جتربة استثمار أموال الوقف يف والية سالجنور ماليزاي
ملخص البحث
لقد كان مفهوم الوقف يف ماليزاي خاصة يف والية سالجنور ينحصر يف معناه القدمي وهو حبس امللك وحبس التصرف
فيه مع جواز االنتفاع به .ويالحظ الباحث أن ممتلكات األوقاف ال تثمر فوائد مرجوة جلمهور املسلمني خاصة
احملتاجني منهم كالفقراء واملساكني ،بل تنحصر نوافع أموال الوقف يف حدود متويل األنشطة الدعوية يف املساجد ،وتقدمي
مآوي للمواطنني الساكنني حوهلا بغض النظر عن وضعهم االقتصادي أكانوا فقراء حمتاجني أو أثرايء ميسرين ميلكون
بيوات خاصة مؤجرة .ويف الوقت نفسه ،غاب اهتمام مجهور اجملتمع عن مفهوم الوقف بنوعيهما العام واخلاص وال
جرهبا جملس
يفهمون الفرق بينهما .ففى هذه الدراسة املتواضعة يقدم الباحث حملة عن وضع األوقاف وطرق التنمية اليت ّ
الشؤون اإلسالمية وبعض مسؤيل األوقاف بوالية سالجنور ،ماليزاي.

الفصل األول  :األوقاف يف سالجنور
لقد نص الدستور الفدرايل املاليزي على أن الداينة الرمسية للدولة هي اإلسالم ،1وامتدادا ملا عرف يف عهد االحتالل
الربيطاين من الفصل بني الدين والسياسة ،تبقى مجيع السلطات التشريعية والتنفيذية املتعلقة ابلشؤون الدينية يف أيدي
امللوك ،وعلى هذا تكون السلطات الدينية غري موحدة بل مفوضة إىل كل والية على حدة ،ويكون سلطان الوالية هو
الرئيس املباشر للشؤون الدينية .وكما نص الدستور املاليزي أن امللك له حقوق رايسة الشئون الدينية للوالايت اليت
ليست هلا سلطان .وكانت رايسة الدولة وإدارهتا تقوم هبا احلكومة الفدرالية ،ولكن لكل والية سلطتها اخلاصة 2تعرتف
هبا احلكومة الفدرالية.
لقد أنشئت هيئة تسمى جملس الشؤون اإلسالمية يف هذه الوالايت حتت أمر سالطينها لغرض استشارهتم ومساعدهتم
على القيام هبذه املهمة .وغالبا ما يتكون اجمللس من رئيس وأمني عام ومفيت الوالية ومستشار قانوين وعدد من األعضاء
اآلخرين .وهذا كما أنشئ أيضا مكتب إدارة الشؤون اإلسالمية كجناح تنفيذي للمجلس .واملراد ابلشؤون اإلسالمية

(1دستور الفدرالية الماليزية) ،القسم األول ،مادة  ،3ص  ،2راجع (الدستور الفدرالي الماليزي)
Perlembagaan Persekutuan, Kuala Lumpur, International Law Book Services, 1986.
2لكل والية من  9واليات في شبه جزيرة ماليزيا ملك يلقب بالسلطان ،ويعين من بينهم بالتسلسل الملك األعظم الذي يعرف بـ
) (Yang Di Pertuan Agongكرئيس للدولة يستمر حكمه خمس سنوات .إال أن النظام المعمول في ماليزيا هو نظام المملكة
الدستورية الذي يحصر صالحية الملوك في مجاالت محدودة فجميع الملوك ال يباشرون الحكم إال فيما يتعلق بالشؤون الدينية والتقاليد
الماليوية .فرئيس الوزراء هو الذي يباشر الحكم على مستوى الدولة.
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هي األمور اليت تتعلق ابالعتقاد واعتناق اإلسالم واملناكحات وأحكام األسرة ومجع الزكوات وتوزيعها واملساجد
واألوقاف والنذور والقيام أبنشطة دعوية كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وحنوها .3
سوف نتعرض يف هذا الفصل إىل إدارة الوقف يف والية سالجنور وما جمللس الشؤون اإلسالمية التابع للوالية من مهام يف
إدارة أموال الوقف ،كما حناول كشف ممتلكات الوقف الكائنة يف هذه الوالية قبل الشروع يف دراسة طرق االستثمار.
وذلك من خالل املباحث التالية:
املبحث األول :اتريخ الوقف وإدارته يف سالجنور
املبحث الثاين :دور جملس الشؤون اإلسالمية وبيت املال يف إدارة أموال الوقف
املبحث الثالث :حملة عن قوانني الوقف يف سالجنور
املبحث الرابع :حتليل قواعد قانون الوقف 1999م
املبحث اخلامس :ممتلكات الوقف يف والية سالجنور :أنواعها وتصانيفها

املبحث األول  :اتريخ الوقف وإدارته يف سالجنور
إن وجود األوقاف يف ماليزاي يتزامن مع وصول اإلسالم إىل هذه الدولة .وذلك ألن حياة املسلمني ال تـنفك عن
املساجد واملقابر .وهذه األماكن غالبا ال تكون إال وقفا .ولكن ال يوجد أي دليل على هذا إال بعض املساجد املعدودة
4
اليت ال تزال حمفوظة إىل اآلن واليت يرجع اترخيها إىل ما قبل مائيت سنة.
واألوقاف يف والية سالجنور ماليزاي ،قبل حوايل  45سنة كانت حتت والية زعماء اجملتمع كأئمة املساجد والقضاة و
رؤساء القرى أو الواقفني أنفسهم .وبعض هذه األوقاف كانت موثقة ابلواثئق أو حجج الوقف اليت تثبت وقفيتها
5
وبعضها كان وقفا بصيغ شفهية يتوارثوهنا على مر األجيال.

 3انظر ( قوانين إدارة الشؤون اإلسالمية لوالية سالنجور) ،انظر:
The Administration of Muslim Law and Malay Customary Law, Selangor, Enactment No.3 of 1952,
Part 17, Section 95(1).
4برهان الدين بن لقمان ،استثمار أموال الوقف في ماليزيا ،ص  177وما بعدها.
 5بهار الدين بن ساين( ،نظام إدارة الوقف في الواليات الفدرالية الماليزية) ،ص ،151انظر:
Baharuddin Bin Sayin, Sistem Pentadbiran Wakaf Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia: Satu
Kajian, Master thesis, Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1994, p.151.
وانظر مصطفى عبد الرحمن ( ،بحث قدم لمؤتمر االقتصاد اإلسالمي للمستوى الوطني ،1991 ،بعنوان  :الزكاة والوقف  -التطبيق
في ماليزيا)  ،انظر:
Mustafa Abdul Rahman, Zakat Dan Wakaf : Perlaksanaan Di Malaysia, Simposium Ekonomi
Islam Peringkat Kebangsaan 1991, Kuala Lumpur, 1991, p.3.
 6وفي بعض الواليات تسمى هذه القوانين ب "قانون إدارة أحكام الشرع" أو نحوه.
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مث انتقلت الوالية العامة على األوقاف إىل اإلدارات الرمسية بعد ما أنشئ جملس الشؤون اإلسالمية يف الوالية وأصبحت
هي املتولية ال عامة اليت تباشر بنفسها إدارة بعض األوقاف كما تبقى إدارة بعض األوقاف علي أيدي النظار املولون رمسيا
6
من قبل اجمللس مبوجب قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية التابعة هلا.

املبحث الثاين
دور جملس الشؤون اإلسالمية وبيت املال يف إدارة أموال الوقف
أسس جملس الشؤون االسالمية لوالية سالجنور رمسيا عام 1948م كما نص على ذلك قانون إنشاء والية سالجنور .مث
7
أصدرت قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور يف  11أوكتوبر 1952م.
ومن أهم وظائف اجمللس حتقيق أهدافه السامية كاحملافظة على مصاحل الدين من تكوين املؤمنني املتقني وتعليم طلبة
املسلمني املباديء اإلسالمية احلنيفة ،واستثمار اقتصاد األمة ابلعدل واألمانة ،وختطيط برامج دعوية للمسلمني وغريهم،
8
ومراقبة تطبيق أحكام اجلنائية واألحوال الشخصية ،ومجع األموال وتوزيعها.
كان اجمللس يف بداية األمر مل يتدخل يف شؤون الوقف ،ولكن بعد صدور قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية أصبح اجمللس
هو املتويل الوحيد جلميع األوقاف .وكانت والية سالجنور أوىل الوالايت يف ماليزاي اليت أصدرت هذا القانون الذي
يتعرض حلقوق الوقف.
خيتص جملس الشؤون اإلسالمية برعاية الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه مبا يف ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف
ريعها يف حدود شروط الواقف ومبا حيقق املقاصد الشرعية للوقف وتنمية اجملتمع حضاراي وثقافيا واجتماعيا لتخفيف
العبء عن احملتاجني يف اجملتمع.
ولكن ،يقتصر دور اجمللس على احتفاظ سجالت األوقاف إذا كانت األوقاف معينة كاملسجد واملقربة واملدرسة .وأما
مهمة النظر والقيام بعمارة هذه األوقاف واإلشراف على اإليرادات ومصروفاهتا فتفوض إىل اللجان التابعة للمساجد.9

( 7نظام إنشاء والية سالنجور) ،انظر:
Undang-undang Tubuh Negeri Selangor. Lihat Juga Sembah Taklimat oleh Pengarah JAIS sempena
keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Selangor melawat JAIS pada hari Isnin 10
Jamadil Akhir 1420H bersamaan 20 September 1999.
(8قسم الشؤون الدينية لوالية سالنجور ،فلسفة وأهداف) ،انظر:
Jabatan Agama Islam Selangor, Falsafah, Motto dan Objektif JAIS.
 9كل مسجد في البالد له لجنة مكونة من أهل تلك القرية وتقوم هذه اللجنة باإلشراف على المسجد والقيام بمصالحه وإدارة أمواله ،وفي
بعض الواليات مثل سالنجور وباهانج تقوم هذه اللجنة بأعمال أخرى كاإلشراف على األوقاف الواقعة في محلها.
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ويتفرع حتت اجمللس أقسام خمتلفة عينت للقيام مبهامها اليت هبا تتحقق أهداف اجمللس .والقسم الذي يشرف على حقوق
الوقف يف سالجنور هو بيت املال.
املطلب األول :منـزلة الوقف عند بيت املال
يشري اجلدول إىل أن منزلة بيت املال ميثل أحد أقسام اجمللس .فإدارته أيضا متعلقة بقرارات اجمللس .ويالحظ يف الشكل
رقم  2هيكل تنظيم قسم بيت املال وموقع إدارة الوقف .ويفيدان أن أمهية الوقف مل تلق هلا ابل ومل حيظ ابلعناية التامة.
فالشؤون املالية التابعة لبيت املال هي اليت تتوىل أموال الوقف وليس للوقف حساب خاص10.واملوظف املسؤول لقسم
الوقف إمنا يتعاهد أبعمال التسجيل فقط .ومن مهام هذه اجلزئية استالم الطلب إليقاف األرض ،وعملية نقل امللكية
من صاحب األرض إىل اجمللس ،ومتابعة املشروعات ذات العالقة ابلوقف .وأما أعمال تنمية الوقف فيقوم هبا قسم
التنمية التابع لبيت املال .كما ال ينكر أن هلذا القسم مسؤولية تنمية ممتلكات اجمللس كلها وال تنحصر يف الوقف .ولعل
السبب يف ذلك صغر حجم الوقف وقيمته ابملقارنة مع الدول العربية .وألن القرار املتخذ فيما يتعلق ابلوقف ال بد من
موافقة اجمللس أو اللجنة املعينة كما أشارت إليه قوانني اجمللس وقوانني الوقف.
املطلب الثاين :موارد بيت املال يف والية سالجنور
كان لبيت املال دور فعال مباشر يف اإلشراف على موارد جملس الشؤون اإلسالمية .وتتمثل موارد بيت املال من الزكاة
11
والوقف والوصااي وبقية أموال الفرائض ،واألراضي املقطعة املهداة من السلطان (وال يسمى وقفا).
ولنتعرض على بعض موارد بيت املال كي يتضح لنا وضع الوقف بني تلك األموال ونتصور توزيع الوظائف املختلفة اليت
قام هبا بيت املال.
أوال :الزكاة
فالزكاة هي أهم مهام بيت املال وأنشط وظائفه ،إذ تستمر عملية مجع الزكاة طيلة السنة ومن مصادر متعددة كما
قسمها فقهاؤان من حمصوالت الزراعة ،والودائع واألسهم وزكاة الفطر وعروض التجارة ،وحديثا عن رواتب العمال اليت مت
تقسيطها سنواي عوضا عن الضريبة العامة اليت فرضتها احلكومة.
اثنيا :الوقف
وهو ما حنن بصدده اآلن .فاألوقاف يف سالجنور متثل العقارات من األموال غري املنقولة .وليس لبيت املال أموال الوقف
املنقولة12.كما أن األراضي املوقوفة تنقسم إىل الوقف العام ،وهو الوقف الذي مل يعني فيه هدفه وكان مصرفه جلهة
 10ماكين ،عبد المجيد( ،القانون اإلسالمي إلدارة المال والحقوق في ماليزيا) ،ص.287
 11وبالعكس ،في بعض الواليات تسمى هذه األراضي المقطعة وقفا وتسجل رسميا كأراضي موقوفة يديرها المجلس.
 12المقابلة مع السيد فيصل بن جحيا وذلك في مكتب بيت المال بمدينة كالنج ،(Klang)،الساعة العاشرة صباحا2000/9/22 ،م.
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خريية أو ملصلحة عامة فيتصرف بيت املال كما يشاء حسب املصلحة وجيوز له أن يضع غلته حيث يرى ما مل خيالف
الشرع ،والوقف اخلاص الذي يعني الواقف غرض الوقف كأن يوقف أرضه ألشخاص أو جهة معينة فيدخل يف هذا
13
املفهوم املقربة واملدرسة واملسجد ويسجل ذلك أثناء نقل امللكية.
اثلثا :اإلرصاد
وهو عبارة عن األراضي اليت وهبتها احلكومة إىل جملس الشؤون اإلسالمية ،تتكون من عمارة أو شقق أو قطعة من
أرض اليت فرضتها احلكومة على الشركات املسؤولة املكلفة إلنشاء مشروعات البيوت والسكىن يف أمكنة جديدة فيلزمهم
حجز قطعة معينة لبناء املسجد أو مدرسة دينية لتكون اتبعة لبيت املال.
رابعا :بقية أموال الفرائض
وهو املال املتبقي من املرياث بعد استيفاء الورثة حصصهم أو من تويف وليس له وارث يرث ماله .فهذه األموال املتبقية
إما أن تكون منقولة كالسيارة والودائع والنقود واألسهم وأجرة األراضي والبيوت واحملالت التجارية ،وإما غري منقولة
كاألراضي والشقق والبيوت .وقد بلغت قيمة هذا املورد  246،044رينجيت ماليزي يف عام 1998م املوافق
14
1418هـ.
املطلب الثالث :قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية وما يتعلق ابلوقف من املواد.
وضعت القوانني حبق جملس الشؤون اإلسالمية يف سالجنور ويف غريها من الوالايت من أجل حتديد سلطة اجمللس
وصالحيته وضبط أعماله ،وهي مقسمة إىل عدة أقسام .وأهم هذه األقسام التعريف ابلقانون وإنشاء جملس الشؤون
اإلسالمية وبيان صالحيته ،والشؤون املالية للمجلس ،واملساجد ،واملدارس الدينية ،واملواد اليت تتعلق ابلوقف غالبا ما
تندرج حتت قسم الشؤون املالية.
ومل تتناول مواد هذه القوانني مجيع أحكام الوقف بل ترتكز على عدة أشياء ،منها:
تنصيب جملس الشؤون االسالمية كالوكيل املتويل الوحيد جلميع األوقاف يف الوالية.
ومل يستثن الوقف يف سالجنور الضرائب املفروضة على األراضي والدور،كما يلزم دفع ضرائب نقل امللكية وضرائب
الطوابع وغريها .وإمنا يستثىن من الضرائب ما لو كانت األرض حمجوزة لبناء مسجد.
كما حتتفظ على طرق التعامل أبموال الوقف مبا مل خيالف الشرع وكذا غالت الوقف اخلاص تصرف حسب أحكام
الوقف اخلاص وغالت الوقف العام تضم إىل صندوق األموال العامة.

