترى فقد الخلوي الھاتف صاحب
  .منفعة

 منفعة يبيع فإنه للمستأجر الرصيد المؤجر بيع التحويل كان إذا :الرصيد تحويل 
 اآلخر للمستأجر الرصيد المستأجر بيع التحويل كان وإذا. إجارة المنفعة وبيع
  .يملكھا ال التي المؤجرة العين من منفعة يبيع فإنه

 إما والمبيع المبيع، معنى إلى فيقرب ويشترى يباع إنه حيث ومن :المبيع بأنه التكييف
 عينا المبيع كون وأما. اإلجارة ھو المنفعة وبيع ،منفعة يكون أن اوإم عينا يكون أن

 ومملوكا وماال موجودا يكون أن من المبيع صحة على الالزمة الشروط عليه فينطبق
 من يكون قد والعين ]٤٤[.العاقدين من لكل ومعلوما التسليم ومقدور العقد يلي لمن
 ماأحك تنطبق وعليه نقدا، ونيك أن فيصح عوض إنه حيث من الرصيد وھذا النقد،

 األثمان بيع أو ]٤٥[وغيره، جنسه من النقد بيع ھو والصرف. وشروطه الصرف
  الجنسين وأحد بالفضة والفضة بالذھب الذھب بيع وھو ببعض بعضھا المطلقة
 من التعبئة بطرق يتعلق ما التكييف ھذا ففي مبيع بأنه الرصيد فكي وإذا ]٤٦[.باآلخر
  :وھي أحكام

 العين وھبة الشركة، قبل من الموھوبة العين ھنا الرصيد :المجاني راكاالشت 
  .الشرع في الھبة أصل في ويدخالن ،عرضا تكون أن وإما نقدا تكون أن إما

 فقد الخدمات رسوم دفع إذا الھاتف صاحب يكون الطريقة بھذه :الشھري الدفع 
 والبيع. شھرال خالل استھالكه بعد الرصيد وھو للمبيع المؤجل الثمن مسل

 لدى األجل معلومية بشرط الحال بالثمن كالبيع يجوز المؤجل بالثمن
  ]٤٧.[المتعاقدين

 فإنه الرصيد تتضمن التي البطاقة الھاتف صاحب يشتري ولما :الشحن بطاقة 
 بالرغم. مبيعا كونھا في مشتركان وھما والرصيد البطاقة الشراء بثمن يقبض
 تبع البطاقة شراء فإن البطاقة ال لرصيدبا االنتفاع ھو الشراء قصد أن من

 الكيس على فيحصل المتجر في عرضا يشتري من كشأن شأنه. الرصيد لشراء
  .المشتراة العين وعاء ھو الذي

 يشاء كيفما فيه ويتصرف للقابض ملكا صار قبضه بعد المبيع :الرصيد تحويل .
 فھو الھاتف لصاحب الرصيد وكيلھا أو الشركة بيع بصورة التحويل كان وإذا
 شخص بيع بصورة التحويل كان وإذا. ثمنه وقبض بيعه يصح عرض بيع

  .ثمنه وقبض بيعه ويصح يملكه ما بيع فھو آخر لشخص رصيده

  

  رصيد الھاتف الخلوي تكييف على المترتبة األحكام

 الشرعية األحكام من أجرة تكييفه على يترتب ما وأوضح :األجرة بأنه الرصيد تكييف
 في وھو ]٤٨[بالذمة، ويتعلق البيع عن بدال يكون ما والثمن. ثمنا رهاعتبا صحة
. األعيان على كما اإلجارة في المنافع على البيع إلطالق العين ال المنفعة بدل اإلجارة
 الثمن وجود من يلزم ما ولكنه الثمن في وجوده من يلزم فيما تكون ال الشرعية واآلثار

 ما: وھما التصرفات في الثمن وجود في النظر يجانب تأخذ اآلثار وھذه. أحكام من
 ھذين على أجرة الرصيد تكييف تطبيقات ومن. به يعتبر وما بالثمن التصرف ينعقد

  :الجانبين

  :ثمن أنه على بالرصيد المنعقدة التصرفات

 جھاز إلى رصيده بتحويل ثمنه فيدفع شيئا البائع من شخص يشتري كأن البيع، −
  .المبيع قيمة قدر البائع

 المال رأس مفيسل التجارة على المضارب مع المال رب يتفق كأن المضاربة، −
  .المضارب جھاز إلى رصيده تحويل طريق عن

  :ثمن أنه على بالرصيد المعتبرة التصرفات

 من والثمن أكثر مؤجل بثمن آخر لشخص رصيده شخص يبيع كأن الربا، −
  .النقد أو الرصيد

 الغنم بين متردد شيء على للحصول دهرصي من مبلغا شخص يدفع كأن القمار، −
  ]٤٩.[والغرم

 الشرعية األحكام من منفعة تكييفه على يترتب ما وأبرز :المنفعة بأنه الرصيد تكييف
 المنافع أن إلى الحنفية فذھب المنافع، مالية في الفقھاء اختلف وقد. ماال اعتباره صحة
 وھي أموال المنافع أن إلى الجمھور وذھب ]٥٠[بالعقد، تتقوم وإنما متقوم بمال ليست
 كونھا في المنافع على المرتبة األحكام التكييف ھذا على ويترتب ]٥١[.األعيان ةبمنزل
 كذلك ينعقد التصرفات من بالمال ينعقد وما المال، كحكم الرصيد فحكم ،ماال كونھا

  :يلي فيما ذلك وبيان. بالرصيد كذلك يعتبر األحكام من بالمال يعتبر وما بالرصيد،

  :مال أنه على بالرصيد المنعقدة رفاتالتص

 قول على وھذا المعينة، الجھة أو للمسلمين وقفا الرصيد يجعل كأن الوقف، −
 ]٥٢[الوقف، في التأبيد يشترطوا لم ألنھم المنفعة وقف أجازوا الذين المالكية
  ]٥٣.[التأبيد اشترطوا ألنھم يجيزوه فلم الجمھور وأما

 وذھب الرصيد، صورة على وھو تهلزوج مھرا الزوج يقدم كأن المھر، −
 العوض يجوز أنه على مھرا المنفعة تكون أن يجوز أنه إلى الجمھور
  ]٥٥[معينة صور في مھرا المنفعة جعل جواز إلى الحنفية وذھب ]٥٤[عنھا،
 ]٥٦.[متقومة أمواال ليست المنافع على بناء

  :مال أنه على بالرصيد المعتبرة التصرفات

 رصيده، فيتلف آخر لشخص الخلوي الھاتف على شخص يعتدي كأن اإلتالف، −
 كان وإن المتلف. القيمة أو بالمثل التعويض عليه فيترتب ماال تكييفه وعلى
 إن القيمة أو مثليا كان إن بالمثل تعويضه المتلف وعلى مضمونة فھي منفعة
  ]٥٧.[قيميا كان

