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مقدار إجارة الوقف عند الفقهاء وتطبيقاته  في ترنجانو بماليزيا: دراسة 
فقهية تحليلية

عبدالباري بن اوانج
وان نزيهة بنت وان عبد الرزاق

عميلة بنت أوانج عبدالرحمن  جوسه
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية – الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

ماليزيا – كوااللمبور

تاريخ االستالم: 2017–06–20                                           تاريخ القبول: 2017–10–26   

ملخص البحث: 

ــة  ــا طريق ــا، إنه ــان أحكامه ــف وبي ــي موضــوع إجــارة الوق ــة للنظــر ف ــذه الدراســة محاول ه
ــم.  ــذ زمــن قدي ــم، من ــي أنحــاء العال ــدان ف ــر مــن البل ــي كثي مــن طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف ف
وإجــارة الوقــف كاإلجــارة العاديــة، غيــر أن االحتيــاط لجانــب الوقــف ورعايــة مصلحتــه تقتضيــان 
ــدار األجــرة،  ــه الوقــف، ومق ــن يؤجــر ل ــة إجــارة الوقــف؟، وَم أحكامــا خاصــة لهــا، وهــي: ملكي
ومــدة اإلجــارة، وزمــن انتهــاء  عقــد اإلجــارة، إال أن هــذه الدراســة ســوف تحــاول مناقشــة قيــدا 
واحــدا فقــط، وهــو مقــدار األجــرة، وتطبيقاتــه فــي مؤسســة الوقــف فــي واليــة ترنجانــو بماليزيــا. 
وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج االســتقرائي، والمنهــج التحليلــي، وذلــك بجمــع مــا تناثــر مــن المــادة 
العلميــة المتعلقــة بأحــكام إجــارة الوقــف مــن منظــور إســالمي وتطبيقاتهــا فــي واليــة ترنجانــو، ثــم 
بتحليلهــا. وقــد أكــدت الدراســة علــى ضــرورة قيــام  المتولــي بتأجيــر أمــوال الوقــف بأجــرة المثــل، 
فــإن أجرهــا بغبــن فاحــش وهــو جاهــل بذلــك، فإنــه يضمــن تمــام األجــرة فــي العقــد، وإمــا إذا كان 

عالمــا بذلــك األمــر، فســخ العقــد ويضمــن تمــام األجــرة.

الكلمات الدالة: إجارة الوقف، مقدار األجرة، التجربة التطبيقية، مؤسسة الوقف. 
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المقدمة:

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد، 

ــادر  ــن المص ــدر م ــف مص ــالم فالوق ــي اإلس ــام ف ــوع ه ــف موض ــه أن الوق ــك في ــا ال ش فمم
ــاق  ــبل اإلنف ــن س ــبيل م ــالمي، وس ــع اإلس ــة المجتم ــع، خاص ــة المجتم ــة لتنمي ــة المهم االقتصادي
المشــروعة فــي اإلســالم، وهــو مــن أعمــال الخيــر التــي ال ينقطــع ثوابهــا، فعــن  النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم أنــه قــال: »إذا مــات اإلنســان انقطــع عنــه عملــه إال مــن ثــالث: صدقــة جاريــة، أو علــم 

ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«))).