 13محمد رضوان أونج( ،قانون األرض:دراسة مقارنة بين القانون اإلسالمي والماليزي) ،ص .455وانظر عين جارية بنت مايدين،
الصندوق الخيرية واألوقاف :دراسة مقارنة ،ص.159
14حسنة بنت عبد الحفيظ ،بيت المال في سالنجور تنظيمه ومشكالته ،رسالة ماجستير ،كلية معارف الوحي ،الجامعة اإلسالمية العالمية
ماليزيا ،فبراير 2000م .ص.78
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املبحث الثالث
حملة عن قوانني الوقف يف سالجنور
أول قانون مكتوب للوقف يف ماليزاي وضع سنة 1911م ومسي ب"قانون حظر الوقف" وختتص بوالية جوهور .15وبدأ
التطور اجلديد للوقف يف ماليزاي سنة 1952م بعد أن وضعت حكومة سالجنور قانون إدارة الشؤون اإلسالمية .وهبذا
القانون أصبح اجمللس هو املتويل الوحيد جلميع األوقاف يف الوالية .وقد تتالت بعد ذلك مجيع الوالايت يف ماليزاي
ابقتداء والية سالجنور يف سن هذا القانون .وقد كانت مواد القانون قليلة إذ يشتمل معظمها على ما ال يزيد عن عشر
مواد.
ويف سنة 1999م وضعت سالجنور قانوان آخر أمشل إضافة إىل قانون إدارة الشؤون االسالمية .الذي يشتمل على 48
مادة أساسية وفرعية.
قواعد قانون الوقف ( لوالية سالجنور) 1999م.
لقد أصدرت حكومة سالجنور قانوان حلماية حق الوقف يف الوالية برقم  7عام 1999م.
ويشتمل القانون على تسعة فصول .تتضمن هذه الفصول على مقدمة وكيفية إنشاء الوقف ،وتفاصيل املوقوف عليه،
والوقف الباطل ،واملوقوف ،واستبدال وتنمية الوقف ،وإنشاء جلنة قائمة على إدارة الوقف ،وسلطة اجمللس ،وفرضيات
عامة.
حيتوي الفصل األول أي املقدمة على مادتني :تعرضت املادة األوىل على موضوع القانون ،استعماله وبداية تطبيق
السلطة .وتفيد املادة الثانية شرح مفردات القانون.
وخيتص الفصل الثاين على إنشاء الوقف .ويشتمل على مثانية مواد :إنشاء الوقف ،وبداية التطبيق ،وشروط الواقف،
وتسجيل الوقف ،وقف من كان يف مرض املوت ،ووقف التعليق ،ووقف اإلرصاد ،ومؤبد ،ومشاق ،ومشرتك ،وحبس
الوقف اخلاص.
وخيتص الفصل الثالث على أمور تتعلق ابملوقوف عليه حيث حيتوي على مادتني .تفرض املادة األوىل حلوال حلالة عدم
جدوى املوقوف عليه .كما تنص املادة الثانية على حاالت حيث أن املنافع أو فوائد املوقوف توزع على حد سواء.

 15أورد الباحث هذا النموذج من غير والية سالنجور ألن تطور هذه القوانين مهما كان األمر يتعلق بعضها مع بعض الرتباط هذه
الواليات تحت اتحاد الفدرالية.
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وخيتص الفصل الرابع ع لى حالة عدم صحة الوقف .ويتضمن مادتني .تعاجل املادة األوىل مفهوم الوقف الباطل ،بينما
تبني الثانية حاالت متنع صحة الوقف على الوارث.
ويعاجل الفصل اخلامس قضااي املوقوف .فتذكر املادة األوىل شروط املوقوف ،والثانية وقف احملالت التجارية أو حمصوالت
الزراعة والرهن .وتضبط الثالثة سهم الوقف ،كما تفيد الرابعة حق الواقف على منافع ومثرات املوقوف.
وخيتص الفصل السادس من القانون على قضااي االستبدال وتنمية الوقف .فتذكر املادة األوىل سلطة اجمللس يف القيام
ابستبدال املوقوف ،كما تذكر الثانية سلطة تنمية الوقف اخلرب.
وخيتص ا لفصل السابع على إنشاء جلنة قائمة على إدارة الوقف .حيتوي على إحدى عشرة مادة .تشري كلها على سلطة
اجمللس يف تشخيص جلنة خاصة إلدارة الوقف وتعيني أعضاء اللجنة ،وتنظيم إجتماع اللجنة وتولية السلطة القضائية
اخلاصة كما حتتوي على النفقات ،والرواتب ،وختلية املنصب ،وإبطال التعيني وتولية العضو اجلديد.
ويوضح الفصل الثامن سلطات اجمللس على الوقف .وهناك عشرة مواد .تنص املادة األوىل أبن اجمللس هو األمني الوحيد
على ممتلكات الوقف .وتدل املواد الباقية على سلطات اجمللس يف شراء املال الزائد للوقف.
ويفرض الفصل التاسع بعض احلقوق العامة ذات العالقة ابلوقف .وحيتوي على تسع مواد .منها مشروعية اإلجرءات،
تعيني املوقوف ،وحق تفصيل إشعار الوقف ،تنفيذ احلكم الشرعي ،وسلطة التقنني فيما يتعلق ابلوقف ،وإجراءات
االستيالء على الوقف ،ومراجعة جلنة الفتوى يف الوالية ،وهيمنة هذا القانون على القانون السابق (البند الرابع من قانون
إدارة األحكام الشرعية عام 1952م).

املبحث الرابع
حتليل قواعد قانون الوقف 1999م
بعد هذا العرض ميكننا أن نقول أن هذا القانون ميتاز جبدة الصياغة املوافقة ببعض مقتضيات العصر الراهن ،فهو يضمن
حقوق الوقف و حيقق محاية أموال الوقف من اإلضاعة قانونيا ،كما يفصل مسائل الوقف بكاملها و يفتح اجملال
لنشاطات االستثمار .وميكن حتليلل هذا القانون من جوانب متعددة كالتايل:
أوال :عملية تسجيل األوقاف
لقد كثرت تربعات الناس منذ قدمي العهد يف أنشطة الوقف .بيد أن هناك مشاكل كثرية حول التعريف األراضي املوقوفة
إذ مل يكن هناك قانون يضبط حقوق رعاية الوقف .وقد كانت تعرف األوقاف عن طريق املشافهة والتواتر بني الناس.
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وقد كثر النـزاع حول ادعاء احلقوق من الورثة بعد وفاة الواقف ومل يكن هناك تسجيل رمسي لفصل اخلصومة .16وقد
حاول اجمللس العثور على تلك األوقاف املهملة .وقد اشتغل منسوبو اجمللس بدراسة جدوى تلك األراضي املوقوفة ولكن
مل يلقوا قبوال مرحبا من قبل اجلمهور.
قبل إصدار القانون اجلديد ،تتم عملية توقيف املال سواء كان منقوال أو غري منقول ابخلطوات التالية:
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 .1أييت الواقف إىل اجمللس أو إحدى مكاتبه املتوفرة يف املدن أو يتصل هاتفيا ملناقشة املوضوع وال سيما
للحصول على أوضح املعلومات حول مفهوم الوقف ونظام الوقف اجلاري يف الوالية .وعادة ينصح بوقف ماله
على اسم اجمللس كأمني لتسهيل األمور بدال من أن يوقفه على اسم مجعية أو فئة أخرى.
 .2تعبئة استمارة الوقف .وهذه االستمارة متوفرة يف مكاتب اجمللس .ويتأكد اجمللس من سالمة األرض من أي
مشاكل قانونية كأن يكون سند امللكية مرهونة .واالستمارة املعبئة بعد ذلك ترسل إىل قسم بيت املال لتنفيذ
اإلجراءات الالحقة.
 .3تسليم سندات امللكية لتحويل اسم املالك .وتتم عملية تغيري امللك حبضور الواقف ووكيل اجمللس يف مكتب
18
سجالت األرض يف املنطقة .وغالبا يتكلف اجمللس كل رسومات اتفاقية وضبط اخلامت امللزمة لتلك العملية.
ومفاد نص املادة السادسة من قواعد قانون الوقف 1999م لوالية سالجنور ،أنه يشرتط أن يصدر ابلوقف إشهاد رمسي
ممن ميلكه لدى احملاكم الشرعية ،فإذا مل يصدر إشهاد ابلوقف على هذا النحو ،كان التصرف غري صحيح ،وال يعترب
موجودا يف نظر هذا القانون.
يالحظ أن هناك عدم التوازن يف توزيع مساحات األراضي الوقفية بني الوالايت يف ماليزاي ،ويف احلقيقة هذا يعود إىل
أمور أمهها اختالف طريقة تسجيل األوقاف بني هذه الوالايت .واملقصود من اختالف طريقة التسجيل هو أن هناك
ثالث طرق متبعة للتسجيل 19،وهي كالتايل:
أوال :طريقة التسجيل يف والية كلنتان ) (Kelantanوترنغانو) (Terengganuوابهانج ) .(Pahangيف هذه
تدون يف سجالت الوقف ،بل هذه األماكن سواء كانت من
الوالايت جند أن مجيع املساجد واملصليات واملقابر ال ّ
إرصاد احلكومة أو مما وقفه األفراد فكلها تعترب من أراضي اإلرصاد ابسم احلكومة وليست ابسم اجمللس .وهبذه الطريقة
16محمد رضوان أونج( ،قانون األرض :دراسة مقارنة بين القانون اإلسالمي والماليزي) ،ص .456
 17إدريس بن رملي( ،أموال الوقف :إدارتها ومشاكلها في والية سالنجور) ،انظر:
Idris bin Ramli, Harta Wakaf Pengurusan dan Permasalahannya :Pengkhususannya di Negeri
Selangor. Dissertasi DAIJ Universiti Islam Antarabangsa, 1/1/1992.
 18نيك محمد زين بن نيك يوسف(،إجراءات تسجيل األوقاف) ،انظر:
Nik Mohd. Zain bin Haji Nik Yusuf (Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Pembangunan
Koperasi). Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf di Bawah Kanun Tanah Negara Seminar Institusi
Wakaf Menuju Era Baru.UTM. Sekudai. Johor. 8 Julai 1999. p. 2.
19بهار الدين ساين( ،نظام إدارة الوقف في الواليات الفدرالية الماليزية) ،ص.293-290
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ميكن اجتناب الضرائب املفروضة على األراضي اخلاصة .وجتدر اإلشارة أيضا أن يف والية ترنغانو توجد قطعة أرض من
الوقف الذري مساحتها حوايل  65,000فدان ،أي مساحتها وحدها تفوق جمموع مساحة أراضي الوقف يف ماليزاي
كلها .وهلذا يضع اجمللس معلوماهتا يف سجل مستقل.
اثنيا :طريقة التسجيل يف والية جوهور وقدح وبرياق ومالكا وبينانج وبرليس .وهذه الوالايت تسجل يف سجالهتا مجيع
أنواع الوقف من املساجد واملصليات واملقابر وغريها كما أهنا ال تفرق بني األراضي اليت وقفها األفراد و األراضي اليت
أرصدهتا احلكومة فكلها مسجلة لدى اجمللس .وهلذا نرى أن الوالايت جوهور وبرياق وقدح قد سجلت أكرب مساحة
من األوقاف ،كما أن الوالايت مالكا) (Melakaوبينانج) (Penangوبرليس ) (Perlisأيضا قد سجلت
مساحة عالية مع أن هذه الوالايت هي أصغر الوالايت يف ماليزاي .وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن حكومة والية جوهور قد
أرصدت أرضا يف التسعينات تبلغ مساحتها  3900فدان لغرض زراعتها ابلنخيل يصرف ريعها جلهة اخلري
العامة20.وهذا هو سر تضخم مساحة أراضي الوقف يف والية جوهور).(Johor
اثلثا  :طريقة التسجيل يف والية سالجنور والوالية الفدرالية .يف هاتني الواليتني تفرق بني األوقاف اليت وقفها األفراد واليت
أرصدهتا احلكومة .فاألوقاف املسجلة لدى اجمللس هي اليت وقفها األفراد دون أراضي إرصاد احلكومة .وهلذا جند بعض
21
املساجد واملصليات واملقابر مدونة يف سجالت اجمللس وبعض هذه األماكن غري مسجلة.
اثنيا:شرط الواقف
املراد بشرط الواقف ما يعرب عنه الواقف يف وقفه عن رغباته ومقاصده من وقفه .وقد تكون هذه الشروط متعلقة أبصل
الوقف وإنشائه ،وقد تكون متعلقة بغري أصله كاشرتاط توقيته أو أتبيده أو اشرتاط اتباع طريقة معينة يف توزيع ريعه
واالستحقاق فيه والوالية عليه.
ومل تنص املادة اخلامسة من القانون تفصيالت الشروط ولكن ختتصر على اشرتاط موافقة الواقف وجلنة الوقف .والشرط
الصحيح هو ما ال خيل أبصل الوقف وال ينايف حكمه وال خيل ابإلنتفاع ابملوقوف وال مبصاحل املستحقني وال خيالف
22
الشرع.
اثلثا :عقوبة االعتداء على أموال الوقف.
متيز القانون ابعتناء حفظ األوقاف من الضياع بسبب االعتداء .فاجمللس بسلطته اخلاصة كما أقرهتا احلكومة أصدر
قانوان ضد االعتداء ،فيعاقَب املخالفون زجرا وردعا لإلعتداء .تنص املادة " 45قواعد قانون الوقف 1999م" على
عقوبة من اعتدى على أموال الوقف سواء ابلسكىن أو ببناء بيت أو عمارة أو الدخول بدون إذن أو استغالهلا أو
 20عمر محمد نور( ،إدارة وتنمية الوقف وبيت المالفي والية جوهور) ،ص.52
Omar mohd Nor, Pengurusan Dan Pembangunan Tanah Wakaf Dan Baitulmal Negeri Johor: Isu
Dan Permasalahannya, Latihan Ilmiah, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997, pg.52.
21برهان الدين بن لقمان ،استثمار أموال الوقف في ماليزيا ،ص.181-180.
 22عبد الوهاب خلف ،أحكام الوقف ،ص 90
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غصب غالهتا ،فمن أدين هبذه التهم يستحق عقوبة مالية وبدنية بتغرميه مبا ال يزيد عن  5آالف رينجيت ماليزي أو
السجن مبا ال يزيد عن  3سنوات أو يعاقب بكلتا العقوبتني .وعليه إهدار املبىن الذي بناه بغري اإلذن وختلية احملل من
أي شيء بتكلفته الشخصية.
هذه العقوبة الشديدة تضمن حفظ كيان الوقف .وقد تساهل البعض ابستغالل الفرصة يف اإلستفادة واالنتفاع من
ممتلكات الوقف .وقد حصل اإلعتداء من قبل ورثة الواقف ظانني أن هلم حظ فيها.
رابعا :اإلهتمام ببعض جوانب االستثمار
هناك أيضا اهتمام ببعض جوانب االستثمار .تطرق القانون على جوانب متعددة تتعلق ابستثمار أموال الوقف ،وإن
كان طريق االستثمار الذي اختاره هذا القانون واعتىن به هو طريق االستبدال ،ويشمل استغالل أصل املوقوف وصيانته
أو عمارته الستبقاء قيمته واستمرار إفادته .وقد فرض الفصل السابع من القانون سلطة اجمللس إلنشاء جلنة خاصة
للقيام بواجبات االستثمار وأعطاها الصالحية لتوليد منفعة أكثر كاالستبدال واالستغالل ببناء العمارة وحنوها واستثمار
الريع وكل ذلك ميكن أن يتم مبجرد موافقة اجمللس ،وال حيتاج إىل قرار جملس النواب أو احملكمة.
كما تطرق القانون على جواز إنشاء الوقف املشرتك عن طريق األسهم وهو عبارة عن إنشاء وقف جديد من األراضي
أو الدور .وجتزأ قيمة هذا الوقف إىل أسهم شائعة رخيصة السعر وتعرض للناس العامة لشرائها مث وقفها .وهدف هذا
الوقف املشرتك هو تسهيل الناس مشاركة ثواب الوقف حبيث يقدر على اإلشرتاك فيها كل طبقة من الناس خبالف وقف
األراضي والدور فال يقدر على وقفها إال طبقة األثرايء الرتفاع أسعارها.
ومما يساعد على عملية االستثمار :فرضية القانون إبنشاء صندوق أموال الوقف حيث نصت عليه مادة  .39فهذا
الصندوق حديث العهد ومل حيمل أي مبلغ من املال .وال شك أنه حيتاج إىل مساعدة احلكومة واملتربعني يف بداية أمرها
للقيام بعملية االستثمار .وحيتفظ ريع االستثمار يف هذا الصندوق ويصرف لسداد مؤونة مشاريع االستثمار يف املستقبل.
خامسا :أمهية الفتوى
ينص القانون على أمهية فتوى املفيت يف أية قضية تتعلق أبنشطة تنمية األوقاف .حيث اشرتطت املادة رقم  49من
قانون قواعد الوقف 1999م صدور فتوى املفيت قبل الشروع يف عملية االستثمار .ومتتاز ماليزاي أبن لكل والية من
والايهتا مفيت خاص يقوم مبثابة مستشار األعلى للملك فيما يتعلق ابألحكام الشرعية ،فهو يتوىل رائسة السلطة الشرعية
يف الوالية .وحيق للمفيت إصدار فتواه يف مسألة من املسائل مىت ما رأى ذلك أو بطلب رمسي من أي شخص أو أبمر
من امللك .وما يصدر من املفيت من األقوال وغريها ال يعترب فتوى ملزمة إال إذا نشرت يف النشرة الرمسية للوالية .ومىت مت
نشرها كانت ملزمة على مجيع املسلمني الساكنني يف الوالية ،كما أهنا تكون ملزمة على مجيع احملاكم النظامية والشرعية
يف الوالية فيما يتعلق ابلقضااي الدينية.
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وهناك جلنة أنشئت برائسة املفيت يف كل الوالايت تسمى جلنة اإلفتاء أو جملس الفتوى أو مجاعة العلماء يف بعض
الوالايت ،فعلى املفيت أن يعد اجتماعا مع هذه اللجنة قبل إصدار فتاواه .وإبمكانه أن يكلف اللجنة إبعداد حبوث
ودراسات تتعلق ابلقضااي املطروحة.
وهناك منهج حمدد للمفتني يف اإلفتاء :قد نصت قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية على أن املفيت عليه أن أيخذ ابألقوال
املعتمدة يف املذهب الشافعي .وإذا رأى املفيت أن هذه األقوال تتعارض مع املصلحة العامة فله أن يعدل إىل األقوال
املرجوحة يف املذهب الشافعي .وإذا رأى املفيت أن هذا أيضا يتعارض مع املصلحة العامة فله أن يلجأ إىل األقوال
املعتمدة يف املذاهب الثالثة األخرى .وقد اشرتطت هذه القوانني أيضا على أن العدول عن األقوال املعتمدة يف املذهب
أو اختيار قول من املذاهب الثالثة األخرى ال يكون إال إبذن من امللك ،وال بد يف هذه احلالة أن تكون الفتوى مرفقة
23
ابلتفاصيل الالزمة كذكر األقوال املعتمدة وأسباب العدول إليها.
وقد أجريت التعديالت على هذا املنهج يف اإلفتاء يف قوانني إدارة الشؤون اإلسالمية يف سالجنور عام 1989م .نص
التعديل على أن املفيت له أن يعدل عن األقوال املعتمدة يف املذهب الشافعي إىل األقوال املعتمدة يف املذاهب الثالثة
األخرى مباشرة دون اللجوء إىل األقوال املرجوحة يف املذهب الشافعي ،مث إن رأي املفيت يف ذلك ما يتعارض مع
24
املصلحة العامة أيضا فله أن يلجأ إىل رأيه الشخصي دون التقيد ابألقوال املعتمدة يف أي املذاهب األربعة.
إذن ،للمفيت دوركبري يف توجيه حركة استثمار األوقاف يف سالجنور .وذلك ألن قوانني الوقف يف سالجنور تتسم ابإلجياز
وعدم مشوهلا على كثري من أحكام الوقف وطرق استثمارها وكما قيدوا فتوى املفتني يف تنفيذ املشاريع اليت حتتاج إىل
فتوى .وكما أن الفتوى الرمسية ضرورية جدا للتكييف الفقهي وكذلك لفصل النـزاع واخلصومة .ومع التزام املفتني ابملذهب
الشافعي ،وجدان أهنم يف بعض املسائل الفقهية يرجحون آراء أصحاب املذاهب األخرى كتجويز دفع زكاة الفطر ابلقيمة
اتباعا للمذهب احلنفي.
ويف جمال استثمار أموال الوقف ،جند أن املفتني السابقني يف سالجنور ومعظم املفتني يف الوالايت املاليزية مل يروا جواز
وقف النقود واستبدال األوقاف اخلربة أو املعطلة لشدة متسكهم ابملذهب الشافعي .ولكن هناك تطور جديد حيث
وجدان أن يف قضية استبدال مسجد "تلوك كادونج") ،(Telok Gadongأصدر فتوى يف السنة  1999جبواز
تنفيذ مشروع االستبدال مع مراعاة بعض الشروط.
وقد بدأ هبذا الرأي مفيت والية جوهور ،صاحب السماحة داتؤ احلاج أمحد بن أونغ ،حيث قدم حبثا حول استبدال
الوقف يف اجتماع رؤساء إدارات الشؤون االسالمية املنعقد يف "كاجنار" بوالية "برليس" ) (Perlisيف أغسطس سنة