 وعلى آخر، شخص رصيد الطرق من بطريقة شخص يسرق كأن السرقة، −
 المسروق يكون أن السرقة ثبوت شروط من ألن الحد عليه فيترتب ماال تكييفه
  ]٥٨.[متقوما ماال

 الشرعية األحكام من مبيعا تكييفه على يترتب ما وأبين :المبيع بأنه الرصيد تكييف
 الثاني التكييف من أخص التكييف وھذا. واالتجار للتداول قابال عرضا اعتباره صحة
 القابلية ھذه إلى وبالنظر. للبيع قابال وكونه ماال كونه يشمل مبيعا الرصيد اعتبار ألن

 معروضة وھي األثمان عدا ما األموال الفقھاء عند والعرض ،عرضا المبيع يسمى
 على يترتب فما مبيعا الرصيد تكييف وبعد األساس ھذا وعلى ]٥٩[.والشراء للبيع

. الرصيد على كذلك فيترتب المعتبرة والتصرفات المنعقدة التصرفات من العروض
  :يأتي ما ذلك وبيان

  :عرض أنه على بالرصيد المنعقدة التصرفات

 أو والمقايضة الرصيد، وعوضه آخر لشخص عينا شخص يبيع كأن المقايضة، −
 شروطھا ومن ]٦١[.بالعين العين بيع أو ]٦٠[بالسلع، السلع بيع ھي المقابضة

 بالبيعا  كان ثمنا ينالع تصلح لم فإذا عينا والمعوض العوض من كل يكون أن
  ]٦٢.[باطل وھو ثمن

  :عرض أنه على بالرصيد المعتبرة التصرفات

 نصابا بلغ وإذا الربح، تحصيل لغرض الرصيد شخص يتاجر كأن الزكاة، −
 ذھب فقد. عرضا تكييفه على بناء الزكاة عليه وجبت فقد الحول عليه وحال
 بإعداد للنماء ةمعد األنھ التجارة عروض في الزكاة وجوب إلى الفقھاء جمھور
  ]٦٣.[والنقدين كالسوائم خلقة لذلك دالمع فأشبھت صاحبھا



 ألن عنه الحديث سبق الذي للرسائل الفقھي التكييف في تؤثر الثالثة التكييفات ھذه
 اعتبرت وقد. عليھا الرصيد يعتمد وال تشغيلھا في الرصيد على تعتمد الرسائل
 أحكام وتأخذ التعاقد جھة من اإلجارة أحكام خذتأ أنھا على الفقھي بتكييفھا الرسائل
  .اإلثبات جھة من الكتاب أحكام وتأخذ التوثيق جھة من الوكالة

 كما الترجيح ومؤيدات ،منفعة أنه ھو للرصيد الفقھي التكييف أن ترجيحه يمكن وما
  :التالي في

 المنفعة ألن وذلك بالمبيع، والتكييف باألجرة التكييف بالمنفعة التكييف استيعاب −
  .المبيع صفة عين وھي المالية معنى تتضمن وأنھا أجرة تكون أن تصلح

 طريقة في سيما وال الربا إلى يؤدي قد ابتداء المبيع أو باألجرة الرصيد تكييف −
  .بالنقد النقد مبادلة فيه ألن بتحويله تعبئته

 الرسائل كيفت إذا إنه إذ الخلوية الرسائل تكييفات مع بالمنفعة التكييف انسجام −
 فيصبح الكفالة بعقد فتكي وإذا الخدمات، أجرة الرصيد فيصبح اإلجارة بعقد

  .والكفالة لإلجارة األجرة تكون أن تصح والمنفعة الكفيل، أجرة الرصيد

 مجرد وھي صحيحة السالفة التطبيقات في ما كل وليس الترجيح على بناء −
 تأثير مدى لناسا يتبصر حتى وذلك الفقھي، التكييف على الفروع تخريج
  .فيه الضبط ضرورة ومدى الفروع على التكييف

 جميع بترتيب إطالقه على يؤخذ لم فإنه المؤيدات بھذه معّضدا كان وإن الترجيح وھذا
. التصرفات في واالعتبار االنعقاد جانبي من المنفعة على الالزمة الشرعية اآلثار

  :اآلتي في تتضح الترجيح فمقيدات

  .عليه معقود إنھا حيث ومن ثمن إنھا حيث من نافعالم بين التفريق −

  .الطريقة باختالف مقبوض الرصيد ألن الرصيد تعبئة طرق بين التفريق −

 .المباح تحريم أو المحظور إباحة إلى بالتكييف التذرع عدم −

  

  الخلوي الھاتف بطريق الفطر زكاة لدفع التطبيقي التصور

 زكاة دفع أي الخدمة ھذه على فالحكم ،الصحيح التصور على يعتمد الصحيح الحكم إن
 حتى تھاحقيق وبروز ھاتصور وضوح على يتوقف الخلوي الھاتف بطريق الفطر
 أداء بھا يتم التي التكنولوجية الخدمة ھذه وبيان. الشرعية األصول إلى إرجاعھا يتمكن
  ]٦٤:[التالية النقاط في يكون الخلوي الھاتف بطريقة الفطر زكاة

  :ثالث الخدمة بھذه بالقيام تعنى التي الجھات :بالخدمة ةالمتعلق الجھات

 ويقوم الفطر زكاة وعياله عليه يجب الذي المكلف وھو: الخلوي الھاتف صاحب. ١
  .الخلوي هھاتف عبر الخدمة ھذه بطريقة بأدائھا

 عامة بصفة االتصاالت خدمات للناس تعد التي الشركة وھي: االتصاالت شركة. ٢
 على قائما االتصالية خدماتھا في االشتراك ويكون ،خاصة بصفة الخدمة وھذه

  ]٦٥.[الرصيد

 بيتل الزكوات أموال لجمع الدولة فتھاكل التي المؤسسة وھي: الزكاة جباية مؤسسة. ٣
  .مستحقيھا إلى صرفھا ثم المسلمين مال

 تكون الخدمة ھذه بھا تمر التي الخطوات :الخدمة في التشغيلية الخطوات
  ]٦٦[:كالتالي

  .سابقا المذكورة التعبئة طرق بإحدى الرصيد على الخلوي الھاتف صاحب يحصل. ١

  ).٢١٩٩٩( رقم إلى ويرسلھا (FITRAH) كلمة الرسالة في يكتب. ٢

  .الخدمة خطوات على تحتوي رسالة قصيرة يتلقى الرسالة ھذه إرساله عقب. ٣

  .الرد ينتظر ثم فسهن الرقم إلى ويرسلھا الفطر زكاة مبلغ الرسالة في يكتب. ٤

 يدفع من وعدد الشخصية بطاقته ورقم الكامل اسمه الرسالة في يكتب الرد متسل بعد. ٥
  .الرد ينتظر ثم السابق الرقم إلى ويرسلھا الزكاة عنھم