ــي  ــرا ف ــذا منتش ــا ه ــى يومن ــزال إل ــالمي األول، وال ي ــر اإلس ــذ العص ــف من ــر الوق ــد ظه لق
كافــة أنحــاء العالــم اإلســالمي، ولكنــه ال ُيســَتغّل اســتغالال كامــال، وخاصــة األراضــي، والمبانــي 
الموقوفــة. والوقــف يتصــف بصفــة اإلنتــاج التــي تتكــون مــن عنصريــن أساســيين: األول: الثبــات، 
أي أن عيــن الوقــف تبقــى ثابتــة لمــدة طويلــة، والثانــي: جــواز االســتثمار فيــه، واالســتثمار ممكــن 
ــة،  ــتبدال، والمزارع ــارة، واالس ــالمي، كاإلج ــي اإلس ــام المال ــي النظ ــة ف ــدة معروف ــرق عدي بط
والمســاقاة، والودائــع ألجــل، وشــراء األســهم فــي الشــركات، والمرابحــة، وغيــر ذلــك. واإلجــارة 
ــف  ــوال الوق ــواء أم ــتثماره، س ــف، واس ــل الوق ــة، لتموي ــتخدمها الحكوم ــي تس ــغ الت ــدى الصي إح
العقاريــة مــن المبانــي واألراضــي، أو األعيــان الموقوفــة المنقولــة، وهــي مــن أيســر طــرق 

ــا مخاطــرة))). ــا، وأقله االســتثمار، وأوســعها انتشــارا، وأكثرهــا أمان

وعمليــة إجــارة الوقــف تتــم بوســاطة متولــي الوقــف، أو َمــن ينــوب عنــه، وفــي دولــة ماليزيــا 
مثــاًل فــإن كل األمــور المتعلقــة بالوقــف يديرهــا مجلــس الشــؤون الدينيــة لــكل الواليــة، ويقــوم هــذا 
المجلــس بــدور متولــي إدارة شــؤون الوقــف الوحيــد التابــع للواليــة، فيحفــظ أعيانــه مــن الخــراب 
ــف،  ــارف الوق ــي مص ــا ف ــرف غلته ــتغاللها، وص ــا، واس ــا، وصيانته ــك بعمارته ــالك، وذل واله
كمــا يمكنــه تأجيــر األراضــي الزراعيــة للفالحيــن، ولبنــاء الدكاكيــن والورشــات، وكذلــك تأجيــر 
المبانــي الموقوفــة للتجــارة وغيرهــا، ومــن مهــام  مجلــس الشــؤون الدينيــة، البنــاء علــى األراضــي 
الموقوفــة القريبــة مــن المدينــة، كبنــاء الــدور، والحوانيــت، ثــم تأجيرهــا للنــاس، وتوزيــع العائــد 

مــن األجــرة علــى الموقــوف عليهــم مــن الخاصــة والعامــة.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،   (((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 4)4)هـ/003)م(، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، 

ط)، ج: ))، ص: )7، حديث رقم )63).

الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع  العلماء، استثمار األوقاف في  ليل، ومحمد عبد الرحيم سلطان  أبو  محمود أحمد   (((
الفقه اإلسالمي، ))4)هـ/)00)م، المجلد )، عدد 3)، مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، ص: 7)، والصادق فداد 
العياشي، الوقف: مفهومه– شروطه– أنواعه، مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودية، )00)م، 

تصدر عن مطابع جامعة أم القرى، ص: 437. 
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مشكلة البحث

ــن  ــا م ــا إذ إنه ــان مقداره ــف وبي ــارة الوق ــوع إج ــي موض ــر ف ــة للنظ ــة محاول ــذه الدراس ه
الموضوعــات الهامــة فــي أحــكام الوقــف، وإنهــا طريقــة مــن طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف التــي 
تطبــق فــي كثيــر مــن البلــدان فــي أنحــاء العالــم منــذ زمــن قديــم. وإجــارة الوقــف كإجــارة عاديــة 
ــان أحكامــا خاصــة لهــا، ومــن هــذه  ــه تقتضي ــاط لجانــب الوقــف ورعايــة مصلحت غيــر أن االحتي
القيــود تحديــد مقــدار األجــرة، فهــذه الدراســة ســوف تحــاول مناقشــة آراء الفقهــاء فــي مقــدار إجــارة 

أمــوال الوقــف. 