23أحمد محمد إبراهيم( ،نظام األحوال الشخصية في ماليزيا) ،انظر:
Ahmad Mohd. Ibrahim, The Administration of Muslim Family Law in Malaysia, Working Paper,
Kulliyyah of Law, International Islamic University Malaysia, Malaysia.(no date,), P. 3-21.
24
Selangor Administration of Islamic Law Enactment 1989, sec. 36(1) (2) (3).
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1981م .وقدمه مرة أخرى يف اجتماع مذاكرة جلنة الفتوى للمجلس الوطين سنة 1982م .وقد احتج جبواز استبدال
الوقف للحاجة املاسة والضرورة القصوى يف حالة خرابه وتعطله.25
سادسا :حماسبة النظار
ومما يالحظ يف هذا القانون ،عدم التعرض إىل حماسبة النظار حبيث ميكن إخضاعهم للعقوبة إذا أدى تقصريهم إىل
خراب األوقاف أو تدين غالهتا .وهذا ضروري جدا للحفاظ على ممتلكات الوقف ،ويف الوقت نفسه إعادة ثقة الناس
ابألجهزة الرمسية القائمة على األوقاف مما حيفزهم على وقف أمواهلم وتسليمها إىل والية اجمللس.
سابعا :عدم اهتمام القانون جبانب وقف النقود
أكثر مواد القانون تلمس انحية وقف العقار أو األرض .وعندما سئل مسؤول الوقف يف اجمللس حول أموال الوقف
26
النقدي أجاب أبنه ال يوجد أو مل يسبق أن ُس ّجل عندهم تفاصيل النقود املوقوفة.
ومن العجيب أننا وجدان والية جوهور والوالية الفدرالية تفتحان اجملال الستثمار أموال الوقف النقدية حسب قانون
قواعد الوقف التابع هلما .وابلعكس مل يذكر قانون قواعد الوقف يف سالجنور هذا االجتاه من االستثمار .ومفاد مادة رقم
 16قواعد قانون الوقف  1999م لوالية سالجنور أن للواقف أن يوقف حمصوالته الزراعية أو أجور حمالته التجارية
للمجلس ويعترب ذلك املبلغ كوقف عام .ولكن مل تصرح املادة بوقف النقود وال ابستثمارها .ومل تصرح مبنع استثمار
أموال البدل عن طريق اإليداع يف البنك اإلسالمي يف صندوق املضاربة أوصندوق الوديعة.
يرى الباحث من خالل استطالع هذه املواد القانونية عدم اعتناء اجمللس بفتح احلساب اخلاص يستقل عن احلساب
العام لبيت املال لتخصيص نقود الوقف.
اثمنا :توسيع أصناف الوقف
ومما يالحظ أن القانون وسع أصناف املوقوف .فنص البند رقم ( )9على جواز وقف أسهم الشركات التجارية كما أجاز
إنشاء وقف املشاق واملشرتك عن طريق األسهم .فيمكن بذلك إنشاء وقف جديد من األراضي أو الدور وجتزأ قيمة هذا
الوقف إىل سهام شائعة رخيصة السعر وتعرض لعامة الناس لشرائها مث وقفها.

 25أحمد أونج( ،ورقة العمل حول سهم الوقف واإلبدال)
Ahmad Awang, Kertas kerja Mengenai Saham Wakaf dan Wakaf Gantian (Wakaf Ibdal),
Jabatan Agama Johor, Johor 16/8/1981.
26المقابلة مع السيد فيصل بن جحيا وذلك في مكتب بيت المال بمدينة كالنج ،(Klang) ،الساعة العاشرة صباحا2000/9/22 ،م.
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املبحث اخلامس
ممتلكات الوقف يف والية سالجنور
األوقاف يف الفقه اإلسالمي إما أن تكون عقارا وإما أن تكون منقولة ،فالدراسة حول ممتلكات الوقف يف والية
سالجنور تكون على هذا التقسيم .ولننظر ما نوع األوقاف يف والية سالجنور من العقارات واملنقولة.
أوال :العقارات
يسجل يف سجالت اجمللس تفاصيل العقارات الثابتة من األراضي واملباين ،فقد أصدر اجمللس أحدث وأدق معلومات
عن مواقع أراضي الوقف املوزعة يف كل مناطق الوالية بنظام احلاسوب اجلديد .27وأما املنقوالت فال تسجل تفاصيلها
لدى اجمللس رمبا لتفاهة ذلك ،اللهم إال النقود اليت متثل أموال البدل وأسهم الوقف اليت مل يتم استبداهلا ابلعقارات.
يبلغ جمموع األوقاف اليت تتوالها اجملالس يف ماليزاي اآلن ما ال يقل عن  6641قطعة من األراضي مبساحة
 18,153.82أكر .28ومن املباين ما ال يقل عن  477شقة ومبىن .وأما مساحة أراضي الوقف اليت يتوالها جملس
الشؤون اإلسالمية يف والية سالجنور فعدد األراضي  509.03أكر الذي ميثل الوقف العام و  1،760.08أكر الذي
29
ميثل الوقف اخلاص.
وأما األراضي واملباين اليت يتوالها اجمللس معظمها من املساجد واملصليات واملقابر أو ما كان وقفا على هذه األماكن.
وقد شغلت املساجد واملصليات  681أكر ،وأما املقابر فسعة أراضيها تستغرق  79أكر .وأما املدارس والبيوت
فتستغرق كل منهما  33أكر و  7أكر على حدة .والباقي متثل أراضي زراعية وغري زراعية.
جدول رقم  : 3إحصاء سعة األراضي املوقوفة املسجلة عند جملس الشؤون اإلسالمية إىل هناية 1420هـ املوافق
30
1999م.

العدد
1

اسم املنطقة
سابق برمن

الوقف العام (أكر)
140.25

الوقف اخلاص (أكر)
254.30

2

كواال سالجنور

54.57

128.52

 27مجلس الشؤون اإلسالمية لوالية سالنجور (،التقارير المتأخرة عن تفاصيل األراضي الموقوفة).
Majlis Agama Islam Selangor, Laporan Akhir Pengkalan Data Tanah Wakaf MAIS, Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri selangor Darul Ehsan, published by Integrated GeoPlanning
Sdn.Bhd.
28برهان الدين بن لقمان ،استثمار أموال الوقف في ماليزيا.ص .180
29بيت المال( ،ثبت األراضي الموقوفة في والية سالنجور للعام 1421هـ).
Baitul Mal, Senarai Tanah-Tanah Wakaf di Selangor bagi Tahun 2000/1421. Majlis Agama Islam
Negeri Selangor.
 30المصدر السابق.
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3

كلنج

79.00

953.24

4

كواال النغات

34.70

72.00

5

سفانج

27.59

82.28

6

فتالينج

25.50

20.84

7

هولو النغات

112.26

146.76

8

كومبق

13.26

3.24

9

هولو سالجنور

21.90

98.90

509.03

1،760.08

اجملموع

جدول رقم  :4تقسيم أصناف األوقاف العامة واخلاصة يف والية سالجنور حسب املناطق إىل هناية عام 1999م.

العدد

نوعية
األرض
املنطقة

املسجد

املدرسة

املصلى

املقربة

العام
124

اخلاص
123

العام
-

اخلاص
33

العام
-

اخلاص
7

العام
-

اخلاص
8

-

47

-

10

-

3

-

6

-

-

-

34

-

10

-

23

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

8

-

-

-

-

-

1

-

26

-

1

-

1

2

8

-

-

79

1

6

1

سابق برمن

2

كواال
سالجنور

43

3

كلنج

24

64

4

كواال
النغات

-

-

-

5

سفانج

11

23

-

6

6

فتالينج

-

12

-

6

1

7

هولو
النغات

37

42

-

11

-

5

8

كومبق

1

2

-

3

1

1

-

9

هولو
سالجنور

7

16

-

2

3

1

-

247

329

105

5

28

اجملموع

البيوت
العام

اخلاص
-

املصدر :ثوابت األراضي املوقوفة لبيت املال ،جملس الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور.
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وأما أنواع األوقاف اليت يديرها جملس الشؤون اإلسالمية يف والية سالجنور ،فهي كالتايل:
 .1األوقاف اخلريية ما مل يشرتطها الواقف النظر لنفسه.
 .2األوقاف اليت ال يعرف مستحقيها وال جهة االستحقاق فيها حىت حتدد صفاهتا.
 .3األوقاف اخلريية اليت يشرتط فيها النظر لبيت املال أو للمجلس.
تكون أموال الوقف يف والية سالجنور من األوقاف الثابة معظمها األراضي .وتنقسم هذه األراضي إىل عامة وخاصة.
فاألراضي املوقوفة العامة هي اليت أوقفها صاحبها إىل بيت املال ليديرها بدون تعيني اهلدف أو املنفعة اليت يريد منها،
فبيت املال يستحق أن يت صرف يف هذا املال أو األرض كما يشاء حسب ما يراه من مصلحة عامة .أما األراضي
املوقوفة اخلاصة فهي األراضي اليت أوقفها صاحبها بتعيني املنفعة املخصوصة اليت أراد منها مثل أن يقول  :أوقف هذه
األرض لبناء مسجد.
وتتوزع األراضي املوقوفة يف شىت أحناء والية سالجنور ،وتعترب األراضي الزراعية اخلاصة يف حمافظة "سابق برمن" (Sabak
) Bernamو"كواال سالجنور") (Kuala Selangorمن أوسع املناطق املوقوفة .ويف "سابق برمن" تبلغ مساحة
األراضي املوقوفة إىل ما يقرب  300أكر.
ويالحظ أن مساحة األراضي املوقوفة يف القرى أكرب من املساحة املوقوفة يف املدن .والدليل على ذلك أن األراضي
املوقوفة يف "بتالينج جااي" ) (Petaling Jayaتبلغ مساحتها  3أكرات فقط .ولعل السبب يف ذلك هو قوة الدافع
الديين عند الفالحني إضافة إىل أهنم ميلكون أراضي أكثر من أهل املدن الذي ال ميلك الواحد منهم إال بيته أو شقته
الصغرية.

اثنيا :األموال املنقولة
ال يسجل عند جملس الشؤون اإلسالمية بوالية سالجنور
ومل يتعاهد قبول وقف النقود .والفتاوى السائدة يف ماليزاي مل تقبل وقف النقود .إذ تنحصر أموال الوقف يف ماليزاي يف
شكلني :أموال البدل وريع الوقف .فأموال البدل غالبا عبارة عن تعويضات أراضي الوقف اليت أخذهتا احلكومة من أجل
املصلحة العامة كبناء الطرقات وحنوه .وقد تكون أموال البدل النقدية مما مجعه اجمللس من تربعات الناس لغرض صرفها
يف املشاريع العقارية كبناء املساجد واملدارس أو احملالت التجارية .ولكن هذه التربعات النقدية ال أتخذ حكم النقود
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املوقوفة بل أتخذ حكم أموال البدل ،ألهنا ال يراد استبقاؤها على هيئة النقود بل ليستبدل هبا عقارا .فالعقار املستبدل
31
هو املوقوف األصل.

الفصل الثاين :استثمار أموال الوقف يف سالجنور
هناك حماولة من جملس الشؤون اإلسالمية يف والية سالجنور ماليزاي إعادة النظر حول دور الوقف التنموي ،كما اهتمت
احلكومة املاليزية بتطويراألوقاف .وقد أصدر الربملان املاليزي قرارا يتعلق حبق تنمية األوقاف أثناء عرض ميزانية عام
2001م إذ فرضت احلكومة مبلغ  204.79مليون رينجيت ماليزي يتم توظيفه عن طريق هيئة التقدم اإلسالمية
32
مباليزاي) .(JAKIMوقد أعلن ذلك وزير املالية تون دائم زين الدين يف اجتماع جملس النواب.
ولتحقيق هذا اهلدف املنشود ال بد من دراسة وضع األوقاف وعرض إحصاءاهتا يف أحناء البالد اليت توضح أصنافها
ومواقعها وقابلية تنميتها كما ينبغي النظر كذلك إىل جتارب االستثمار اجلارية يف البالد ومدى حتقق جناح تلك املشاريع.
وأما املباحث هلذا الفصل فهي كالتايل:
املبحث األول  :دراسة طرق ووسائل االستثمار املتبعة
املبحث الثاين :حتليل طرق استثمار أموال الوقف يف سالجنور
املبحث الثالث :كشف املشكالت اليت تعوق عملية التنمية

املبحث األول  :دراسة طرق ووسائل االستثمار املتبعة
ميكن تقسيم جتربة االستثمار يف والية سالجنور إىل قسمني ،أوال :االستثمار الذي قام به جملس الشؤون اإلسالمية
نفسه ،واثنيا :االستثمار الذي قام به نظار الوقف .وسوف ندرس كال من هذين القسمني على حدة.