 أو نعم زر المزكي فيضغط معلومات من فيھا بما الرسالة قبول على الرد يحتوي. ٦
  .ال

  .الھجرية السنة لتلك المزكي دفع التي طرالف زكاة بيانات الرد يتضمن. ٧

  .للشركة العنكبوتية الشبكة من الزكاة فاتورة طباعة من المزكي يتمكن. ٨

 ذكري لم ومما الخدمة ھذه تصور تبين التي األمور :الخدمة في اإلضافية الموضحات
  ]٦٧:[ھي سابقا

 رصيده صلحوي الخدمة ھذه تقدم التي الشركة تصدره ما ھو الھاتف خط يكون. ١
  .وكيلھا أو منھا

 صاحب رصيد من وعياله عليه الواجبة الفطر زكاة قيمة ھو الذي المبلغ يحسم. ٢
  .الرصيد تحويل أو الشحن بطاقة بطريق تعبئته كانت إذا وھذا. الخلوي الھاتف

 الفطر زكاة قيمة ھو الذي المبلغ فيكون الشھري الدفع بطريق تعبئته كانت وإذا. ٣
  .الشھر نھاية في يدفعھا التي االستھالكية الرسوم إلى مضافا وعياله عليه الواجبة

  .الرصيد من المحسومة الخدمة رسوم غير من أي مجانا الخدمة ھذه الشركة تقدم . ٤

  .السنة تلك في رمضان شھر نھاية حتى متاحة الخدمة ھذه تكون. ٥

  

  الخلوي الھاتف عبر الفطر زكاة لدفع الفقھي التكييف

 الجھات من للمسألة الفقھي التكييف أساس ھو ذكره اآلنف التطبيقي ورالتص إن
 وال تجزيئيا يكون ال الفقھي التكييف في النظر فمجال. والموضحات والخطوات

 وتأليفيا تركيبيا يكون وإنما بعض، من بعضھا منفصلة المسألة عناصر في تفكيكيا
  .العناصر بين بالربط

  :المسؤولة ھةالج من الصادر الفقھي التكييف

  :الخدمة ھذه مع التعامل لجواز الفقھي التكييف عن للبحث المسؤولة الجھة تعرضت

 النظر إعادة ضرورة على ماليزيا واليات إحدى ترنجانو لوالية اإلفتاء لجنة قررت
 األمور ومن. الشرع مع تتوافق حتى الخلوية الرسائل بطريقة الفطر زكاة دفع حكم في
  ]٦٨:[ھي فيھا النظر ةإعاد اقترحوا التي

 يكون بأن الشركة من ال مباشرة المزكي رصيد من يؤخذ زكاة دفعه الواجب المبلغ. ١
  .عليھا مدينا المزكي

  .المزكي رصيد من المحسوم المبلغ على الزائدة اإلدارية الخدمة رسوم إلغاء. ٢

  .الجعالة عقد صورة على تكون الخدمة ھذه تقدم التي للشركة األجرة. ٣

 لـ الموافق الرابعة المرة في ماليزيا واليات إحدى سلنغور لوالية اإلفتاء لجنة تمعتاج
  ]٦٩:[بأنه قرارھم إلى وتوصلوا المسألة لھذه التناول على م٢٠٠٨ أغسطس ٢٧

 تعبئة طرق عن النظر بغض الخلوي الھاتف رسالة عبر الفطر زكاة دفع يجوز. ١
  .الرصيد

  .اآللي الصراف أو اإللكترونية بكةالش عبر الفطر زكاة دفع يجوز. ٢

 مةالمسل الزكاة على ضمانا للمؤسسة مامقد مالھا من يدفع أن الشركة على يجب. ٣
  .شھريا المدفوع الرصيد صاحب من

 دفع يتجاوز ال حتى الخدمة مع التعامل صالحية مدة يحدد أن الشركة على يجب. ٤
  .وجوبھا وقت الزكاة

  .الفطر زكاة جباية في ؤسسةالم عن وكيال الشركة تكون. ٥

  



  السابقة التكييفات على القائم الفقھي التكييف

  :كالتالي يكون الفطر زكاة أحكام ضوء على المسألة لعناصر التحليل

  .الفطر زكاة لدفع باستخدامه يقوم من أو الخلوي الھاتف صاحب ھو: المزكي. ١

 زكاة في وعياله المزكي ىعل الواجبة القيمة يمثل الذي الرصيد ھو: الزكاة مال. ٢
  .الفطر

  .للمؤسسة وكيال لكونھا الھاتفب الزكاة دفع خدمة تقدم التي الشركة ھو: العامل. ٣

  .لمستحقيھا وتصرفھا الزكوات أموال تجمع التي المؤسسة ھو: المال بيت. ٤

  :ھي المعتادة وطريقته الفطر زكاة دفع في الطريقة ھذه بين الفروق ومن

 يكون المعتادة الطريقة في وأما الرصيد، من يكون الطريقة ھذه في الزكاة مال −
  .قيمته أو الطعام من صاع إما

 يد إلى بيده الزكاة مال المزكي يدفع بأن والعامل المزكي بين اللقاء مزاولة −
  .بينھما المباشرة توجد فال الطريقة ھذه في وأما العادية، الطريقة في العامل

  .المعتادة الطريقة من وأسرع أسھل نيكو الطريقة ھذه في األداء −

  

  الخلوية للرسائل الفقھي التكييف ضوء على للمسألة الفقھي التكييف

 مؤجرةال ھي الشركة فإن اإلجارة عقد أنھا التعاقد جانب من الرسالة اعتبار وعلى
 إرسال منفعة مقابل المحسوم والرصيد. مستأجرھا الھاتف وصاحب الرسالة منفعةل

 يتنازل المؤجر فإن الفطر زكاة بھا يؤدي رسالة إرساله في وأما ألجرة،ا ھو الرسالة
 الرسوم إللغاء اقترحوا وقد السابق األول القرار في كما ولذلك ]٧٠[.األجرة عن

  .الرصيد من المحسوم المبلغ على الزائدة

 هموكل على أمين الوكيل فإن الوكالة عقد أنھا التوثيق جانب من الرسالة اعتبار وعلى
 إلى المرسل رسالة إيصال في وأمين وكيل إذا فالشركة. وكالته حدود في ويتصرف
 يتصرف ال الوكيل فإن الزكاة دفع من فيه ما الھاتف صاحب أرسل وإذا إليه، المرسل

