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كلمة التوزيع ادلدى ليست غريبة على كثري من الناس ،ألن توزيع ادلدى ىو شائع يف بعض
الوظائف واألنشطة اآلن .يف الواقع ميكن القول بأن وجود وظيفة التوزيع يف اجملتمع ،وبالفعل راسخة
وخاصة ادلسلمني وذلك حىت يف حالة توزيع الزكاة ىو العادة اليت ما دأبت عليو من قبل ادلسلمني
على وجو اخلصوص.وتوزيع ذلا آثار سلبية على الناس الذين يسيئون استخدام توزيع الزكاة.
مشاكل من حيث سوء توزيع زكاة الفطرة وزكاة ادلال ىناك وتسبب التصورات ادلختلفة بني
الفقهاء.اليزال كثري منهميوزعون الزكات إىل من ال يستحق ىل وزعو الزكاة وفقا لقواعد الفقهيةوال
تنتهك قواعدالشريعة اإلسالمية ،أو حىت توزيع الزكاة ىو عمليةالصحيحة القانونية عند الشريعة
اإلسالمية ،لذلك ىو مسؤول أمام سيادة القانون من اإلسالم .تسعى ىذه الدراسة إىل حتديد
ووصف كيفية تطبيق توزيع الزكاة ادلال والفطرة سوء ،وحتليل آراء العلماء يف توزيع الزكاة ادلال و
زكاةالفطرة.
يستخدم ىذا البحث ألحباث السوسيولوجية والقانونية باستخدام ادلنهج الوصفي النوعي
من أجل حتليل البيانات ادليدانية.البيانات اليت مت مجعها يف شكل البيانات األولية من خالل
ادلقابالت مع ادلخربين التقنيات ذات الصلة يف رلال الدراسة بشكل مباشر أو البيانات الثانوية واليت
أجريت مع الوثائق التقنية ،والذي يتألف من ادلواد القانونية األولية وادلواد القانونية الثانوية.
توزيع ادلال من الزكاة ؟ىو يف األساس ادلسلمينسنويا عند شهر رمضان ،وأيضا قد كتب يف
قانون توزيع الزكاة .ومع ذلك ،فإن توزيعالزكاة قد توسعت عند رأي خبري الفقو الذي يسمح للتوزيع
خارج القرية .باإلضافة أنو جيب على العلماء استكشاف وفهم القيم القانونية اليت تعيش يف اجملتمع.
ىكذا أيضا بعض العلماء ال يلوم طريقة التوزيع.للتأكد من أن جرعة يف توزيع ادلال الزكاة
والفطرةوادلكامن ؤىلة لتلقي الزكاة ،اليت ستنرر يف وقت الحق العلماء ما إذا كان توزيع الصدقات
والعشور مول ىو ممكن تكون مبثابة ادلرجع الذي حيدث يف العصر احلديث.
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