املطلب األول :االستثمار الذي قام به جملس الشؤون اإلسالمية.
31برهان الدين بن لقمان .استثمار أموال الوقف في ماليزيا ،ص .208وهذا أيضا ما قرره الموظف المسئول بشأن الوقف في المجلس.
فليس هناك سجالت خاصة بالنقود الموقوفة ،وليس هناك حساب خاص للوقف وذلك ألن هذه المبالغ في أكثر األحيان تعتبر أموال
المجلس التي يديرها بيت المال .المقابلة مع هاشم محمد ،نائب المدير ،قسم بيت المال ،مبنى المجلس بمدينة كالنج ،وذلك في مكتبه
الساعة الحادي عشرة صباحا 29 ،يونيو .2000
 1قدم السيد الوزير المالية الميزانية لعام  2001في يوم الجمعة  27أكتوبر  ،2001وراجع أيضا جريدة "أوتوسن ماليو" (Utusan
) Melayuو "بريتا هاريان" ) (Berita Harianمؤرخا  28أكتوبر .2000
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قد سبق الكالم 33أن اجمللس يتوىل حفظ أمانة األوقاف املسجلة عند مكتبه فقط .واألنشطة االستثمارية اليت قام هبا
اجمللس ال تتجاوز عن األراضي املوقوفة ابسم اجمللس مطلقا ومل يكن هناك انظر يشرف عليها سواء عيّنه الواقف أو
اختاره القرويون .يف الوقت ذاته قد تطورت قضية تنمية الوقف كلما حتققت اجنازات للمشروع يف الوالايت األخرى مثل
كلنتان) (Kelantanوجوهور) (Johorوبينانج ) .(Penangو مع ذلك مل يسجل الباحثون السابقون تفاصيل
هذه املشاريع لعدم جتديد نظام الوقف ولغياب أنشطة تنمية رمسية قام هبا اجمللس .وال يعين هذا أن اجمللس ال يؤدي دوره
الفعال يف رعاية الشؤون االسالمية وال سيما الوقف ،لكن اجمللس اشتغل بنشاطات استثمارية أخرى من بناء العمارات
ّ
للتجار .وأكثر ممتلكات اجمللس اليت ركز على تنميتها هي األراضي
والدور التجارية مث حتصيل الربح ببيعها وإجيارها ّ
املوهوبة من قِبَل احلكومة .ومل تُ َس ّم هذه األراضي الكثرية ابلوقف إال بوالية جوهور .والوقف يف سالجنور ينحصر فيما
أوقفه األفراد فقط .ولنضرب منوذجا حملاولة اجمللس يف تنمية الوقف يف مسجد "تلوك كادونج" (Telok
34
).Gadong

قضية مسجد "تلوك كادونج" ).(Telok Gadong
وقد حاول اجمللس تنمية املنطقة إبنشاء مشروع بناء عمارة مبحل مسجد قد خرب مع إعادة بناء املسجد اجلديد يف
إحدى طوابق العمارة املبنية .لقد أتخرت عملية استثمار الوقف عن طريق االستبدال بسبب النـزاع حول التسجيل
وشدة متسك األهل ابملذهب الفقهي املعني .ولنستعرض ما حدث مبنطقة "كلنج".
لقد تربع أحد احملسنني (عبد الصمد بن مادون) بقطعة األرض يف منطقة "كلنج" تقدر قيمتها مببلغ 250،000
رينجيت ماليزي لبناء املسجد يف القرية اليت استوطن فيها الواقف .وانتقلت ملكية األرض -رقم التسجيل ( 6684
) -HS (m) 19567اليت سعتها  6969مرت مربع املساوي ب 1.722أكر من الواقف إىل اجمللس يف  19يونيو
ِ
وسجل رمسيا عام 1961م بكوهنا حمجوزة للمسجد عند مكتب إدارة األرض التابع لوالية
1957م لغرض الوقفّ .
سالجنور .ولكن مل تتحقق غاية بناء املسجد آنذاك يف املكان املقرر لظروف معينة .وقد بىن اجمللس ابملبلغ السابق
مسجدا آخر يف القرية اجملاورة على القطعة احملجوزة للمسجد –رقم التسجيل .53
ويف شهر أكتوبر 1980م قدم اجمللس طلبا إىل احلكومة لتغيري مسمى سند األرض من كوهنا حمجوزة للمسجد برتقيتها
إىل سند التنمية كما هو مشروط قانونيا قبل القيام ببناء عمارة .فغُريت نسبة األرض مع موافقة جملس النواب 24
سبتمرب 1986م من كوهنا حمجوزة لبناء املسجد إىل ملكية اجمللس مع ترقيتها للتنمية بدفع مبلغ .339,738.75
رينجيت ماليزي مقابل الرتقية.
2

وذلك بعد إصدار قوانين إدارة الشؤون االإسالمية ،انظر الفصل الرابع  ،المبحث الثاني ،ص.85
 3لم يجد الباحث إال نموذجا واحدا لتمثيل نشاط تنمية الوقف التي قام بها مجلس الشؤون اإلسالمية لوالية سالنجور .وقد تأخرت هذه
الوالية إحياء واستثمار ممتلكات الوقف بالمقارنة ببعض الواليات األخرى.
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لقد كان موقع األرض موقعا إسرتاتيجيا للتنمية واالستثمار وال يصلح لبناء املسجد لقلة عدد السكان املسلمني هناك.
وكما أن هناك إمكانية كبرية لتطوير األرض عن طريق بناء الشقق السكنية املثالية املرحية ملوقعها اجلغرايف وقُرهبا من املدينة
مع توفر التسهيالت العامة.
وحسب الدراسة االقتصادية املعاصرة سوف تتقدم هذه املنطقة يف العهد القريب نتيجة اهتمام احلكومة إبنشاء املشاريع
يف املناطق اجملاورة خاصة يف مدينة كلنج .و ال شك أن قيمة األرض سوف ترتفع وتزيد .وعلى هذه املسوغات ،اقرتح
السكنية.
اجمللس القيام مبشروع بناء الشقق َ
وقد بدأ املشروع عام 1996م ومسي "منارة منرية") ،(Menara Muniraالذي يهدف ببناء الشقق واحملالت
التجارية .وقد قام ابملشروع شركة "ابكيت سوجي لألموال احملدودة" (Bakti Suci Properties Sdn.
) .Bhd.وهي إحدى شركات جملس الشؤون اإلسالمية حيث يعود %40من الربح إىل اجمللس و %60إىل الشركة.
وقد مت العقد بني الشركة وبني البنك اإلسالمي املاليزي يف  16أغسطس 1995م على أساس املشاركة .وقد ساهم
البنك اإلسالمي مببلغ  5ماليني رينجيت ماليزي وهو  30يف املائة من مؤونة التكليف ،بينما تتكلف الشركة ابلباقي
35
 .%70وقد خططوا إبنشاء  154وحدة سكنية وحملة جتارية كلها معدة للبيع.
لكن يف عام 1996م تَل ّقى اجمللس رسالة رمسية من ورثة الواقف مطالبني اجمللس إبنشاء مسجد ويف الوقت نفسه قدموا
اعرتاضهم وانكارهم للمشروع .وتوقّف املشروع يف 1997 /12/17م .وقد قرر هذا التوقف أعضاء جلنة التنمية
ملشروع "منارة منرية" بسبب هذا االعرتاض ولسببني آخرين ومها كالتايل:
أوال :قلة جناح التسويق حيث مت حجز  23فقط من جمموع  154وحدة سكنية من قبل األفراد بينما  89الوحدة
الباقية حجزهتا مؤسستان حكوميتان مها املؤسسة الزراعية املاليزية)(Jabatan Pertanian Malaysia
ومؤسسة األمساك للتنمية ) .(Maju Ikanلكن مل يكن احلجز من تلكما املؤسستان معتمدا بشكل هنائي الحتياج
املؤسسة احلصول على املوافقة من قسم ختطيط االقتصاد التابع لوزارة الزراعة .وهبذا ،حيتمل الغاء احلجز إذا مل يوافق
عليها.
واثنيا :عدم احلصول على القرض ملؤونة املشروع من أي بنك.36

 4ورقة العمل المقترحة لتكملة مشروع بناء العمارة السكنية ،قدمها شركة "باكتي سوجي" ،لمذاكرة خاصة  11 ،سبتمبر ،1999 ،فندق
دي فلما ،أمفنج ،سالنجور ،غير مطبوعة .انظر:
Kertas Kerja Cadangan Menyiapkan Pembangunan 15 Tingkat Pangsapuri yang Mengandungi 154 Unit
Kediaman, 13 Unit Perniagaan dan Tempat Letak Kenderaan Bertingkat Untuk 165 Petak di Atas Lot
6684, Mukim Klang, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Disediakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif
Bakti Suci Properties Sdn Bhd, Kertas Kerja untuk Muzakarah Khas Pejabat Mufti Selangor 11
September 2000, De Palma Inn Ampang, Selangor Darul Ehsan.
5

أوراق مذاكرة خاصة بشأن قطعة األرض الموقوفة في تلوك كادونج ،كالنج ،مجلس الشؤون اإلسالمية ،غير مطبوعة ،انظر:
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ويف مارس  1999م طلب عمدة القرية بتوسعة مبىن مدرسة دينية تسمى "املدرسة الشعبية نور العني" بدال من قيمة
تلك األرض .ورفعت القضية إىل مساحة املفيت يف السنة نفسها.
فكم اي ترى استغرقت فكرة التنمية؟ استغرقت عشرين سنة من أجل تنفيذ مشروع واحد .ومع وفاة الواقف املشرتط بناء
نب هناك مسجد منذ تلك الفرتة لوجود مسجد آخر قريب منه .وكل ذلك قبل إصدار قانون الوقف
املسجد بوقفه ،ومل يُ َ
لوالية سالجنور 1999م.
جاء يف البند رقم  19من قانون قواعد الوقف بوالية سالجنور 1999م "للمجلس أن يستبدل املوقوف يف هذه
احلاالت:
 .1إذا قبضه أي سلطة عامة ابلطريقة املسموحة قانوان.
 .2عدم أتدية الوقف دوره النافع املفيد كما أراده الواقف.
 .3عدم أتدية املوقوف مقتضى الوقف".
لقد استشار اجمللس مكتب املفيت عن فكرة املشروع .وقد أجاب صاحب السماحة احلاج حممد متييز بن عبد الواحد يف
خطابه إىل اجمللس بتاريخ  29مجادى اآلخر 1420هـ املوافق  9أكتوبر 1999م 37.لقد أفاد صاحب السماحة
بضرورة االلتزام بشروط الواقف وال ينبغي العدول عن شرطه بدون عذر شرعي.
كما أفاد املفيت إلزام اجمللس بشراء قطعة أرض أخرى يف املنطقة لبناء مسجد بدال من تلك القطعة املوقوفة املخططة
ملشروع بناء عمارة للشقق .وذلك اتباعا لقاعدة االستبدال .وال بد أن تكون تلك القطعة اجلديدة بقدر سعة القطعة
السابقة أو زايدة عنها أو بقدر القيمة.
وتوقف املشروع إىل أن صدرت جلنة اإلفتاء قرارا جديدا لصياغة املشروع .وهو كالتايل:
قرارات جلنة اإلفتاء
لقد عقدت جلنة اإلفتاء جلسة مشورة حول قضية مشروع االستبدال وذلك يف  13-11سبتمرب عام 2000م .
وذلك بعدما رفعت القضية إىل اللجنة .حيث تعطلت عملية التنمية سنوات .وقد قرر أعضاء اللجنة القرارات التالية:
Kertas muzakarah khas tanah wakaf di atas lot 6684, Telok Gadong, Pelabuhan Klang. Bahagian Baitul
Mal, Komleks MAIS, Majlis Agama Islam Selangor Darul Ehsan.
 6رسالة رسمية من مكتب المفتي إلى المجلس ،انظر:
Surat Rasmi Mufti, Pejabat Mufti Negeri Selangor, Tingkat. 4 Podium Selatan, Bgn. Sultan Salahuddin
Abd. Aziz Shah, Shah Alam, Bil. (2) dlm. Mufti. Sel.5012f jld 6. 9/10/1999.
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 .1ال بد من بناء مسجد كما اشرتط الواقف.
 .2ال بد من بناء مسجد مع السكىن للمنتسبني إىل إدارة املسجد كما فرضتها احلكومة يف سجالت األرض.
 .3إبقاء اسم الوقف لألرض ببناء املسجد ،ويسمح ببناء عمارة مستقلة من املسجد حمتوية على شقق لإلجيار
فقط دون البيع .واحملصوالت من املشروع تعود إىل جملس الشؤون االسالمية لغرض الوقف فقط.
اقرتاحات اجمللس لعملية تنمية جديدة خاصة ابألرض
بعد دراسة قرارات جلنة اإلفتاء خط اجمللس خطوات التنمية اجلديدة اليت تتمشى مع تلك اخلطوط العريضة .منها:
 .1بناء مسجد أو مصلى يف اجلهة املقابلة املتجهة إىل الشارع العام.
 .2بناء عمارة حتتوي على مخسة طوابق وشقق لغرض اإلجيار .وستنفق بعض حمصوالت اإلجارة إلدارة املسجد
والتكلف على أنشطتها.
 .3توظيف بعض حمصوالت اإلجارة إلدارة املسجد وأنشطة تعمريها.
وجه صاحب السماحة املفيت لوالية سالجنور هذه القرارات ملراعاة نية الواقف ،فال بد من بناء مسجد واستخدام كلمة
ويُ ّ
38
مصلى .وكذلك الشقق ال بد من حتديدها لإلجيار دون البيع.
مسجد بدال من
ّ
39

قرارات اجتماع جلنة التنمية التابع لبيت املال املنعقد يف  10أكتوبر 2000م.
 .1موافقة قرارات جلنة اإلفتاء يف والية سالجنور.
 .2اختاذ قرار بناء مسجد يف القطعة ويف نفس الوقف بناء شقق سكنية للمسلمني ابعتبار أن معظم املواطنني غري
مسلمني.
 .3املوافقة على بناء مسجد يف اجلهة املقابلة أمام العمارة قريب من الشارع العام حيث يسهل علىاملواطنني
اجملاورين واملارين الوقوف ألداء الصالة.
 .4املوافقة على حتديد بيوت لإلجارة دون البيع مع توظيف حاصل اإلجارة ملنافع املسجد والوقف.
 .5كما وافقوا على سداد القرض السابق من البنك اإلسالمي على أساس املشاركة.
40
 .6تعيني شركة "ابكيت سوجي لألموال احملدودة" مقاوالً للمشروع ،مع إلغاء العقود القدمية مع الشركة.
املطلب الثاين :االستثمار الذي قام به مشرفو الوقف

 7مكتب المفتي لوالية سالنجور ،مذكرة خاصة بشأن استبدال الوقف في "تلوك كادونج" المنعقدة في  13-11سبتمبر 2000م .وقد
أرسلت قرارات االجتماع إلى المجلس في يوم الجمعة  6أكتوبر 2000م.
 8الحوار مع موظف قسم خطة التنمية ،السيد فيصل بن جحيا ،يوم أربعاء 8 ،نوفيمبر 2000م.
 9قرارات إجتماع لجنة التنمية بالمجلس ،انظر:
Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan, Majlis Agama Islam Selangor, Bil.5/2000, bertarikh 27 Oktober
2000, Jumaat, 8:30 Pagi, Bilik Mesyuarat Setiausaha Kerajaan Negeri tingkat 19, Bangunan SSAAS,
Shah Alam.
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لتوضيح أنشطة االستثمار الذي قام هبا املشرفون أو النظاّر ،يقف الباحث على ثالثة مناذج متثل ثالثة مواقع خمتلفة
لألوقاف املختلفة .فهذه األوقاف هلا مميزات متنوعة ينظر إليها من عدة نواح :بُعدها عن العاصمة ،أوكنه األرض زراعية
أو غريها ،وكذا نوعية االستثمار .ولننظر إىل مدى حتقق أهداف هذه التنمية واإلستفادة من ريعها.
النموذج األول :قرية إنده) (Endahمنطقة ابنتينج ) (Bantingمديرية كواال الجنات (Kuala

) ،Langatسالجنور.