 إلى الزكاة مال وصول عدم احتمال يوجد فال. إليه المرسل إلى بإبالغه إال فيه
 جباية لوك لما المؤسسة أن آخر، جانب ومن. جانب من وھذا الوكيل، ألمانة المؤسسة
  .عنھا يتساھل أو باألمانة يخون من توكل أن تكون ال فإنه الشركة لھذه الزكاة

 مقام يقوم الكتاب فإن الكتاب أحكام تأخذ أنھا اإلثبات جانب من الرسالة اعتبار وعلى
 قصد لوضوح بالكالم الزكاة صحة ثبتت وإذا. والقصد اإلرادة إظھار في الكالم
 من أبرز بالكتاب القصد إبداء الحاالت بعض في بل ،أيضا بالكتاب تثبت فإنه المزكي
  .والتفكر الضبط من الكتاب في لما بالكالم إبدائه

 المنفعة أنه اعتباره وعلى للرصيد، الفقھي التكييف ضوء على للمسألة الفقھي التكييف
  :اآلتية المسألة جوانب في النظر من بد فال

  :الشركة من الرصيد المزكي قبض .١

 المذكورة التعبئة طرق بإحدى وكيلھا أو الشركة من الرصيد المزكي قبض يتم −
  .اسالف

 ولخدمات بل فقط الزكاة لدفع استخدامه على يقتصر ال المقبوض الرصيد −
  .متعددة

 اإلجارة أو المنفعة ببيع وإما األولى التعبئة طريقة في كما بالھبة إما ھنا القبض −
  .الطرق بقية في كما

 الدفع طريقة في الرصيد المزكي قبض حالة الرصيد عوض الشركة تقبض لم −
  .الشھر نھاية إلى مؤجال الثمن لكون الشھري

 ]٧١[فيه، يتصرف أن وله تاما ملكا يملكه المزكي يقبضه الذي الرصيد أن والحاصل
. الشركة قّدمتھا التي االتصالية للخدمات صالح ھو بما مقيدة التصرف وجوه أن غير
  .الرصيد من قدر وحسم الخلوية الرسائل بطريقة الفطر زكاة دفع خدمة ومنھا

  :المزكي من الرصيد الشركة قبض. ٢

  .منه الزكاة مقدار باقتطاع بطريقة المزكي من الرصيد الشركة قبض يتم −

 بطريقة المزكي ھايوكل أن بعد الشركة بلق من الرصيد اقتطاع عملية تتم −
  .الفطر زكاة أداء لقصد منه جزء بإخراج وذلك الرصيد، في للتصرف الرسالة

 مؤجرة ھاكون الرصيد في التصرف في للمزكي وكيال الشركة كون يسبق −
 لھاوك ثم منفعة الشركة من استأجر قد المزكي يكون بأن وذلك الرصيد، لمنفعة
  .منھا قدرٍ  لحسم

 جمع ولھا الزكاة ايةجب لمؤسسة عامال لكونه الفطر زكاة الشركة قبض يصح −
  .الزكاة أموال

 المستأجر فھو الھاتف مستخدم وأما فالعامل فالوكيل المؤجر ھي الشركة أن والحاصل
 من مقدار إلخراج إذنه بعد المزكي من الزكاة العامل وقبض ]٧٢[.فالمزكي فالموكل
 هھذ ألداء قصده عن سفرت رسالة بإرساله وذلك الفطر، زكاة قيمة يعادل ما رصيده
  .الفريضة

  :الشركة من الرصيد المؤسسة قبض. ٣

 بكيفية الفطر زكاة من جمعته ما بتسليم الشركة من الرصيد المؤسسة قبض يتم −
  .بينھما عليھا االتفاق سبق

 العامل أن على بناء المؤسسة إلى وتسليمھا الزكاة جمع الشركة على يقتصر −
 يأذن فيما إال يتصرف ال والوكيل ]٧٣[الزكوات، أموالجمع  في اإلمام وكيل
  .الموكل فيه

 صورة على ال المنفعة أو الرصيد صورة على ھي الشركة جمعتھا التي الزكاة −
  .بالعين ال بالقيمة الفطر زكاة دفع حكم حول الفقھاء اختالف يجرى وعليه. النقد

 أن عن فضال قيمة يعتبر ال ألنه الرصيد عين ليس المؤسسة قبل من المقبوض −
 لھا ليس فإنه الرصيد قبضت ولو حتى. الفطر زكاة أعيان من عينا يعتبر
 تسليم قبل الشركة فعلى الفطر، زكاة به دفعي الذي النقد إلى تحويله من إمكانية

  .النقد إلى تحويلھا الزكوية األرصدة من المجموع

 يمكن التي الرصيد قيمة تقبض الزكوات بجباية المسؤولة المؤسسة أن والحاصل
. األرصدة ھذه مصدر باعتبارھا التحويل ھذا إمكانية وللشركة ]٧٤[لنقد،ا إلى تحويلھا
 زكاة أموال جمع على الزكاة لجباية وكيال باعتبارھا الشركة مھمات فتقتصر وعليه
  .المؤسسة إلى تسليمھا قبل النقود إلى وتحويلھا األرصدة في المتمثلة الفطر
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  لخلويا الھاتف بطريق الفطر زكاة لدفع نقدية دراسة

 من للتأكد المسألة جزئيات بعض عند التوقف ھو النقدية الدراسة إجراء من القصد إن
 يترابط الفقھية األحكام فإن ذلك إلى وإضافة .ومقاصده الشرع أصول مع توافقھا
. الالزمة اآلثار ترتيبھا حيث ومن األصول على ابتنائھا حيث من بعضا بعضھا
 حكم فكل الشرعية، الكليات ضوء في تجري عيةالشر الجزئيات فإن ذلك عن وفضال

 الفقھي التكييف على تبني مسألة فكل. كذلك باطل فھو باإلبطال أصله إلى عاد إذا
 تفتقر أنھا وكما والمدارسة، المناقشة مساحة في بوضعھا الشرعية التصفية إلى تفتقر
  .ھاعلي اإلقدام عند والشروط الضوابط بإرساء الشرعي التدقيق إلى كذلك

  

  الخلوي الھاتف بطريق الفطر زكاة دفع لحكم الفقھي التكييف مناقشة

 وھي ،مختلفة زوايا من ناقشي قد المسألة لھذه الفقھي التكييف من إيراده سبق وما
 يلي وما. وسالمته التكييف صحة في التحقق بغية عليھا العبور يتحتم الزمة اعتبارات