41

األوقاف يف هذه املنطقة من أحسن النماذج ألنشطة استثمار الوقف الذايت الذي قام به نظار الوقف دون تدخل
اجمللس ،وال سيما يف متويل أنشطة املسجد وأعمال الرب واخلريات ألعضاء القرية واجملتمع فال ينتظرون مساعدة حكومية
أو مساعدة اجمللس يف استمرارية األنشطة.
فتحت هذه القرية سنة  1952م ،ومسيت بقرية "بينده" مبعىن االنتقال وذلك مبناسبة انتقال القرويني أثناء فرتة احلرب
األهلية بني احلزب الشيوعي وبني احلكومة ،حيث انتقل القرويون إىل هذه القرية اجلديدة وأصلها غاابت ،حمافظني على
حياهتم الجئني من شدائد احلرب .وقد حتولت تلك الغاابت إىل قرية مجيلة غنية ابحملصوالت الزراعية .وقد اشتهرت
املنطقة مبحصوالت التافيوكا وأنواعها ،مث تطور بزراعة أشجار املطاط ،وحتول بعد ذلك إىل زراعة النخل الزيتية.
لقد أوقفت احلكومة  10أكر لزراعة النخل .وساهم القرويون بوقف أراضيهم فيما يبلغ  7أكرات ونصف .وهذا ال
يشم ل على القطعة املستخدمة لبناء مسجد و مدرسة وقاعة عامة ومقربة تعترب من األراضي املوقوفة .والذي يهمنا هنا
كيف استفادوا من  17أكرا ونصف لتوظيفها من أجل استخدامات املسجد ومصاحل الناس.
لقد مت التسجيل لـ 10أكر كوقف للحكومة حيث ال يدفعون ضريبة سنوية .وأما الباقي ،فيدفعون  17رينجيت ألكر
واحد .وقد شارك القرويون مبؤونة زراعة األراض املوقوفة وتنميتها .قاموا بتنظيف األرض وزراعة النخل مجاعة .وكان أييت
كل واحد منهم بنخلة أو خنلتني أو أكثر حسب استطاعتهم .وبدأ املشروع يف السبعينات .ونتيجة جلهودهم املشكورة
فقد متتعوا مبحصول الوقف الذي ال يقل عن  33ألف رينجيت سنواي جبانب تربعات املصلني يف يوم اجلمعة وغريها.
ويبلغ املال املدخر للمسجد يف البنك اإلسالمي حاليا  42ألف رينجيت ماليزي.
ومن املشكالت اليت يواجهها الوقف فهي كالتايل:
 .1تفاوت أسعار حبوب النخل حيث ال تثبت ،أغالها  400رينجيت للطن الواحد وأرخصها  95رينجيت.
بعبارة أخرى قد يرتفع السعر كما كان يف السنوات املاضية  40سنتا لكيلو واحد وقد ينـزل كما هو اآلن

 10الحوار مع مسؤول الوقف ومأمور الصرف لمسجد الطيبين )توان حاج توكين) ،في بيته ،يوم السبت الساعة  12ظهرا،
2000/11/10م.
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ولألسف إىل  9.5سنتا للكيلو واحد .وال ننس أن أجرة العمال اثبتة على  40رينجيت لكل طن .مع أن
احملصول من كل مخسة أكرات شهراي يرتاوح ما بني طن واحد إىل سبعة أطنان.
تكربُ النخل ،وال تنتج الثمرات كما كانت .وبعضها قد تساقطت لسبب العجز.
ُ .2
 .3غالء سعر النخليات أو الفسيلة النخلية وغالء مؤونة التكليف.
النموذج الثاين :األوقاف يف قرية "سونغي جينجني" ).(Sungai Cincin
مت مجع املعلومات هلذا النموذج ابملقابلة مع عمدة قرية "سونغي جينحني" احلاج حممد راضي بن احلاج حممد طاهر.42
وجمملها كالتايل:
فتحت القرية قبل مائة سنة ملؤسسها الشيخ حممد نورالذي توىف عام 1928م .وسعة األرض  13 =4 +9أكر برقم
تسجيل  2197و .2968
وأما حمصوالت األرض فكانت سابقا حمصوالت زراعية ألن املنطقة يف أصلها زراعية فهناك أشجار
"الدراين") (durianو"رمبواتن") (rambutanوالنرجيل ،كما كان هلا أيضا مشروع تربية األمساك .وكانت هناك
أهنار جتري وتتصل بنهر "كومبق" ).(Gombak
وابلنسبة إىل العقارات املوجودة فهي تتمثل يف مسجد ومدرسة ابتدائية دينية والبيوت اليت يبلغ عددها  42بيتا ومل توجد
أقرها عمدة القرية الذي هو انظر
تسجيالت موارد ومصارف مالية عند الناظر .ومن الفرص املتاحة لالستثمار كما ّ
الوقف ،بناء البيوت املؤجرة حيث ما زالت مفتوحة للنشاط التنموي لقرهبا من اجلامعة اإلسالمية العاملية يف كومبق وقرهبا
من العاصمة.
ومن املشكالت اليت يواجهه الوقف إلنشاء مشروع االستثمار فهي كالتايل :
 .1مل تسجل األرض املوقوفة رمسية عند اجمللس.
 .2عدم توفر رأس املال للتنمية.
 .3اعتياد القرويني الساكنني يف أرض الوقف بعدم دفع أي مبلغ كأجرة.

 11المقابلة مع عمدة القرية في بيته يوم اإلثنين بعد صالة العشاء مباشرة ،وذلك بتاريخ2000/10/ 30م.

22

43

النموذج الثالث :األوقاف يف قرية "كلنج جيت" ).(Klang Gate
نتيجة املقابلة هي أن األوقاف هنا عبارة عن مقربة مسافتها أكران اثنان ونصف من األرض ،ومسجد مساحته أكر
واحد وربع مبا يقارب  52،356مرتا مربع .واألرض حمجوزة للمسجد واملقربة عند مكتب سجالت األرض ومل تسجل
رمسيا عند اجمللس كأرض وقف وال ابسم اجمللس كقابض األمانة ،ولكن متعارف عند اجلمهور أن األرض موقوفة.
وأما حمتوايت األرض فهي مدرسة دينية لدروس فروض العني لطلبة املرحلة االبتدائية .وبيت لإلمام ،وأربعة بيوت
لإلجارة.
ومن املشكالت الطارئة ضيق املسجد حيث مل يتسع املكان للمصلني خاصة يوم اجلمعة .والطريق الوحيد لتوسعة
املسجد هو بناء طابق اثين للمسجد إذ مل تتسع األرض للتطوير .وتكلفة املشروع حتتاج إىل مليونني .وقد قدم الطلب
إىل بيت املال ثالث مرات ولكن بدون جدوى.
ويقيم املسجد أنشطة دعوية كالدروس الدينية وقضااي خاصة لألمهات ،واللغة العربية كما يستعان ابلتسهيالت اجلديدة
كأجهزة الكمبيوتر وألواح اإلعالانت ملرونة األنشطة .والنفقات هلذه األنشطة ورواتب األئمة وعمال املسجد مصروفة
من تربعات الناس خاصة يوم اجلمعة .واملبلغ املدخر حاليا ما يبلغ مائة ألف رجنيت ماليزي.

املبحث الثاين :مالحظات وحتليالت هلذه األنشطة االستثمارية.
حياول الباحث يف هذا املبحث حتليل نشاطات اجمللس لتنمية الوقف مث أنشطة املشرفني على حدة.
املطلب األول :حتليل استثمار اجمللس
ميكن حتليل مشروع االستثمار السابق بعدة نواح .وحناول أن نبحث طريقة التنمية اليت سلكها اجمللس يف املشروع
واخلطوات امل تخذة للتنمية .وأما املشكالت والعوائق للمشروع فسوف نناقشها يف املبحث الثالث 44إن شاء هللا.

أوال :طرق االستثمار
 .1االستبدال

45

 12تمت المقابلة مع ناظر ا لمسجد الحاج عبد الوهاب بن سعد ،واألمين العام حاج علوي بن إسماعيل ،واإلمام نووي بن أحمد في مكتب
المسجد ،يوم األربعاء  ،2000/11/1بعد صالة المغرب.
 13انظر صفحة .124
 14االستبدال من أهم وسائل استثمار الوقف ،عليه يتوقف تطبيق الوسائل االستثمارية الباقية ،لقد فصلنا الكالم حول مسائل االستبدال في
الفصل الثالث ،المطلب األول ،ص .48
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وقد حتدثنا أبن املذهب الرمسي للبالد هو املذهب الشافعي .وقد أشران إىل أنه يذكر قانونيا إلزام املفيت ابتباع آراء
املذهب واختيار الراجح منها ومنعه اخلروج من تلك الدائرة .ولعل شدة متسك املفيت واجلهة املسؤولة ابملذهب وعدم
قبول رأي آخر -مع احرتامنا الجتهادهم -هو سبب أتخر أنشطة االستثمار.
يرى الشافعية أن تغيري الوقف ال جيوز إال أبحد الشرطني التاليني:
أوال :أن ينص الواقف على التغيري أو يشري إليه كأن ينص على أن للموقوف عليه مجيع االنتفاعات فيجوز تغيري الوقف
إىل ما هو أنفع هلم ،أو ينص الواقف على أن للناظر فعل ما يراه مصلحة ،فله تغيري الوقف إىل ما يوافق مصلحة
الوقف .فيشرتط يف هذه احلالة أن ال يؤدي إىل تغري الوقف ابلكلية عن امسه الذي كان عليه حال الوقف.
اثنيا :أن يتعذر االنتفاع ابلوقف إال ابلتغيري فيجوز ،وإن أدى إىل تغيري الوقف عن امسه الذي كان عليه حال الوقف،
ومثاله كما لو أوقف أرضا للزراعة فتعذرت ،واحنصر النفع يف الزراعة أو البناء ،فعلى الناظر ما فيه املصلحة ولو أبن
46
يؤجرها لذلك.
وميكننا أن خنلص إىل أن الشافعية مل يروا جواز إحداث التغيري يف األوقاف إذا انعدم اشرتاط الواقف .فالقضية اليت حنن
بصددها ليست هينا إذ أن التغيري واضح وقد خترج الصورة عن مسمى الوقف الذي خص للمسجد .فهناك تغيري
47
الصورة إىل حمالت التجارة وشقق سكنية ،فاملشروع يف بداية األمر خمالف للمذهب.
فعلى هذا النمط ّقرر املفيت يف االجتماع اخلاص حول القضية ،بتوجيه االستثمار ببناء املسجد مستقال عن عمارة الشقق
48
إلبقاء صورة املسجد الذي هو الغرض األمسى من أنشطة الوقف .وال يبين املسجد يف نفس مبىن الشقق.
ومن إجيابيات هذا القرار اخلروج من اخلالف والنـزاع حول االستبدال .وذلك ألن معظم علماء املسلمني يف هذا البالد
متمسكون ومتشددون يف تنفيذ مقتضى مذهبهم ،فال ينكرون مثل هذا املشروع بشرط إبراز املسجد أمام العمارة وال
يتعطل الوقف بل ينمو ويثمر بتحصيل املنافع عن طريق اإلجارة .وعلى هذا يكون هذا النموذج إن شاء هللا مبثابة
وحمركة لالستثمار يف املستقبل.
مق ّدمة ّ

 15األنصاري ،زكريا بن محمد(ت925هـ) ،شرح عماد الرضا بيان أداب القضاء ،ط ،1جدة ،الدار السعودية للنشر والتوزيع،1986 ،
ص.94 :2
 16قد نوقشت القضية في اجتماع لجنة الفتوى بشأن تنمية الوقف ببناء البنك اإلسالمي في الطابق األول وبناءالمصلى في الطابق الثاني
في بولو بينانج ،وقد قرر مكتب المفتي منع ذلك متمسكا بالنصوص السابقة .هذه الفتاوى ذات أهمية وتأثير ليس فقط لوالية بوالو بيننج،
بل تتعدى إلى الواليات األخرى ،وذلك كما قرره السيد فيزل جحي نائب المدير لوحدة التنمية بيت المال أثناء حوار الباحث معه في
مكتبه يوم الخميس ،الساعة الحادي عشر 2 ،نوفيمبر 2000م .وقد حصل الباحث هذا التقرير الذي أصدره مكتب المفتي (بوالو بيننج)
عن طريق مكتب بيت المال التابع لوالية سالنجور مما يدل على ارتباط عالقة المجالس اإلسالمية بين الواليات ،انظر:
Minit Mesyuarat Jawatankuasa Syariah, Majlis Agama Islam Pulau Pinang.13 December 1988,
unbublished.
 17مكتب المفتي لوالية سالنجور ،مذاكرة خاصة بشأن استبدال الوقف في "تلوك كادونج "،المصدر السابق.
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اثنيا :املشاركة
ومن الوسائل االستثمارية املتبعة خالل االستثمار استخدام عقد املشاركة .ومت عقد املشاركة بني شركة "ابكيت سوجي
للمقاوالت" وبني البنك اإلسالمي يف  16أغسطس 1995م حيث قدم البنك اإلسالمي مبلغ  5ماليني رجنيت
للمشروع .وهذا املبلغ ميثل  %30من مؤونة املشروع .وتتحمل شركة "ابكيت سوجي" ابقي املؤونة اليت نسبتها %70
على أن الربح مقسم بينهما على تلك النسبة.
وقد ألغي هذا العقد مع إصدار قرارات جديدة اليت أصدرها مكتب املفيت بعد مناقشة املوضوع وتوجيه جديد للمشروع.
فيتحمل اجمللس وشركة "ابكيت سوجي" املبلغ الذي قدمه البنك اإلسالمي املاليزي دينا 49.وكما مت عقد املشاركة حديثا
بني اجمللس وبني شركة "ابكيت سوجي" حيث يتحمل ابكيت سوجي مؤونة االستثمار على أن الربح مقسم بينهما بنسبة
 %40للمجلس و %60لشركة "ابكيت سوجي احملدودة" مع بقاء ملكية املشروع للمجلس.
خالل هذه التجربة بتوظيف وسيلة عقد املشاركة ميكننا أن نستنتج أن مشكلة رأس املال ليست هي املشكلة الرئيسية
لعملية التنمية أو القيام أبي مشروع استثماري ألن األرض نفسها هي مال متقوم ذات قيمة عالية فهي قابلة أن تكون
راه نة للقرض كما أهنا صاحلة لتكون سند االستثمار فتقدر كأمثان االستثمار .وكما يصح أن يعقد عقد مشاركة متناقصة
حيث يدفع اجمللس أو مؤسسة الوقف إىل جهة التمويل تدرجييا مع الربح املتفق عليه.
وأما بقية طرق االستثمار كاإلجارة واملضاربة وشراء األوراق املالية واالستصناع فلم جيد الباحث جتربة جملس الشؤون
اإلسالمية بوالية سالجنور مزاولة تلك املعامالت يف تنمية األوقاف .وهذا ال يعين غفلهم عن تلك القواعد املشروعة ألن
للمجلس خربة يف إدارة املال سنني عديدة ،بل ميلك اجمللس عمارات وحمالت جتارية لإلجيار كما أن للمجلس أيضا
مشروعات استثمارية وجتارية اليت ال تستغين عن تلك الطرق املشروعة .ولكن هذه التجربة االستثمارية الناجحة تكون
يف ممتلكات اجمللس اخلاصة من غري الوقف .وذلك ملشاكل خاصة بشأن الوقف اليت سوف يناقشها الباحث يف املبحث
50
الثالث.
اثنيا :اخلطوات الالزمة قبل بدء املشروع.
ليس هناك مانع مينع أي نشاط تنموي للوقف إذا كان مطابقا لإلجراءات القانونية املرسومة .ومن األسف قد علل
البعض أن فتوى املفيت هو الذي يبطء هذه املشاريع .وللننظر مدى أمهية الفتوى لنشاط التثمري.
 .1أمهية قرار املفيت
 18ورقة العمل القتراح تكملة مشروع بناء العمارة السكنى ،المصدر السابق ،وكذلك حسب الحوار مع الموظف المسئول بمراقبة
المشروع ،وهو نائب المدير لوحدة التنمية بيت المال كما أشرنا سابقا ،وانظرأيضا الخطة الجديدة المقترحة لمشروع منارة منيرة ،غير
مطبوع ،انظر:
Kertas Kerja Cadangan Pembangunan Terbaru Bagi Pembangunan Menara Munira, Mesyuarat
Jawatankuasa Pelaburan MAIS 27 Oktober 2000, unpublished.
19

انظر صفحة  124وما بعدها.
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تظهر خالل جتربة االستثمار أمهية صوت املفيت لفصل النـزاع ما بني جملس الشؤون اإلسالمية وما بني ورثة الواقف من
جانب ،ومن جانب آخر تبدو ضرورية هذا القرار ملنع اهتام الناس أن أعمال اجمللس غري شرعية أو خارج نطاق املصاحل
الشرعية ألن اجمللس دائما يقع حمل االهتام أبنه يقوم ابلواجبات واملشاريع حيث شاء بغض النظر عن الضوابط الشرعية.
يرى الباحث أمهية مثل هذه الفتوى لكل مشروع ذي شأن ،فمهما كان األمر وكيفما كانت صورة التنمية فال بد من
موافقة مكتب املفيت .ومن الضروري إعالن قرار املفيت للجمهور قبل بداية املشروع فصال للنـزاع واخلصومة اليت قد تثور
حول املشروع خاصة لورثة الواقف .وألن جتربة مسجد "تلوك كادونج" تؤيد ادعاء الورثة والقرويني حقوقهم واهتامهم
بسوء تصرف اجمللس وقد يظن بعضهم أن املشروع غري شرعي .وذلك ابستدالل األوراق الواردة يف مكتب اجمللس اليت
متثل شكاوى الورثة الذين ختلفوا عن فهم الوقف بشكل صحيح.
 .2فَق ُد مراجعة املفيت واجمللس يف بعض أنشطة االستثمار
ومن العجيب أننا وجدان أن األنشطة التنموية اليت قام هبا بعض املشرفني تستغين عن الفتوى وقرارات اجمللس .ولعل
اجلواب أن تلك األنشطة  -كما سوف نوردها قريبا -ذات خلفية اترخيية منذ العهد القدمي قبل إصدار القانون اجلديد
ومستمرة حىت اآلن .وزايدة على ذلك مل تكن تلك األنشطة االستثمارية مشروعات كبرية حتتاج إىل كمية كبرية من رأس
املال أو طول املدة .وعلى سبيل املثال ،جتربة مسجد "كلنج جييت" يف النموذج الثالث ببناء أربعة بيوت مؤجرة كما
51
أوردان فيما سبق بدون مراجعة مكتب املفيت.
ومن امل الحظ أيضا تعلق مشروع استثمار الوقف ابلفتوى الرمسية اليت أصدرها مكتب املفيت ،بل أحياان يؤدي إىل أتجيل
املشروع النتطار الفتوى .وهذا ال شك فيه خري .ولكن وجدان يف الوقت نفسه غياب توجيه ومراقبة اإلفتاء لكثري من
املشاريع الكبرية واألنشطة االستثمارية الربوية اليت ال عالقة هلا ابجمللس.
املطلب الثاين :حتليل استثمار املشرفني

أوال :لقد جنح الوقف يف النموذج األول ب"قرية إنده" 52يف حتصيل الربح من خالل جترابته االستثمارية ابلزراعة.
فالزراعة إحدى وسائل االستثمار املعروفة منذ العهد القدمي ،وهذه اخلربة هي من منوذج االستثمار الذايت53الذي قام به
مسؤيل الوقف ابلتمويل واإلدارة الذاتية .وكما يفيدان أن اهتمام املنسوبني والقرويني ابملشروع والتعاون بينهم قد حقق
هدف الوقف التنموي .غري أن هناك طرق استثمارية أخرى ال بد من دراستها ألن االكتفاء بطريقة واحدة ال تضمن
استمرارية الربح مع تغري األسعار يف األسواق.
اثنيا :قدرة املشرفني وإمكانيتهم من مباشرة أعمال التنمية قريب املدى مع عدم تدخل اجمللس ماليا ومعنواي يف أنشطة
االستثمار .وهذا النموذج من أبرز األدلة على جناحهم يف إدارة التنمية مع عدم تدخل اجمللس .وللمجلس أبن يرتك
 20انظر صفحة .116
 21انظر صفحة .113
 22وقد قسمنا مشروع استثمار الوقف إلى الذاتي وغيره في الفصل الثالث  ،صفحة .47
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عملية استثمار الوقف للناظر أو املشرف واللجنة املسؤولة وال يتدخل بكل جزئياهتا ما دام النجاح يتحقق ابلطريقة
املسلوكة .وهذا مما خيفف مسؤولية اجمللس حنو واجبات التنمية .ولكن مهما كان األمر فال يفوت اجمللس مراقبة كل
األنشطة الوقفية يف الوالية.
اثلثا :تتميز القطعة املوقوفة يف قرية "سونغي جينجني" 54إبسرتاجتية موقعها ،وذلك لقرهبا من العاصمة وقرهبا من مقر
اجلامعة االسالمية العاملية .لقد كان هناك عدد كبري من البيوت اليت بنيت منذ العهد القدمي .وذلك ألن غرض الوقف
ال ينحصر يف أتسيس املسجد فحسب بل تتعدى إىل إنشاء مدرسة دينية خاصة مبا يسمى ب"فندق" .فالبيوت
املوجودة جبوار املسجد يبلغ عددها  42بيتا يسكنها أصحاهبا جماان .ومل تعد املدرسة الشعبية لتعليم الدين للقرويني
نشيطة بعد وفاة الشيخ املؤسس والنقراض اجليل املتمكن للقيام ابلتدريس.
وجديرا ابلذكر -أصبح تقليداي -فقد وجدان معظم األراضي املوقوفة تتوارث إدارهتا أوالد وأحفاد الشيخ العامل املؤسس
ولو مل تكن هلؤالء تلك املكانة العلمية والقدوة الدينية .فال غرابة أن يهتم اجمللس ببناء مدرسة ابتدائية جديدة بعد غياب
تلك املدرسة القدمية .وقد تتوىل احلكومة كل تكاليفها ومعوانهتا وإدارهتا لفقد أهلية اجلاليات اجلديدة.
أالحظ إن الغرض األول من الوقف هو الوقف اخلاص لطلبة العلم املقيمني حول املسجد لكون املسجد هو مكان
للتدريس .ومن العجيب مل يستخدم املسجد مقرا ألنشطة التدريس ،ومع ذلك تبقى املنطقة موقوفة ،فيتمتع أصحاب
البيوت الساكنني يف القرية بعدم دفع أي أجرة أو غالة.
وكل هذه العناصر تؤخر نشاط التنمية .بل وجد الباحث أن األنشطة الدعوية واالجتماعية أقل بكثري يف قرية "سونغي
جينجني" ابملقارنة مع قرية "إنده" يف النموذج األول اليت اعتمد صندوق مسجدها بتمويل ريع الوقف.
رابعا :لقد سلك الوقف يف النموذج الثالث ب"كلنج جيت"55طريقة اإلجارة كوسيلة االستثمار .ولكن مع قدرهتا
إنشاء الشقق وتطوير مشروع إجيار البيوت املوجودة ،مل تتوفر مساحة األرض.
قد التعاون والتفاهم بني املشرفني حيث ال جيتمعون ملناقشة
خامسا :ومما الحظنا خالل هذه التجارب االستثمارية فَ َ
ب موقعهما فال جيري بني
موضوع استثمار الوقف أو لوضع خطة مسلوكة لالستثمار .فالنموذج الثاين والثالث مهما ُقر َ
الناظرين التعامل والتعاون يف خطة التثمري .وكذلك انظر وقف النموذج الثالث مع وجود فكرة االستثمار عند كل منهم،
ومع حرصهم حفظ الوقف ومنعه من اإلضاعة.

 23انظر صفحة .117
24انظر صفحة .118
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سادسا :والحظنا أيضا فقد اهتمام األفراد واملؤسسات واهليئات احلكومية وغري احلكومية يف تنمية األوقاف .فإن
ملمتلكات الوقف مستقبل زاهر إذا أحسن تدبريها واعتنيت بتنميتها.

املبحث الثالث :مشكالت األوقاف خالل التمويل
ختتلف مشكالت األوقاف ابختالف أنواع األوقاف والبيئة االقتصادية واالجتماعية املوجودة فيها ،ومن بعض هذه
املشكالت هي:
أوال :مشكلة التسجيل
مل تتم عملية تسجيل قطع األراضي املوقوفة أبسرها يف والية سالجنور كامال .والتسجيل الذي يعنينا هنا هو التسجيل
ابسم اجمللس .وقد تسجل بعض األراضي ابسم عمدة القرية .وقد يؤدي هذا الوضع إىل عدم توفر املعلومات اإلحصائية
اليت حتصر وتبني مواقع األوقاف ومكوانهتا والفرص االستثمارية املتاحة لتنميتها.
ومن مناذج األوقاف اليت مل تسجل رمسيا :قطعة أرض يف مديرية كومبق يف قرية "سونغي جينجني" .وكانت مساحتها
 13أكرا .مع ذلك ُعرفت القطعة كأرض وقف .وسجل يف مكتب البلدية للمنطقة رمسيا أن األرض حمجوزة للمسجد.
فال شك أن هذه احلالة متنع تصرف اجمللس عليها .ومما يزيد القضية غموضا عدم تعيني الواقف نوعية الوقف أهو وقف
عام أم خاص .ويرتتب عليه صعوبة إدارهتا احملافظة عليها.
اثنيا :مشكلة القانون
كانت سلطة احملاكم الشرعية يف ماليزاي ال تفوق احملاكم الفدرالية وذلك لتعلق الوقف بقوانني أخرى مثل قانون األرض
وقانون األجرة املوروثة من عهد االستعمار اإلجنليزي .وذلك ألن إدارة شؤون املسلمني تتوالها احلكومة احمللية أو الوالية.
وهي تشمل معظم حقوق املسلمني من األحوال الشخصية وحقوق الوراثة وبعض العقوابت اجلنائية .هبذا تكون حقوق
رعاية أموال املسلمني تتوالها احملاكم الشرعية .ولكن سلطتها حمدودة .واشرتطت أن تنفذ أوامرها احملكمية خالل إطار
سلطتها املرسومة وال ينبغي أن ختالف القوانني الفدرالية والحماكمها كما نص عليه الدستور املاليزي.
وابلنظر إىل اخلصومات والنـزاعات حول الوقف يف القضااي السابقة وجدان أهنا ترفع إىل احملاكم املدنية دون احملاكم
56
الشرعية .واملفروض أن يفصل النـزاع يف احملاكم الشرعية ألهنا حتت سلطة احلكومة احمللية.

 25محمد داود بن بكر ( ،وضع الوقف من وجهة القانون) ،سمينار أوضاع الوقف في األلف الجديد ،الجامعة التكنولوجية  8 ،يوليو
 .1999غير مطبوع .انظر:
Mohd Daud Bakar, Kedudukan Institusi Wakaf Daripada Perspektif Undang-Undang, Kertas kerja
dibentangkan di Seminar Institusi Wakaf Menuju ke Era Baru, anjuran Jabatan Pentadbiran Tanah,
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, 8 Julai 1999, ms. 12.
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وعلة تقدمي احملاكم املدنية اليت فيها نزعات القوانني اإلجنليزية القدمية من احملاكم الشرعية يف بعض قضااي الوقف تعود إىل
عوامل عدة منها:
أوال :أن إجراءات تسجيل الوقف تبدأ بتقارير األمانة والوصااي فال بد أن متر ابحملكمة املدنية.
اثنيا :أكثر النـزاعات حول الوقف ما يتعلق مبلكية األرض .فملكية األرض تضبطها وحتكمها قوانني األرض اليت
أصدرها برملان وليس حتت سلطة احلكومة احمللية ،كما يف قضية "ج .راسينا سامي" ضد جملس الشؤون اإلسالمية لوالية
57
"بولو بينانج".
اثلثا :ألن النـزاع واخلصومة دارت بني مسلم وكافر.
واملشكلة اليت طرأت هنا أن احملكمة الفدرالية أو املدنية ال تستند إىل األحكام الشرعية وقد يكون احلاكم غري مسلم كما
قد يفوت حق الوقف بسبب تقصري احلاكم وضعف افراط القانون املدين.
اثلثا :املشكالت أثناء التنمية
 .1غالء تقدير الربح الذي طلبه البنك.
قد يتعطل املشروع بسبب عدم توفر رأس املال للتنمية  .فهذه رؤوس األموال قد استدانه اجمللس أو مؤسسة الوقف أو
الناظر من البنك اإلسالمي أو البنوك األخرى .ولكن غالء الربح الذي طلبه البنك قد يعسر جهة الوقف قضاء الدين.
لننظر إىل قضية تنمية الوقف الذي سعى إليها جملس الشؤون الدينية يف والية (بولو بينانج) 58،حيث اشرتك اجمللس مع
منظمة أخرى وهي "جملس أمانة الرعية") 59(MARAلبناء عمارة جتارية أربعة أدوار يف "لبوه بوجينغام" .وقد وافق
البنك اإلسالمي على حتمل رأس املال مؤونة املشروع عن طريق املراحبة بشراء سندات الوقف مببلغ  5ماليني وبيعها إىل
اجمللس بسعر  11مليون ابلتقسيط خالل  15سنة .وهذا يعين أن على اجمللس دفع مبلغ  61،112.00رينجيت
ماليزي شهراي ملدة  180شهر مع تقدمي العربون مببلغ  183،333.00رينجيت ماليزي تقسيطا ملدة ثالثة أشهر.
60
وقد تعطل املشروع لسبب غالء الدين الذي سوف يتحمله اجمللس.

57

(1993) 2 MLJ 166.
 27أورد الباحث هذا النموذج ولو كانت من غير والية سالنجور ألن البنك اإلسالمي واحد فقط في ماليزيا فهو نفس البنك الذي يلجأ إليه
مجلس الشؤون اإلسالمية في والية سالنجور ،وألن مثل هذه الخبرة التنموية ال بد أن يدرسها منسوبو مؤسسة الوقف وعلى سبيل
الخصوص المجلس القائم بمسئولية التنمية .ويحتمل حدوث نفس الطلب من البنك لقرب الوالية من العاصمة.
 28هذا المجلس هو منظمة حكومية التي تهدف إلى رفع مستوى المواطنين الماليويين بتقديم المساعدة المالية كرأس المال لشروع التجارة والتقنية
وتوفير المكافآت لمواصلة الدراسة.

Mohd Daud bin Bakar, Kedudukan Institusi Wakaf Daripada Perspektif Undang-Undang, p.23.
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وتظهر مشكلة أخرى أثناء مزاولة املعاملة مع البنك ،وهو اشرتاط البنك رهن سندات األرض املوقوفة ،وهذا ال جيوز.
وذلك خوفا من عدم استطاعة اجمللس سداد القرض فتنتقل ملكية األرض إىل البنك مع أنه حق الوقف.
 .2قلة اخلربة والتجربة
مما توصل إليه الباحث يف هذه الدراسة قلة جترابت تنمية األوقاف يف ماليزاي .قد تقدم بعض الوالايت أبنشطتها
التمويلية ومتتعوا بنجاح املشروع وقد أتخر بعض األخرى حىت ال يسمع عندهم جواز تنمية الوقف.
وزايدة على ذلك وجود فجوة يف قنوات االتصال بني اجملالس اإلسالمية و اهليئات القائمة على شؤون األوقاف يف
الدول اإلسالمية ،لإلفادة من تبادل اخلربات واآلراء وتوثيق روابط التعاون املشرتك فيما بينهما.
رابعا :املشكالت اخلاصة اليت يواجهها اجمللس
 .1ضعف الكفاءة اإلدارية والقدرة على التخطيط والتنفيذ لدى األجهزة املختصة بتنمية األوقاف ،وتعزيز دورها
االقتصادي واالجتماعي .وذلك لقلة طاقة العمال املؤهلني يف جمال التنمية ودراسة التطبيق االقتصادي
االسالمي املرتبطني أبنشطة التنمية .وزايدة على ذلك ليس هناك قسم خاص أو هيئة خاصة كلجنة دائمة
تشرف على إدارة الوقف .املوجود اآلن هو عبارة عن موظف واحد يتوىل تسجيالت الوقف وجلنة غري دائمة
جيتمع أعضائها إذا دعت احلاجة إليها .فهذه اللجنة الصغرية واجباهتا تسجيل األوقاف وقبض األمانة لألرض
املوقوفة .وال يقسمون إدارة األوقاف بتصنيفاهتا املختلفة من العقار كاألراضي الزراعية والصناعية .وقد
توسعت إدارة الزكاة إىل أن شكلت جلنة كبرية جلباية الزكاة ومسوه مركز جباية الزكاة لوالية سالجنور .وكانت
ا لزكوات من أعظم موارد ومداخل بيت املال ويف نفس الوقت للمجلس .ولعل السبب يف ذلك تركهم شأن
مباشرة األوقاف للنظار الذين والّهم جاللة امللك أو الواقف أو القرويون.
 .2مسؤلية رعاية األوقاف .كما عرفنا سابقا 61أن اجمللس يعترب أمينا وصاحب األمانة لألوقاف .ومن واجباته
تولية النظار املؤهلني للقيام على مسؤوليات الرعاية واإلشراف من أجل صيانتها طول الزمان .وجند أحياان قد
عني الواقف أو جلنة الوقف انظرا قبل أن يسجل عند اجمللس .فقام ابملسؤولية الذي ليس عنده خربة وال
خلفية دينية فيتصرف جبهالته .ونتيجة ذلك ال يقوم مبسؤوليته اهلامة إلحياء الوقف وحفظها حق رعايتها
وتوزيع حمصوالهتا 62.وقد حصل أن يتصرف الناظر ملصلحته الشخصية فيؤجر األرض للصينيني الكفار
للحصول على األجرة العالية.

 30انظر الفصل الرابع ،المبحث الثاني ،صفحة .84
 31إدريس بن رملي( ،أموال الوقف :إدارتها ومشاكلها في والية سالنجور) ص.124
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 .3التناقض مع قانون رعاية اإلجارة .63حيث مينع القانون رفع مبلغ األجرة للمباين اليت أنشئت
1948/1/31م .هذه احلالة تؤدي إىل عدم انتفاع اجمللس من حمالته التجارية والشقق أمت االنتفاع إذ مما ال
غبار عليه تغري أسعار املباين وارتفاع أسعار األجرة يف املناطق الرائجة لألسواق مع مضي الزمان.
 .4مشكلة ضرائب األرض اليت يتحملها اجمللس كقابض األمانة .وزايدة على ذلك بعض األراضي املوقوفة ال
قيمة هلا فيتحمل اجمللس خسارة إدارهتا ودفع الضريبة السنوية .وذلك ككون األرض غري قابلة للتنمية لبعد
مقر وقوعها يف الغاابت أحياان أو يف األماكن املستعصية الوصول إليها وال يصل إليها إنسان إال بشق النفس.
ومع ذلك يتكفل اجمللس دفع الضريبة السنوية كما افرتضته قوانني األرض .وتدفع هذه الضريبة إىل احلكومة
احمللية.
وقد وضحت هذه القضية األمني العام لوزارة األرض والتنمية التعاونية ،األستاذ داتو الدكتور نيك حممد زين أبهنا خبالف
ما افرتضه قانون احلكومة احمللية 1976م 64.وقد دلت املادة  15فرع  ،143قانون رقم  181أن للسلطة احمللية إعفاء
الضريبة من املعابد واألموال اخلريية .ولكن لسوء احلظ مل تسع السلطة احمللية يف إعفاء تلك الضريبة عن األراضي
املوقوفة.
فما دام هناك فرصة قانونية إلعفاء الضرائب ،فاملفروض على منسويب اجمللس رفع القضية إىل السلطان أو مناقشتها مع
هيئة التقنني احمللية إلزالة الشبهة .ذلك ألن الوقف هو مال خريي يتربع به احملسنون لغرض توزيع اخلريات.