  :المناقشة أوجه عن الحديث فھو

  :الفقھي التكييف ضوء في المسألة مناقشة

  الوكالة: الخلوية الرسائل تكييف. ١

 صيغة ھي والرسالة الوكيل، ھي والشركة الموكل، ھو الھاتف مستخدم −
  ]٧٥[.بالكتابة تكييفھا على اإليجاب

 للموكل ملك والرصيد الموكل، رصيد في المأذون التصرف ھو الوكالة محل −
  .الوكيل من اإلجارة بطريقة

 زكاة قيمة يعادل ما الرصيد من قدرا الوكيل إخراج ھو ھنا المأذون فالتصر −
  .الفطر

 مع يتناسب ال قد إطالقه على الخدمة ھذه على الزائدة الرسوم من المنع إلزام −
 بغير تكون وقد باألجر تكون قد الوكالة. الوكيل أجرة حكم في وذلك الفقه،
 لم وإذا ]٧٦[.اتفاقا األجر بوج األجر على والوكيل الموكل اتفق وإذا األجر،
 من يكون أن وإما باألجر يعمل ال ممن يكون أن إما فالوكيل األجرة، على يتفقا

 ،تبرعا الوكالة تكون األولى الحالة ففي. باألجر يعملون الذين المھن أصحاب
 التي الزائدة الرسوم ]٧٧[.المثل أجرة الوكيل يستحق الثانية الحالة ففي

 إما فھي األجرة، ھي الفطر زكاة إخراج أي الوكالة ھذه لمقاب الشركة تفرضھا
 فكال بينھما، االتفاق يسبقھا ال أن وإما والشركة، الھاتف مستخدم عليه يتفق أن

 ھذه فرض على الشركة تنازلت وإذا. الوكالة أجرة حكم إلى تعودان حالتين
 .التنازل حق فلھا األجرة

  المنفعة: الرصيد تكييف. ٢

 المنفعة ھو والرصيد المؤجر، ھي والشركة المستأجر، ھو فالھات مستخدم −
  .المستأجرة

 له مالكا فيصبح الھاتف لمستخدم تبيعه ثم األصل في الرصيد مالك ھي الشركة −
  .قبضه بعد

 المنافع فبيع ،عينا وليس الخدمة أو المنفعة ھو المبيع أو عليه المعقود −
  ]٧٨.[إجارة

 بلق من المقبوضة المنفعة فإن الشھري بالدفع الرصيد تعبئة لطريقة بالنسبة −
 وذلك. نقدا تعبئته طريقة الذي الرصيد في المقبوضة المنفعة غير المستأجر

 وأما المؤجر، على مدينا المستأجر فصار مؤجلة األولى في اإلجارة أجرة ألن
 يكون التفريق ھذا وأثر. مدينا المستأجر يكن فلم معجلة الثانية في اإلجارة أجرة
  :في

 الفطر؟ زكاة وجوب الدين يمنع لھ  

 الدين؟ في الزيادة إلى الوكالة أجرة تفضي ھل  

 بحاجة كل وھذا التوكيل؟ بعقد المدين مال في الدائن يتصرف أن يجوز ھل 
  .والتثبت التحقق إلى

 كما متقومة أموال المنافع أن إلى الجمھور ذھب حيث المنفعة لمالية بالنسب −
 اختلف ثم. متقومة بأموال ليست أنھا إلى يةالحنف وذھب إليه اإلشارة تمر

 وذھب جوازه إلى الحنفية ذھب حيث بالقيمة الفطر زكاة دفع مسألة في الفقھاء
 زكاة دفع حكم في المسألتين ھاتين على ويترتب. جوازه عدم إلى الجمھور
  :يلي ما بالرصيد الفطر

 زكاة داءأ صحة في الحقيقي المال على المنفعة وھو الحكمي المال قياس 
  .به الفطر

 قيمة يعادل ما المشتراة المنفعة من جزء ھو بالتوكيل المزكي من الخارج 
 الخلوي الھاتفب يتعلق فيما محدود المنفعة في مالتقو. البلد تقو من صاع
  .والعقود المعاوضات بدل تعتبر وال السوق في متقومة ليست وھي فقط،

 بقول األخذ على أوال البتنائه الجواز حكم ترجيح في المذاھب بين التلفيق 
 دفع جواز في الحنفية بقول األخذ على وثانيا مال، المنفعة أن في الجمھور

  .العين دون بالقيمة الفطر زكاة

  والموكل المستأجر: الخلوي الھاتف مستخدم تكييف. ٣

  .واحد محل في أسبابه بتعدد الشرعي الوصف تعدد −

 فإنه المنفعة قبض في والشركة ھاتفال صاحب بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
  .المستأجر

 فإنه الزكاة أداء في والشركة الھاتف صاحب بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
  .لالموك

  والوكيل المؤجر: االتصاالت شركة تكييف. ٤

  .واحد محل في أسبابه بتعدد الشرعي الوصف تعدد −

 فإنھا المنفعة ضقب في الھاتف وصاحب الشركة بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
  .المؤجر

 فإنھا الزكاة أداء في الھاتف وصاحب الشركة بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
  .الوكيل

 ھي الشركة فإن الزكاة جباية في والمؤسسة الشركة بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
 .العامل الوكيل

  لالموك: الزكاة جباية مؤسسة تكييف. ٥

 المؤسسة فإن الزكاة جباية في والشركة مؤسسةال بين التعاقدية للصلة بالنسبة −
  .لالموك ھي

 يقتضي ما والمؤسسة والشركة المستخدم بين التعاقدية الصلة تشابكات في يرد وقد
  :والتثبت التحقق

 الوكالة أجرة وجود فرض في:  

 من الفطر زكاة إلخراج الشركة توكيل مقابل الوكالة أجرة الھاتف مستخدم على
  .رصيده

 الزكاة وجمع الخدمة لتوفير الشركة توكيل مقابل الوكالة أجرة سةالمؤس على
  .والتنضيض

 الوكالة أجرة عدم فرض يف:  

  .الرصيد منفعة مقابل للشركة اإلجارة أجرة الھاتف مستخدم على

 جابيا عامال باعتبارھا للشركة الفطر زكاة من نصيب إعطاء المؤسسة على
  ]٧٩.[للزكاة



 أجرة وھما المستخدم من أجرتين تكسب األولى الحالة في الشركة أن يالحظ 
 ونصيب الوكالة أجرة وھما المؤسسة من وأجرتين الوكالة، وأجرة اإلجارة
 الفطر زكاة دفع أي الخدمة ھذه الشركة توفير ذلك، إلى وإضافة. الزكاة

 فتربح الشركة عن الصادرة األرصدة شراء إلى الناس إقبال يجلب للمستخدمين
  .مضاعفة أضعافا

  

  الخلوي الھاتف عبر الفطر زكاة دفع حكم مع التعامل ضوابط

 ضوابط بوصفھا وھي الخدمة ھذه مع للتعامل المقيدات وضع يتحتم المناقشة على بناء
 في بد وال إطالقه، على يكن لم الفطر زكاة لدفع الطريقة ھذه بجواز والقول. التطبيق
 بالشرع اإلخالل إلى بجوازه خذاأل يفضي ال حتى الضوابط من إعماله على اإلقدام
  :الضوابط ھذه فمن. ومآال حاال

  :العامة الضوابط

  .المعتادة للطريقة بديلة طريقة الخدمة ھذه تكون أن .١

 أداء في التيسير وھو األساس مقصدھا الخدمة ھذه استعمال من يتحقق أن .٢
  .الفطر زكاة فريضة

  .الفاحش الغبنو والغرر الربا إلى الخدمة ھذه استعمال يتذرع ال أن .٣

 والشركة المزكي بين الثالثية الصورة ھذه على الخدمة ھذه إعمال يكون أن .٤
 كأن والمصرف المزكي بين الثنائية الصورة على إعمالھا يكون وال والمؤسسة

 الخلوي الھاتف إلى الفطر زكاة قيمة يعادل ما رصيده المزكي يحّول
  .للمصرف

  :الخاصة الضوابط

 إيجاب صيغ من صيغة بصفتھا الوكالة أحكام الخلوية الرسائل في يراعى أن .١
  .العقد

 الصفة في المعلومية من اإلجارة في عليه المعقود أحكام الرصيد في يراعى أن .٢
 غير الفطر زكاة به تؤدى الذي الرصيد يكون أن لويفض والثمن، واألجل
 الذي الدائن على توكيله يقع ال حتى الشھري الدفع في كما األجرة مؤجل

  .الموكل دين في يتصرف

 ويراعي ،مستأجرا بصفته الرصيد تملكه في اإلجارة أحكام المزكي يراعي أن .٣
 ويراعي ،موكال بصفته الفطر زكاة لدفع الشركة توكيله في الوكالة أحكام كذلك
  .مزكيا بصفته الفطر زكاة أحكام كذلك

 على المراقبين فوتوظ الفطر زكاة ألرصدة خاصا صندوقا الشركة تنشئ أن .٤
 أن وعليھا وتنضيضھا، وتفريغھا جمعھا من األرصدة لھذه الشرعية األعمال

 تجمعه ما موتسل رمضان شھر نھاية لغاية الخدمة استعمال صالحية فترة تحددّ 
  .العيد يوم قبل للمؤسسة الفطر زكاة أرصدة من

 في لھا وكيال لكونھا شرعية بمواصفاتٍ  تتصف التي الشركة المؤسسة لتوك أن .٥
 يوم في المستحقين على عھاتوز أن وعليھا وتنضيضھا، الفطر زكاة عجم
 .العيد

  

  خاتمة

  :التالية النتائج إلى الموضوع ھذا مدارسة في البحث يتوصل

 أن غير الفطر زكاة مفھوم على ينطبق محتويات من للزكاة الشرعي المفھوم .١
  .به مقيدة الزكاة في المخصوصة الجوانب فإن الفطر إلى مضافة كونھا

 واألموال الغنى ضابط في تكون األخرى والزكوات الفطر زكاة بين الفروق .٢
  .والمصارف إخراجه الواجب والوقت إخراجه الواجب والقدر

 بالوكالة األمانة حيث ومن باإلجارة التعاقد حيث من الخلوية الرسائل فتكي .٣
  .والكتاب باإلقرار اإلثبات حيث ومن

 المنفعة، إلى أقرب بأنه الترجيح مع المبيع،و والمنفعة باألجرة الرصيد فيكي .٤
 الشحن وبطاقة الشھري والدفع المجاني باالشتراك تعبئته طريقة وتكون
  .الرصيد وتحويل

 مستخدم ھي الخلوي الجھاز عبر الفطر زكاة دفع بخدمة المتعلقة الجھات .٥
  .الزكاة جباية ومؤسسة االتصاالت وشركة الجھاز

 المنفعة بأنه الرصيد وتكييف المزكي، من وكالةال صيغة بأنه الرسالة تكييف .٦
 الوقت وفي الزكاة إلخراج الوكيل بأنھا الشركة وتكييف باإلجارة، المقبوضة

 بيت بأنھا المؤسسة وتكييف وتنضيضھا، الزكاة لجمع المؤسسة وكيل نفسه
 .المال

 

ھالل مصيلحي : تحقيققناع، كشاف القناع عن متن اإلالبھوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  ]١[
  .٢٤٥، صـ٢، جـ)ھـ١٤٠٢ط، .دار الفكر، د: بيروت(مصطفى ھالل 

 عبد أحمد عادل: تحقيق األبصار، تنوير شرح المختار الدر على المختار رد أمين، محمد عابدين، ابن ]٢[
 ،)م٢٠٠٣ ط،.د الكتب، عالم دار: الرياض( إسماعيل بكر محمد: تقديم معوض، محمد وعلي الموجود

  .٣٠٩، صـ٣جـ

منتھى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار الفتوحي، تقي الدين محمد بن أحمد، ] ٣[
  .٢٠٠، صـ١، جـ)ت.ط، د.عالم الكتب، د: م.د(عبد الغني عبد الخالق : تحقيق

بو األجفان والطاھر محمد أ: تحقيقشرح حدود ابن عرفة، الرصاع، أبو عبد هللا محمد األنصاري،  ]٤[
  .١٥٠، صـ١، جـ)م١٩٩٣، ١دار الغرب اإلسالمي، ط: بيروت(المعموري 

، ٢طباعة ذات السالسل، ط: الكويت(الموسوعة الفقھية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ] ٥[
  .٣٣٥، صـ٢٣،  جـ)م١٩٩٢

، ٢ر النفائس، طدا: بيروت( معجم لغة الفقھاءقلعه جي، محمد رواس وحامد صادق قنيبي، ] ٦[
  .٢٣٣، صـ)م١٩٨٨

 وآخرين الكبير علي هللا عبد: تحقيق العرب، لسان مكرم، بن محمد الفضل أبو الدين جمل منظور، ابن] ٧[
 بن المبارك السعادات أبو الدين األثير،مجد ابن. ١٨٤٩، صـ٢١جـ ،)ت.د ط،.د المعارف، دار: القاھرة(

: بيروت( الطناجي محمد ومحمود الزاوي أحمد طاھر ألثر،وا الحديث غريب في النھاية الجزري، محمد
  . ٣٠٧، صـ٢جـ ،)ت.د ط،.د العربي، التراث إحياء دار