اخلامتة
لقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة املتواضعة عن استثمار أموال الوقف يف والية سالجنور إىل بعض النتائج،
وجيدر به أن يذكر أمهها ،مث يعقبها ببعض املقرتحات.
أوال :نتائج البحث
أوال :أتخر والية سالجنور من انحية استثمار الوقف ابملقارنة من الوالايت األخرى .و يعود ذلك إىل تضييق مفهوم
الوقف عند البعض ،كما أنه ليس هناك مؤسسة خاصة مسؤولة عن الوقف .وقد جعلت مسؤولية إدارة الوقف حتت
( 32قانون ضوابط اإلجارة)  ،1966انظر:
Akta Pengawalan Sewaan 1966
 33نيك محمد زين بن نيك يوسف وعزم الدين بهاري ( ،وضع األوقاف وقابليتها للنمو في ماليزيا) ،سمينار وقف في األلف الجديد،
الجامعة التكنولوجية المالزية 8 ،يوليو ،1999 ،ص .20انظر:
Nik Mohd Zain Haji Nik Yusuf dan Azimuddin Bahari, “Kedudukan dan Potensi Pembangunan
Hartanah Wakaf di Malaysia” Kertas kerja dibentangkan di Seminar Institusi Wakaf Menuju ke Era
Baru, anjuran Jabatan Pentadbiran Tanah, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti
Teknologi Malaysia, 8 Julai 1999, ms.20.
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عناية بيت املال .وال شك أن املسؤولني مشغولون ابملشاريع التنموية األخرى ،فضال عن عوائق ومشكالت أخرى اليت
يواجهها اجمللس أثناء ممارسة مشروع االستثمار.
اثنيا :إن لبيت املال يف والية سالجنور دور هام يف القيام أبنشطة االستثمار املنشودة جبانب تقدمي خدمات متعددة يف
تدبري موارده من الزكاة وبعض أموال الفرائض وإدارة أموال اجمللس خلربته الطويلة منذ أن أسس سنة 1948م.
اثلثا :ظهور الوعي أبمهية الوقف وحاجة تنميتها مبقتضاها ملصاحل اجملتمع االسالمي يف أحناء العامل اإلسالمي حيث
عقدت املؤمترات واالجتماعات وق ّدمت البحوث حول الوقف وطرق استثماره على النطاق الدويل والقطري واحمللي .وقد
أسست مؤسسات الوقف اليت تسعى إىل إعادة دور الوقف اخلريي والتنموي ليعود نفعه على املسلمني .وتشهد ماليزاي
اهتماما متزايدا من قبل املسؤولني يف استثمار أموال الوقف من بداية الثمانينات والتسعينات.
رابعا :اهتمام حكومة والية سالجنور أبنشطة استثمار الوقف حيث أصدرت حديثا قانون الوقف للوالية ،وقد اشتملت
املواد على ضمان حفظ الوقف من حيث التسجيل وحقوق الرعاية وفتح جمال لالستثمار .فمسؤولية عمارة األوقاف
واستمراريتها جزء من مسؤولية احلكومة اليت ال تتحقق إجنازاهتا إال بعناية احلكومة خاصة يف حتمل مسؤولية النفقة إذا
تعذرت النفقة من غالهتا .وذلك ألن مسؤولية عمارة األوقاف وتنميتها هي مسؤولية احلكومة اإلسالمية .كما على
احلكومة أيضا ضمان ملا على الوقف من الديون.
خامسا :شدة متسك املنسوبني ابملذهب الشافعي ،فقد يؤدي هذا املنهج إىل تضييق دور الفقه الذي يرفع املشقة
وجيلب التيسري .فال ينبغي حصر توجيه رأي فقهي حسب مذهب واحد فقط بل ال بد من توسيع اجملال ابلنظر إىل آراء
أئمة الفقه على طول الزمان مث النظر إىل مناقشتهم لألدلة يف املسألة الواحدة وكذا دواعي تغري العرف والزمان .فهناك
اختيارات الفقهية البن تيمية مثال يف قضااي استثمار الوقف ينبغي الرجوع إليها لقوة أدلته النقلية والعقلية مع مسايرته
للمقاصد الشرعية.
سادسا :ضرورة توحيد أنشطة تنمية الوقف على املستوى احمللي الوطين إبنشاء منظمة الوقف للتنمية تشرتك فيها أعضاء
اجملالس اإلسالمية واملؤسسات املالية اخلاصة ،واحلكومة لتخطيط املشاريع االستثمارية وتزويدها ابخلربة والتمويل .كما
يعتىن إبنشاء صندوق التمويل لكل أنشطة استثمارية.
اثنيا :التوصيات واالقرتاحات
للباحث مجلة من االقرتاحات يقدمها للجهات املسؤولة عن الوقف يف والية سالجنور لتطوير مشروعات االستثمارات
الوقفية ،وهي على النحو التايل:
أوال :االهتمام بتسجيل ممتلكات األوقاف.
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وجد الباحث من خالل هذا الدراسة املتواضعة ضعف جانب التسجيل لألوقاف حيث تبقي األراضي املوقوفة مل تسجل
من قبل االستقالل حىت اآلن ،وذلك قبل أن يشرع قوانني اجمللس وقوانني األرض املتعلقة حبقوق الوقف .واستمر بقاء
األرض كموقع املسجد اترة مع اتساع حجمها عند سجالت األرض احمللية ،واترة مل تسجل قط عند اجمللس فتلتزم بدفع
الضرائب السنوية.
وال بد من إشعار النظار القائمني عن وضع األرض قانونيا وأن اجمللس هو األمني الوحيد لتلك األراضي فمن حق
اجمللس اإلشراف على إدارته ،ومن حق اجمللس ختطيط خطواته التنمية مع مراعات املصاحل العامة .وذلك ألن بعض
النظار ال يزالون جيهلون دور اجمللس يف اإلعتناء ابلوقف .وظنوا أن اجمللس سيدمر حقوق العوام بربامج التنمية املادية
البحتة كما استدركه الباحث من خالل املقابلة مع بعض النظار .وهذا الينبغي ،ألن اجمللس ال يتدخل يف األوقاف
املقيدة الثابتة ملسجد أو لفئة معينة من الناس .إمنا الذي يتواله اجمللس بربامج التنمية ما يسجل وقفا ابسم اجمللس
احملض.
اثنيا :توسعة مفهوم الوقف
لقد تطرق الباحث إىل ضيق مفهوم الوقف لدى املسلمني .فال بد من توسيع املفهوم الضيق من جمرد حبس املال املطلق
مع منع كل التصرف ولو كان على سبيل تنميته .وكذلك تقسيم الوقف إىل املنقول وغري املنقول حيث ال يفرض قانونيا
ابلنسبة إىل الوقف غري املنقول .وكذلك ال أبس من قبول الوقف من غري املسلمني.
ويرى الباحث أمهية توسيع حبث األحكام الشرعية ابلنظر إىل كنـز الفقه اإلسالمي الواسع من آراء العلماء والفقهاء يف
املذاهب اإلسالمية مع مقارنة أدلتهم وتوجيه وجوه أدلتهم يف مسائل الوقف خاصة املسائل اليت مناطها العرف فتتغري مع
تغري الزمان واملكان مع مراعاة الضوابط الشرعية والقواعد العامة واملصاحل العامة .فال ينبغي اللجوء إىل التعصب املذهيب
يف قضية اختيار احلكم الشرعي يف مسالة معينة.
اثلثا :توحيد إدارة الوقف وتنميته
ختتلف إدارة الوقف يف ماليزاي مقارنة بدول إسالمية أخرى ،أبهنا ال توحد نظم إدارهتا ،فتتفاوت قوانينها يف كل والية.
وليس هناك وزارة خاصة ابألوقاف كما متتاز هبا الدول العربية مثل الكويت واململكة العربية السعودية ومصر.
يرى الباحث ضرورة توحيد إدارة األوقاف على املستوى الوطين ولو مل تكن هناك وزارة أوقاف ،تشكل منظمة وطنية
إلدارة الوقف وتنميته .وتشرتك عضوية املنظمة منسوبو اجملالس اإلسالمية املمثلة عن  13والية.
ويقرتح كذلك توحيد قوانني الوقف يف املستوى الفدرايل حسب ما افرتضه البند  ]b[ ]1[ 76من الدستور.
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 34نص البند  ]1[76أن للبرلمان أن يقنن القوانين للقضايا المطروحة في لوحات الوالية لتوحيد القوانين بين الواليتين أو أكثر بعد
اقتراح أو طلب من أى مجلس الشعوب.
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وقد قرر البند  ] 3[ 76أنه لو اتفقت الوالايت على اختيار قانون معني يف قضية ما ،أصبح ذلك القانون قانوان للوالية
وليس قانوان فدراليا ،فهو إذا قابل للنسخ أوالتغيري حسب ما تقتضيه هيئة التقنني لتلك الوالية.
رابعا :مؤونة االستثمار الذايت
 .1يقرتح إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات الوقف االستثمارية .فتقدم احلكومة بعض احتياجات الصندوق،
ويساهم األفراد ومؤسسات األعمال ،أو التربعات ابلباقي وذلك لضمان استمرارية وجود إيرادات لتمويل املشاريع اليت
تليب احتياجات قائمة أو حمتملة 66.وميكن توظيف هذا الصندوق لتقدمي مساعدة مالية أو قرض للمؤسسات الوقفية
للقيام ابملشاريع اجليدة ،ويتم سداد املبلغ إىل الصندوق عن طريق األقساط امليسرة.
وتكون أموال الصندوق مبثابة وقف خريي لتمويل املشروع وتغطية تكلفة إدارات واحتياجات يف املستقبل .ومن مث ،فإن
االنفاق على املشاريع سيكون من عائد استثمار أموال الصندوق وليس من األموال ذاهتا ،فأموال الصندوق ستكون
أموال وقف ال جيوز التصرف فيها .فإن متويل املشاريع واالنفاق عليها سيكون من الريع ،وهو ما يضمن وجود دخل
دائم ومستمر لكل مشروع ،مما حيقق له االستقرار واالستمرارية.
 . 2بيع أسهم الوقف يف تنفيذ مشروع الوقف ويفتح اجملال ملشاركة اجلمهور .وتكون أقساط أسهم الوقف معتدلة احلجم
ومعقولة السعر حىت يستطيع أن يشرتك يف األجر معظم أفراد اجملتمع .قد تباع بطاقة واحدة للوقف واليت متثل جزئية
معينة من قيمة االستثمار خبمسة رينجيت أو عشرة رينجيت مع االهتمام جبانب موافقتهم توكيل أمانة الوقف للمجلس.
 .3ويقرتح ملؤسسة الوقف إصدار صكوك مقارضة لتكوين رأس مال ملشاريع حمددة من مشاريع األوقاف.
خامسا :تنويع طرق االستثمار ابملعامالت املصرفية الشرعية املعاصرة.
فهناك طرق كثرية الستثمار املال اليت اعرتفها الشارع .فال بد من دراسة فقهية واقتصادية معاصرة لتوجيه املشروع
املخطوط .وللقيام هبذه الدراسة ال يتعب اجمللس وحده وال ينتظر فتوى من مكتب املفيت ،بل ال بد أن يشرتك يف حبث
كيفية االستثمار املناسب وأجنع الوسائل هلا من اخلرباء األذكياء ورجال االقتصاد والقانون وأساتذة اجلامعة ،فتعقد
مؤمترات وحلقات دراسية ملناقشة املوضوع.
وال بد من دراسة جترابت مؤسسات الوقف على املستوى الدوىل والوطين  ،خاصة يف توظيف طرق االستثمار اإلسالمي
مثل املشاركة واملشاركة املتناقصة واالستبدال واالستصناع وغري ذلك.
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سادسا :تشكيل اللجان املسؤولة لالستثمار
يقرتح للمجلس أن يشكل من بني أعضائه ومن غريهم اللجان الدائمة التالية اليت متارس االختصاصات املعينة:
 .1اللجنة الشرعية :ختتص ابلدراسة وإبداء الرأي الشرعي يف أنشطة التنمية .وتتناول كذلك إنشاء
ندوات وحلقات دراسية يشرتك فيها العلماء وخرباء اقتصاديني وقانونيني بغية اقرتاح أجنع السبل ألية
خطة تنموية.
 .2جلنة تنمية واستثمار املوارد الوقفية :وختتص إبعداد اسرتاجتية وسياسة استثماراألموال الوقفية ومتابعة
تنفيذ ما يتم إعداده من خطط يف هذا الشأن.
 .3جلنة املشاريع الوقفية :وختتص إبعداد اسرتاجتية وسياسات صرف ريع األموال الوقفية لتحقيق
املقاصد الشرعية تنفيذا لشروط الواقفني والنظر مبا يتم إعداده من دراسات يف هذا الشأن واملوافقة
على املشاريع والربامج الوقفية.
سابعا :التنسيق مع األجهزة الرمسية والشعبية يف تنفيذ املشاريع.
ومما الحظنا ،اشرتاط املؤسسة املالية أو البنوك غالء الربح عند موافقتها على املشروع .وهذا قد يضر مبلكية الوقف إذا
جعل رهنا للقرض أو املشاركة .لذلك ،يرى الباحث ضرورة اندماج املنظمات احلكومية مثل "جملس أمانة
الرعية") (MARAو"صندوق احلجاج" ) (Tabung Hajiوالشركات واملؤسسات الكبرية يف متويل مشاريع
التنمية املنشودة.

اثمنا :االقرتاح للبنوك اإلسالمية
على البنك اإلسالمي أن يعتين بشأن تنمية األوقاف ويعتربه من مسؤوالته االجتماعية واخلريية فال يضغط مؤسسة
الوقف بطلب الربح الفاحش فيضر ابلوقف .كما للبنك اإلسالمي أن يتعامل ويتعاون مع البنوك اإلسالمية الدولية مثل
البنك اإلسالمي للتنمية وغريه فيتبادل اخلربات حول تنمية الوقف ويف مشاركة متويل املشاريع الوقفية.
اتسعا :استخدام التكنولوجيا املعاصرة.
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لقد استفاد بيت املال من تطور التكنولوجيا حيث حقق اجناز برانمج (هومبيج) عن طريق شبكة اإلنرتنت يف سبتمرب
67
1999م .ولكن ،جل املعلومات فيه عن بيت املال والزكاة ومراكز جباية الزكاة.
فعلى هذا النمط ال بد أن يكون للوقف برانمج (هومبيج) خاص .ليقدم للناس أمورا تتعلق ابلوقف وقوانينها ومعلومات
دق يقة عن مواطنها يف سالجنور واملشاريع اليت خططها اجمللس كما تعرض بيع أسهم الوقف يف مشروع معني .ومتنح
الفرص للجميع يف املشاركة اخلريية للوقف مبباشرة االتصال عن طريق اإلنرتنت .وهذا ال شك يوسع إدارة املسامهة اخلريية
بنقل املبلغ أبسهل الطرق .وال بد من فتح حساابت خاصة للوقف ابسم وقف اجمللس.
ويقرتح للمجلس أيضا إنشاء طرق املسامهة السهلة املباشرة وتروجيها عن طريق شبكة اإلنرتنت لعامة الناس واجلمعيات
واملؤسسات كاإلقطاع الشهري ابلقدر املناسب من رواتبهم أو مواردهم الشهرية والسنوية.

عاشرا :الرقابة القضائية على إدارة الوقف.
والبد من وجود الرقابة الشرعية لإلشراف على مشروعات وقفية تنموية .لقد نص الفقهاء على أن للقاضي ،مبوجب
واليته العامة ،سلطة اإلشراف على إدارة الوقف وحماسبة املتولني والنظار ضمن اختصاصات السلطة القضائية يف
اإلسالم ،فله والية النظر 68يف مراقبة أحوال الوقف ،والتدخل يف شؤونه عند ورود شكوى أو تظلم عليه ،وعزل املتويل
عند خيانته أو تفريطه عند اداء واجباته.
وكذلك حماسبة مشريف الوقف إبلزام كل منهم بتقدمي حساابت سنوية يبني فيها بدقة وتفصيل كل ما مجعه من ريع
الوقف وما أنفقه من أمواله ،وجهات التحصيل واإلنفاق ،وإلزامه ابحتفاظ سجالت رمسية ،يُ ّدون فيها مجيع األمالك
املوقوفة اليت يقوم إبدارهتا والنظر يف شؤوهنا ،ومجيع الواردات واملصارف .ومن املفضل أن تكون هناك هيئة مستقلة تقوم
بفحص تلك احلساابت.
حادي عشر :التعاون مع جمالس الشؤون اإلسالمية يف الوالايت األخرى يف ماليزاي ومع املؤسسة االقتصادية
االسالمية.