  .١٤٠٧: الحديث رقم الفطر، صدقة فرض باب الزكاة، كتاب البخاري، صحيح ]٨[

 فحني محمد بن أحمد صغير حماد أبو: تحقيق اإلجماع، إبراھيم، بن محمد بكر أبو المنذر، ابن ]٩[
  .٥٥صـ  ،)م١٩٩٩ ،٢ط الفرقان، مكتبة: عجمان(

  .١٤٠٧: الحديث رقم الفطر، صدقة فرض باب الزكاة، كتاب البخاري، صحيح ]١٠[

 البابي مصطفى مطبعة: مصر( المقتصد ونھاية المجتھد بداية أحمد، بن محمد الوليد أبو رشد، ابن ]١١[
  .٢٧٩صـ ،١جـ ،)م١٩٧٥ ،٤ط وأوالده، الحلبي

  .دين أو بھا يوصى وصية بعد من تعالى هللا قول تأويل باب الوصايا، كتاب بخاري،ال صحيح ]١٢[

  .٢٨٢صـ ،١جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن ]١٣[

  .١٤١٥: الحديث رقم والمملوك، الحر على الفطر صدقة باب الزكاة، كتاب البخاري، صحيح ]١٤[

  .١٣٧١: الحديث رقم طر،الف زكاة باب الزكاة، كتاب داود، أبي سنن ]١٥[

  .٢١٥٧: الحديث رقم الفطر، زكاة باب الدارقطني، سنن ]١٦[

  .١: الحديث رقم الوحي، بدء كتاب البخاري، صحيح ]١٧[

 ،٢جـ ،)ھـ١٤٠٥ ،١ط الفكر، دار: بيروت( المغني المقدسي، أحمد بن هللا عبد محمد أبو قدامة، ابن ]١٨[
  .٦٦٣صـ

 الكتب دار: بيروت( دقيقة أبو محمود: تعليق المختار، لتعليل االختيار محمود، بن هللا عبد الموصلي، ]١٩[
  .١٢٤-١٢٣صـ ،١جـ ،)ت.د ط،.العلمية،د

  .١٤٠٧: الحديث رقم الفطر، صدقة فرض باب الزكاة، كتاب البخاري، صحيح ]٢٠[

  .١٣٧١: الحديث رقم الفطر، زكاة باب  الزكاة، كتاب داود، أبي سنن ]٢١[

  .٢٨٢صـ ،١جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن ]٢٢[



 
 ط،.د الفكر، دار: بيروت( عليش محمد: تحقيق الكبير، الشرح أحمد، سيدي البركات أبو الدردير، ]٢٣[
  .٦٨و ٢صـ ،٤جـ  ،)ت.د

 المصدر المغني، قدامة، ابن. بعدھا وما ٢٢٠صـ ،٢جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن ]٢٤[
  .بعدھا وما ٦صـ ،٦جـ السابق،

  .٩٢صـ ،٣جـ ،المرجع السابق ،الفقھية الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة] ٢٥[

  .١٠صـ ،٥جـ ،المصدر السابق القناع، كشاف البھوتي، ]٢٦[

 دار: بيروت( الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع أحمد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساني، ]٢٧[
  .٢٣٣صـ ،٢جـ ،)م١٩٨٢ ،ط.د العربي، الكتاب

  .٤١٥صـ ،٨جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن] ٢٨[

  .١٣٨صـ ،٥جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني،] ٢٩[

  .٢٣٢صـ ،١جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة] ٣٠[

  .٨٣صـ ،المرجع السابق ،الفقھاء لغة معجم جي، قلعه] ٣١[
 ،)ت.د ط،.د المعرفة، دار: بيروت( المبسوط سھل، أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس السرخسي،] ٣٢[
  .٢٠صـ ،١٨جـ

  .١٧٣صـ ،٣٤جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة] ٣٣[

  .٣٦٢صـ السابق، المرجع الفقھاء، لغة معجم رواس، محمد جي، قلعه] ٣٤[

  .٣٠١صـ ،٢جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن: في الوكالة أركان انظر ]٣٥[

 ،١ط اإلسالمي، التراث مكتبة: الكويت( اإلسالمي الفقه في الضمان نظرية فوزي، محمد هللا، فيض] ٣٦[
  .٥٠- ٤٩صـ ،)م١٩٨٣

  .١٠٩صـ ،٣جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني،] ٣٧[

  .٧صـ ،٦جـ السابق، المصدر لمغني،ا قدامة، ابن] ٣٨[

  .٢٠٣صـ ،٤جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني،] ٣٩[

  .٢٢٦صـ ،٢جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن ]٤٠[

  .٢٦٧صـ ،١جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٤١[

 ط،.د الفكر، دار: بيروت( الشافعي اإلمام فقه في المھذب علي، بن مإبراھي إسحاق، أبو الشيرازي، ]٤٢[
  .٣٩٩صـ ،١جـ ،)ت.د

  .٣٥٤صـ ،٥جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن ]٤٣[

  .١٥- ١٤صـ ،٩جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٤٤[

 الفكر، دار: بيروت( المنھاج، ألفاظ معاني معرفة لىإ المحتاج مغني الخطيب، محمد الشربيني، ]٤٥[
  .٢٥صـ ،٢جـ ،)ت.د ط،.د

  .٢١٥صـ ،٥جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني، ]٤٦[

  .٣٨صـ ،١٥جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٤٧[

  .١٥٤صـ السابق، عالمرج الفقھاء، لغة معجم رواس، محمد جي، قلعه ]٤٨[

  .٤٠٤صـ ،٣٩جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٤٩[

  .٧١صـ ،٥جـ السابق، المصدر المبسوط، السرخسي، ]٥٠[

 ،٦جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن. ٢صـ ،٢جـ السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني،] ٥١[
  .٦صـ

  .٧٦صـ ،٤جـ السابق، المصدر الكبير، الشرح ،الدردير ]٥٢[

  .٢٢٠صـ ،٦جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني، ]٥٣[

 ،٣جـ السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني،. ٧صـ ،٨جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن ]٥٤[
 دار: بيروت( عليش محمد: تحقيق الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية عرفه، محمد الدسوقي،. ٢٢٠صـ

  .٣٠٩صـ ،٢جـ ،)ت.د ط،.د الفكر،

 ١٥٨صـ ،٣٩جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة: انظر ]٥٥[
  .بعدھا وما

  .٧١صـ ،٥جـ السابق، المصدر المبسوط، السرخسي، ]٥٦[

  .١١١صـ ،٤جـ السابق، المصدر القناع، كشاف البھوتي، ]٥٧[

 
 السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن. ٦٧صـ ،٧جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني، ]٥٨[
 المصدر المغني، قدامة، ابن. ١٦٠صـ ،٤جـ السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني،. ٤٥٠صـ ،٢جـ

  .٢٤٥صـ ،١٠جـ السابق،

  .٢٣٩صـ ،٢جـ السابق، المصدر القناع، كشاف البھوتي، ]٥٩[
  .١٣٤صـ ،٥جـ السابق، المصدر الصنائع، بدائع الكاساني، ]٦٠[

 ط،.د المعرفة، دار: بيروت( الدقائق كنز شرح الرائق البحر محمد، بن علي الدين زين نجيم، ابن ]٦١[
  .٢٨٢صـ ،٥جـ ،)ت.د

  .٤صـ ،٨جـ نفسه، المصدر ]٦٢[

  .٢٦٩صـ ،٢٣جـ بق،السا المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٦٣[

 صورة تكون وقد ماليزيا، دولة في كما ھو الخلوي بالجھاز الفطر زكاة لدفع التطبيقي النموذج ]٦٤[
  .األخرى الدول في مختلفةً  التطبيق

: انظر ،Celcom ھي ماليزيا في الخدمة بھذه المعنية الشركة ]٦٥[
http://www.celcom.com.my/celcomblue/promosi/fitrah.php  

  http://blog.e-zakat.com.my/?p=26: انظر ]٦٦[

  http://www.e-zakat.com.my/baru/sistem/berita2/baca.asp?idno=624: انظر ]٦٧[

-http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/pembayaran-zakat-fitrah: انظر ]٦٨[
melalui-sistem-khidmad-pesanan-ringkas-sms-0  

  http://www.e-zakat.com.my/baru/sistem/berita2/baca.asp?idno=624: انظر ]٦٩[

 المؤجر تنازل مقابل المستأجر استھلكھا التي والمنفعة حقه، ألنھا األجرة عن المؤجر تنازل يجوز ]٧٠[
 إباحة بأنھا العارية الفقھاء عّرف حيث اإلعارة، أو العاريّة عين وھذا. الموھوبة المنفعة وھي أجرتھا عن

 ،٢جـ السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني،: انظر عينه، بقاء مع به االنتفاع يحل بما االنتفاع
 ،٥جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن: انظر المال، أعيان من بعين االنتفاع إباحة ھي أو ،٢٦٣صـ
 تنوير شرح رالمختا الدر محمد، بن علي بن محمد الحصكفي،: انظر مجانا، المنافع تمليك ھي أو ،٣٥٤صـ

 ،)م٢٠٠٢ ،١ط العلمية، الكتب دار: بيروت( إبراھيم خليل المنعم عبد: تحقيق البحار، وجامع األبصار
  .٥٥٦صـ

 بالمملوك انتفاعه من إليه يضاف من نتمك يقتضي المنفعة أو العين في مقدر شرعي حكم ھو الملك ]٧١[
 البروق أنوار الصنھاجي، إدريس بن حمدأ العباس أبو القرافي،: انظر. كذلك ھو حيث من عنه والعوض

  .٣٦٤صـ ،٣جـ ،)م١٩٩٨ ،١ط العلمية، الكتب دار: بيروت( منصور خليل: تحقيق الفروق، أنواء في

 اختالف على ولكنه واحدة صورة في تركيبھا أساس على يكون ال واحد متعاقد في العقود ھذه تعدد ]٧٢[
 أسباب لتفاوت العقود وحدة تعني ال العقود ھذه في عليه قودالمع وحدة أن وكذلك. المتعاقدين بين اعتبارات

  .عليه المعقود قبض

  .٢٢٦صـ ،٢٩جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ]٧٣[

 انظر النقد، إلى المال أو السلعة تحويل ھو الذي الفقھاء عند التنضيض مفھوم في يدخل التحويل ھذا ]٧٤[
 المصدر المغني، قدامة، وابن ،٢٤٦صـ ،١جـ السابق، المصدر المجتھد، بداية رشد، ابن: في المفھوم ھذا

: راجع دراھم، أو دنانير عليه العقد وقت حاله مثل صار إذا أي المال ونض. ١٨٠صـ ،٥جـ السابق،
 مال إنھا ناحية من المنفعة في يدخل والتنضيض. ٥٠٦صـ ،٣جـ السابق، المصدر القناع، كشاف البھوتي،

 ھي التي المنافع تحويل فھي للتنضيض العملية ھذه وفي للتداول، قابلة أنھا عن وفضال الجمھور، عند كما
  .الفطر زكاة أعيان قيمة تكون ألن تصلح التي النقود إلى األرصدة صورة في

 روضة شرف، بن يحيى النووي،. ٢٢٣صـ ،٢جـ السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني، ]٧٥[
 الرحيباني،. ٣٠٠صـ ،٤جـ ،)ھـ١٤٠٥ ط،.د اإلسالمي، المكتب: بيروت( المفتين وعمدة الطالبين
 ط،.د اإلسالمي، المكتب: دمشق( المنتھى غاية شرح في النھى أولي مطالب السيوطي، مصطفى
 يالحسين فھمي: وتعريب تحقيق األحكام، مجلة شرح الحكام درر علي، حيدر،. ٤٢٩صـ ،٣جـ ،)م١٩٦١

  .٥٢٧صـ ،٣جـ ،)ت.د ط،.د العلمية، الكتب دار: بيروت(

 السابق، المصدر الدسوقي، حاشية الدسوقي،. ٢١٠صـ ،٥جـ السابق، المصدر المغني، قدامة، ابن ]٧٦[
  .٥٩٣صـ ،٣جـ السابق، المصدر الحكام، درر علي، حيدر،. ٣٩٧صـ ،٣جـ

 اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة .٥٩٣صـ ،٣جـ السابق، المصدر الحكام، درر علي، حيدر، ]٧٧[
  .٩٢-٩١صـ ،٤٥جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة

 السابق، المصدر المحتاج، مغني الشربيني،. ٦٨صـ ،٤جـ السابق، المصدر الكبير، الشرح الدردير، ]٧٨[
  .٣٣٢صـ ،٢جـ

 رواية في وأحمد مالكيةال وذھب الثمانية، األصناف على الفطر زكاة قسمة جواز إلى الجمھور ذھب ]٧٩[
 أو الثمانية األصناف على قسمتھا وجوب إلى الشافعية وذھب والمساكين، بالفقراء صرفھا تخصيص إلى
 ،٢٣جـ السابق، المرجع الفقھية، الموسوعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة: انظر. منھم وجد من
 .٣٤٤صـ

 