ال بد أن يكون التعاون ماليا ومعنواي حيث يكون هناك تبادل املساعدة املالية واخلربة والفكرة .ويقرتح أن يوسع صندوق
األوقاف إىل املستوى الوطين .كما يشرتك يف إدارته أعضاء ميثلون جمالس الشؤون اإلسالمية لكل الوالايت.
 36راجع هذا العنوان ) (http:www.sukgate.selangor.gov.my/jais/في شبكة اإلنترنت.
37الماوردي ،األحكام السلطانية ،مصر ،مصطفى بابي حلبي وأوالده1960 ،م ،ص .70
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اثين عشر :االقرتاحات للحكومة.
أوال :استثناء أراضي اجمللس من الضرائب سواء أكانت ضرائب سنوية أو ضرائب تنموية أو ضرائب العقود كتحويل اسم
سندات الوقف ملن يرغب أن يوقف أرضه ،فال ينبغي أن يكلف أبي مبلغ .كما ينبغي أن تعفى الضرائب املفروضة على
األراضي والدور لنقل امللكية وضرائب الطوابع .وميكن أن يتحمل هذه املسؤولية هيئة اإلدارة والتنمية للشؤون االسالمية،
التابع ملكتب رئيس الوزراء.
اثنيا  :وعلى احلكومة سواء كانت فدرالية أو حملية أيضا أن تعد ميزانية سنوية خاصة متويال للمشروعات الوقفية بغية
تنميتها .كما على احلكومة رفع أمهية الوقف بتسهيل وسائل التنمية ماليا ومعنواي وتشجيع الناس على مسامهة اخلريات.

املصادر واملراجع
أوال :املراجع ابللغة العربية
القرآن الكرمي
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد .املبدع يف شرح املقنع( .د.ط) .املكتب اإلسالمي( ،د.ت).
أبو السعود ،حممد بن حممد بن مصطفى األفندي احلنفي(ت982هـ) .رسالة يف جواز وقف النقود .حتقيق أيب
األشبال صغري الباكستاين .ط .1بريوت :دار ابن حزم1997 ،م.
أبو السعود ،حممود .اإلستثمار اإلسالمي يف العصر الراهن .بريوت :املسلم املعاصر ،العدد  ،28ذو القعدة -حمرم
1401هـ.
أبو العد زين الدين .قاسم بن قطلوبغا (ت ،)879اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية .بغداد :مطبعة العاين1962 ،م.
أبو زهرة ،حممد .حماضرات يف الوقف .ط .2القاهرة :دار الفكر العريب1971 ،م.
أبو عبد هللا ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن (ت954هـ1547/م) .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .ط.1
بريوت :دار الكتب العلمية1995 ،م.

37

أمرية عبد اللطيف مشهور .االستثمار يف االقتصاد االسالمي .القاهرة :مكتبة مدبويل1991 ،م.
األمني حسن عبدهللا .الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم .جدة :دار الشروق1983 ،م.

األنصاري ،زكراي بن حممد (ت925هـ1519/م) .فتح الوهاب بشرح منهج الطالب .بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).
_______________ .أسىن املطالب شرح روض الطالب .املطبعة امليمنية1307 ،هـ.

_______________ .شرح عماد الرضا بيان أداب القضاء .ط .1جدة :الدار السعودية للنشر والتوزيع،
1986م.
الكاساين ،مسعود بن أمحد :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .القاهرة :مطبعة اجلمالية1327 ،هـ.
ابن النجار ،حممد بن أمحد تقي الدين(ت977هـ) .منتهى اإلرادات يف مجع املقنع .حتقيق عبد الغين بن عبد اخلالق.
بريوت :عامل الكتب( ،د.ت) .
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم أبو العباس(،ت728هـ1328 /م) .جمموع الفتاوى .بريوت :دار العربية1978 ،م.
ابن جزي ،حممد بن أمحد الكليب الغرانطي(ت741هـ) .القوانني الفقهية .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت).
ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد(ت .)456احمللى ابآلاثر .حتقيق عبد الغفار البنداري .ط .1بريوت :دار
الكتب العلمية1988 ،م.
ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد .بداية اجملتهد وهناية املقتصد .بريوت :دار الكتب العلمية1988 ،م.
ابن عابدين ،حممد بن أمني بن عمر( ت 1252هـ1198 /م) .رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار.
حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م.
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي (ت .)395معجم املقاييس يف اللغة .حتقيق عبد السالم هارون .ط .1بريوت:
دار اجليل1991 ،م.
ابن كثري ،عماد الدين إمساعيل أبو الفداء .تفسري القرآن العظيم .املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1993 ،م.

__________________ .البداية والنهاية .ط .4بريوت :مكتبة املعارف1982 ،م.

38

ابن منظور ،حممد بن مكرم(ت711هـ1311 /م) .لسان العرب .ط .1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب و مؤسسة
التاريخ العريب1995 ،م.
ابن جنيم ،إبراهيم بن حممد(970هـ) .األشباه والنظائر .هبامش غمز عيون البصائر .ط .بريوت :دار الكتب
العلمية1985.م.
__________________ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .ط .3بريوت :دار املعرفة (د.ت).
البجريمي ،سليمان بن حممد(ت1221هـ) .حاشية البجريمي على فتح الوهاب شرح منهج الطالب .تركيا :داير
بكر ،املكتبة اإلسالمية( ،د .ت).
البخاري ،حممحد بن إمساعيل .صحيح البخاري .خمتصر صحيح البخاري للزبيدي .زين الدين أمحد بن عبد اللطيف،
الرايض :دار السالم للنشر والتوزيع1996 ،م.
الرباوي ،راشد .املوسوعة اإلقتصادية .ط .1القاهرة :مكتبة النهضة العربية1987 ،م.
الربلسي ،أمحد شهاب الدين عمرية (ت957هـ) .حاشية عمرية .ومعه حاشية القليويب
على كنـز الراغبني شرح منهاج الطالبني .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1997 ،م.
البعلي ،أبو احلسن علي بن حممد بن عباس عالء الدين .االختيارات العلمية يف اختيارات ابن تيمية .مصر :مطبعة
كردستان1329 ،هـ.
البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس (ت1051هـ) .الروض املربع بشرح زاد املستقنع .حتقيق عبد الرمحن عوض.
ط .1بريوت :دار الكتاب العريب1996 ،م.
___________________ .كشاف القناع عن منت اإلقناع( .د.ط) بريوت :دار الفكر1402 ،هـ.
التمراتشي ،حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري(ت1004هـ1595/م) .تنوير األبصار .وهو يف منت دراملختار وحاشيته
رد احملتار املعروف حباشية ابن عابدين .حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية،
1994م.
جردان ،طاهر حيدر .مبادئ االستثمار .ط .1عمان :دار املستقبل للنشر والتوزيع1996 ،م.
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اجلوهري ،إمساعيل بن محاد(ت393هـ1002/م) .الصحاح اتج اللغة وصحاح

العربية .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار .ط .3بريوت:دار علم للماليني1984 ،م.
احلصكفي ،حممد بن علي عالء الدين(ت1677/1088م) .الدر املختار .مع حاشيته رد احملتار البن عابدين.
حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م.
اخلرشي ،حممد .حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل .بريوت :دار صادر( ،د.ت).

اخلصاف ،أمحد بن عمرو أبو بكر(261هـ) .أحكام األوقاف .ط .القاهرة :مطبعة ديوان عموم األوقاف املصرية،
1902م.
اخلطيب ،حممود بن إبراهيم .النظام اإلقتصادي يف اإلسالم.الرايض :مكتبة احلرمني( ،د.ت).
اخلالل ،أمحد بن حممد بن هارون .كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .حتقيق الدكتور عبد هللا
بن أمحد بن علي الزبد .الرايض  :مكتبة املعارف1985 ،م.
الدردير ،أمحد بن حممد أبو الربكات( ت1201هـ1786/م) .الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام

مالك .بريوت :دار املعارف( ،د.ت).

الدريين ،حممد فتحي".لزوم الوقف يف الفقه اإلسالمي املقارن" ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .ط.1
بريوت :مؤسسة الرسالة1994 ،م.
الرحيبلين ،مصطفى السيوطي .مطالب أوىل النهي يف شرح غاية املنتهى .ط .1منشورات املكتب
اإلسالمي1961،م.
الرصاع ،حممد أبو عبد هللا األنصاري(894هـ) .شرح حدود ابن عرفة .حتقيق حممد أيب األجفان والطاهر املعموري.
ط .1دار الغرب اإلسالمي1993 ،م.
الرملي ،حممد بن أمحد (ت1004هـ1595/م)  .هناية احملتاج إىل شرح املنهاج .معه حاشيتا الشرباملسي واملغريب
الرشيدي .بريوت :دار الكتب العلمية1993 ،م.
الزحيلي ،وهبة .إدارة الوقف اخلريي .سلسلة بني األصالة واملعاصرة .دمشق :دار املكتيب1998 ،م.
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_________________ .صور من عروض التجارة املعاصرة وأحكام الزكاة .دمشق :دار املكتبني،
1997م.
زهدي يكن .الوقف يف الشريعة والقانون( .د.ط) .بريوت :دار النهضة العربية1388 ،هـ1968/م.
سانو ،قطب مصطفى .االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي .دار النفائس :األردن2000 ،م.
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر مشس األئمة(ت490هـ1096/م) .املبسوط(.د.ط)  .بريوت :دار
معرفة1993 ،م.
األزدي ،سليمان بن األشعث أبو داود(275هـ) .سنن أيب داود .حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد .بريوت :دار
الفكر( ،د.ت).
القزويين ،حممد بن يزيد(243هـ) .سنن ابن ماجة .حتقيق حممد مصطفى األعظمي.
ط .2الرايض :شركة الطباعة العربية السعودية( .د.ت).
السواسي ،حممد بن عبد الواحد كمال الدين ابن اهلمام(ت861هـ1456 /م) .فتح القدير .ط .1بريوت :دار
الكتب العلمية1995 ،م.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن .األشباه والنظائر .مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب.1957 .
الشافعي ،حممد بن إدريس(ت204هـ) .األم .ط .بريوت :دار الكتب العلمية1993 ،م.

شبري ،حممد عثمان .املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي .ط .1األردن :دار النفائس1996 ،م.
الشربيين ،حممد بن حممد اخلطيب(ت977هـ1567/م) .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .بريوت :دار
الفكر(.د.ت).
________________ .اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود .ط.1
بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م.
الشرقاوي ،عبد هللا بن حجازي (1226هـ) .حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لألنصاري .مصر :املطبعة
احلسينية1320 ،هـ.
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الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد .نيل األوطار .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت) .الشريازي .املهذب .مصر:
مطبعة مصطفى البايب احلليب1379 ،هـ.
الصاوي ،أمحد بن حممد(ت1241هـ) .حاشية الصاوي على الشرح الصغري .مطبوع مع الشرح الصغري للدردير.
بريوت :دار املعارف( ،د.ت).
الصاوي ،حممد صالح حممد .مشكلة اإلستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم .رسالة دكتورة.،كلية
الشريعة والقانون ،القاهرة :جامعة األزهر1985 ،م.
الصيام ،أمحد زكراي .مبادئ االستثمار .ط .1عمان :دار املناهج1997 ،م.
الطربي ،حممد بن جرير أبو جعفر .اتريخ األمم وامللوك .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت).
الطرابلسي ،إبراهيم بن موسى بن برهان الدين .اإلسعاف يف أحكام الوقف .ط .2مصر :مطبعة هندية األزبكية،
1902م.
الطرسوسي ،جنم الدين إبراهيم بن علي (ت .)758أنفع الوسائل يف جتريد املسائل (الفتاوى الطرسوسية) ،مصر،
مطبعة الشرق1344 ،هـ
الطيار ،عبد هللا .البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق .ط .2الرايض :دار الوطن1414 ،هـ.
العدوي ،علي بن أمحد الصاعدي(ت1189هـ) .حاشية العدوي على اخلرشي .بريوت :دار صادر(،د.ت).
الغزايل ،عبد احلميد .مقدمة يف االقتصادايت الكلية .القاهرة :دار اجلامعات املصرية1977 ،م.
الفريوزآابدي حممد بن يعقوب (ت817هـ1414/م)  .القاموس احمليط .ط.2
بريوت :مؤسسة الرسالة1987 .م.
القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري .اجلامع ألحكام القرآن .لبنان :دار الكتب العلمية1993 ،م.
الكبيسي ،حممد عبيد عبد الل .أحكام الوقف يف الشريعة االسالمية .بغداد :مطبعة اإلرشاد1977 ،م.
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مالك بن أنس األصبحي(ت179هـ) .املدونة الكربى .بريوت :دار صادر(د.ت).

املاوردي .األحكام السلطانية .مصر :مصطفى البايب احلليب وأوالده1960 ،م.
جممع اللغة العربية .املعجم الوسيط .استانبول :دار الدعوة1990 ،م.
حممد صالح الصاوى .مشكلة االسنثمار يف البنوك االسالمية وكيف عاجلها االسالم .ط .1املنصورة ،مصر :دار
اجملتمع1990 ،م.
حممد أمحد سراج .النظام املصريف اإلسالمي( .د.ط) .القاهرة :دار الثقافة للنشر والتوزيع1989 ،م.
الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى .سنن الرتمذي /اجلامع الصحيح .حتقيق أمحد شاكر .بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.
املرداوي ،على بن سليمان السعدي(ت885هـ) .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .حتقيق حممد حامد الفقي.
بريوت :دار إحياء الرتاث(.د.ت).
املرغيناين ،علي بن أيب بكر برهان الدين(ت 593هـ) .اهلداية بشرحه فتح القدير .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية،
1995م.
مروان عوض ،العمالت األجنبية :االستثمار والتمويل ،النظرية والتطبيق( .د.ط).
عمان :معهد الدراسات املصرفية 1988 ،م.
مشهور ،أمرية عبد اللطيف .اإلستثمار يف االقتصاد اإلسالمي .القاهرة :مكتبة مدبويل1990 ،م.
مصطفي ،سرحان معوض حممد :الوقف يف نظامه اجلديد .ط .1االسكندرية :مطبعة رمسيس1947 ،م.

املطرزي ،انصر بن عبد السيد بن علي أبو الفتح .املغرب .جيدر آابد ،اهلند :مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية،
1328هـ.
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املقدسي ،موفق الدين ابن قدامة(ت620هـ) .املقنع .مطبوع مع إبراهيم بن حممد ابن مفلح(ت884هـ) .املبدع يف
شرح املقنع .املكتب اإلسالمي( ،د.م)( ،د.ت) .

________________ .املغين .حتقيق د.عبد هللا الرتكي .ط .2القاهرة :هجر للطباعة والنشر1992 ،م.
املواق ،حممد بن يوسف أبو عبد هللا897( ،هـ1491/م ) .التاج واإلكليل ملختصر خليل .مطبوع هبامش كتاب
مواهب اجلليل للحطاب .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1995 ،م.
النجدي ،أمحد بن حممد املنقور التميمي(ت1125هـ) .الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة .ط .3بريوت :مركز
الطباعة احلديثة1981 ،م.
النسفي ،عبد هللا بن أمحد بن حممود أبو الربكات (ت701هـ1301/م) .كنـز الدقائق .بشرحه تبيني احلقائق
للزيلعي .ط .3القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي1313 ،هـ.
النووي ،حيىي بن شرف أبو زكراي( ،ت676هـ) .روضة الطالبني .حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض .بريوت :دار
الكتب العلمية( ،د.ت).
______________ .اجملموع شرح املهذب .املدينة املنورة :املطبعة السلفية1925 ،م.

اهليتمي ،أمحد بن حجر .حتفة احملتاج بشرح املنهاج .مطبوع مع حاشيتيه للشرواين وابن قاسم العبادي .بريوت :دار
الفكر( ،د.ت).

وقائع املؤمترات
األمني ،حسن عبد هللا .الوقف يف الفقه اإلسالمي .وقائع مؤمتر إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف املنعقدة جبدة ،من
 1983/12/24حىت 1984/1/5م .حترير حسن عبد هللا األمني .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية1984 ،م.
الزميع على فهد .التجربة الكويتة يف إدارة األوقاف .وقائع أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف .الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1993/5/3-1 ،م.

44

الزرقا ،أنس .الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار .وقائع مؤمتر إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف املنعقدة جبدة ،من
1983/12/24م حىت 1984/1/5م .حترير حسن عبد هللا األمني .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية1994 ،م.
السيد ،عبد امللك أمحد .الدور اإلجتماعي للوقف .وقائع إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف املنعقدة جبدة ،من
 1983/12/24حىت 1984/1/5م ،حترير حسن عبد هللا األمني .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية1984 ،م.
صاحل عبد هللا كامل .دور الوقف يف النمواالفتصادي .وقائع أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف .الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون االسالمية1993 /5/3 -1 ،م.
علي مجعة حممد .الوقف وأثره التنموي .وقائع أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف .الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالملية1993/5/3-1 ،م.
حممد علي لطفي .جتربة اململكة العربية األردنية يف استثمار األوقاف .أوراق ميدانية من املشاركني عن أقطارهم
وهيئاهتم ،وقائع إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف املنعقدة جبدة من 1983/12/24م حىت 1984/1/5م .حترير حسن
عبد هللا األمني .جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية1994 ،م.
مهدي ،حممود أمحد .جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري األوقاف اإلسالمية .وقائع أحباث ندوة حنو دور تنموي
للوقف .الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1993/5/3-1 ،م.
نزيه محاد .أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارهتا .وقائع أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف .الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية 1993 /5/3-1 ،م.
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