ــي  ــو، وه ــة ترنجان ــي والي ــا، خاصــة ف ــي ماليزي ــات ف ــي كل والي ــف ف ــارة الوق ــق إج وتطب
واليــة غنيــة بأراضــي ومبانــي موقوفــة حيــث يوجــد فيهــا حوالــي 496.749 هكتــار، ومعظــم هــذه 
األمــوال الموقوفــة يؤجرهــا مجلــس الشــؤون الدينيــة للنــاس، وال يخلــو هــذا التطبيــق مــن وجــود 
ــة إلجــارة  ــة التطبيقي ــى التجرب ــة للنظــر إل ــذه الدراســة محاول ــي ممارســتها، فه ــدة ف مشــاكل عدي
الوقــف فــي واليــة ترنجانــو، وكذلــك البحــث عــن المشــاكل الموجــودة التــي تواجــه المجلــس فــي 

تحديــد مقــدار أجــرة الوقــف.

أهداف البحث

يسعى الباحثون إلى تحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها:

بيان مفهوم إجارة الوقف، وما آراء الفقهاء في تحديد مقدارها.. )

تقديــم تجربــة تطبيقيــة إلجــارة الوقــف فــي واليــة ترنجانــو وأهــم المشــاكل والصعوبــات . )
فــي تطبيقهــا.

بيان مدى توافق تطبيق مقدار إجارة الوقف في ترنجانو مع أحكام الشريعة.. 3

فرضية البحث

يتوقع من هذا البحث أن يتحقق األمور التالية منها:

ضرورة قيام متولى الوقف بتأجير أموال الوقف بأجرة  المثل.. )

ضرورة تحديد المجلس مقدار أجرة أراضي الوقف ومبانيها بمقدار أجرة المثل.. )

أهمية البحث

تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
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أنهــا تبحــث فــي موضــوع إجــارة الوقــف، وهــي إحــدى طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف . )
وذلــك مــن  أجــل المحافظــة علــى اســتمراريتها واســتدامة انتفــاع الموقــوف عليهــم بهــا.

ــدار إجــارة . ) ــد مق ــة تحدي ــي قضي ــوازل خاصــًة ف ــه الن ــة فق ــاء لمعرف ــدة للعلم ــق الفائ تحق
ــف. الوق

أنهــا توّضــح توســيع الشــارع علــى المســلمين التعامــل بأمــوال الوقــف، منهــا إيجارهــا، . 3
ولكــن مــع شــروط وقيــود، ومنهــا قيــد فــي تحديد مقــدار أجرتهــا، وتحتــاج عامة المســلمين 
إلــى فهــم هــذه الشــرط والقيــد فــي ضــوء الشــرع الحنيــف، لذلــك ستســتفيد األمــة المســلمة 
مــن هــذه الدراســة فــي زيــادة علمهــم فــي موضــوع مقــدار إجــارة الوقــف، ومعرفتهــم فــي 
حقائــق تطبيقاتهــا المعاصــرة، وكذلــك زيــادة وعيهــم فــي أهميــة المحافظــة علــى أمــوال 

الوقــف لتحســين الوضــع االقتصــادي للمجتمعــات اإلســالمية.

ــو، . 4 ــي ترنجان ــف ف ــارة الوق ــدار إج ــات المعاصــرة لمق ــا تحــدث عــن بعــض التطبيق أنه
ــد مــن  ــى العدي ــة للتوصــل إل ــة لهــذه الوالي وســوف يســتفيد منهــا مجلــس الشــؤون الديني
المقترحــات والمعالجــات الضروريــة لتحســين تطبيقاتهــا ولتخفيــض المشــاكل التــي 

ــس. ــا المجل يواجهه

منهج البحث

يعتمد الباحثون في تناول هذا الموضوع على المناهج اآلتية:

المنهـــج االســـتقرائي: حيـــث يقومـــون مـــن خاللـــه بتتبـــع النصـــوص المتعلقـــة بالموضـــوع، . )
ــوع  ــارة الوقـــف، وذلـــك بالرجـ ــدار إجـ ــول مقـ ــة حـ ــاء المذاهـــب األربعـ ــوال فقهـ وأقـ
ــوف  ــرة، فسـ ــات المعاصـ ــبة للتطبيقـ ــا بالنسـ ــة. وأمـ ــة والحديثـ ــادر التراثيـ ــى المصـ إلـ
ـــض  ـــف والفرائ ـــم الوق ـــي قس ـــف ف ـــارة الوق ـــة إلج ـــة تطبيقي ـــن تجرب ـــون ع ـــث الباحث يبح
ـــو  ـــة ترنجان ـــو بوالي ـــة وعـــادات المالي ـــس الشـــؤون الديني ـــع لمجل والمصـــادر العامـــة التاب

 .)MAIDAM(

ــوع . ) ــة الموض ــاء، ومناقش ــوال الفقه ــل أق ــتخدامه لتحلي ــم اس ــث يت ــي: حي ــج التحليل المنه
مــع بيــان الراجــح منهــا ترجيحــا يســتند إلــى األدلــة البيِّنــة والحجــج. وعــالوة علــى ذلــك 
ــة  ــدار إجــارة الوقــف فــي والي ــة لمق ــة التطبيقي ــل التجرب ــون بمناقشــة وتحلي ــوم الباحث يق

ــان مــدى توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة. ــو، وبي ترنجان
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الدراسات السابقة

قضيــة إجــارة الوقــف مــن أهــم القضايــا الماليــة اإلســالمية فــي هــذا العصــر، وهــي طريقــة من 
طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف، وفــي حــدود مطالعــة الباحثــون لــم تجــد أي كتــاب مســتقل يتحــدث 
ــا عــدا بعــض  ــو، م ــة ترنجان ــي والي ــا ف ــن المنظــور اإلســالمي وتطبيقاته ــف م عــن إجــارة الوق
المناقشــات حــول آراء الفقهــاء فــي أحكامهــا وذلــك فــي بعــض المباحــث مــن كتــب الوقــف، أمــا 
الرســائل األكاديميــة فلــم تتنــاول الموضــوع بالبحــث ســوى بعــض المناقشــات حــول اتخــاذ إجــارة 
الوقــف وســيلة مــن وســائل اســتثمار أمــوال الوقــف. لذلــك، فقــد يجــد الباحثــون شــيئا ممــا يتعلــق 
بدراســتهم مــن بعــض الدراســات الســابقة وكذلــك مــن كتــب الوقــف التــي فيهــا الحديــث عــن إجــارة 

الوقــف.

الكتــاب األول الــذي تنــاول موضــوع إجــارة الوقــف هــو »كتــاب الوقــف« الــذي ألفــه األســتاذ 
أحمــد إبراهيــم بــك حيــث قــام ببيــان أحــكام الوقــف عمومــا مــع عــرض آراء الفقهــاء فــي المســائل 
ــى  ــون فــي دراســتهم عل ــى ســتة مباحــث، وســوف يركــز الباحث ــاب إل ــم هــذا الكت ــة، وقّس الخالفي
المبحــث الرابــع الــذي يتحــدث عــن كيفيــة االنتفــاع بالوقــف، حيــث ذكــر إحــدى أبــرز الطــرق وهي 
اإلجــارة، وناقــش المؤلــف مســألة مــن يملــك اســتغالل الوقــف باإلجــارة، ومــن يؤجــر لــه الوقــف، 
وناقــش أيضــا مــدة اإلجــارة ومقــدار األجــرة مناقشــة مســَتفيضة وذلــك بذكــر آراء بعــض الفقهــاء، 
ــادة والنقصــان لمقــدار األجــرة، وكذلــك فــي مســألة إجــارة الوقــف لمــدة  خاصــة فــي مســألة الزي
ــو، والمســكة أو مشــد المســكة، والكــردار، والجــدك أو  ــة، وبعــض صيغهــا كالحكــر، والخل طويل
الكــدك، وكذلــك المرصــد. ويذكــر الكاتــب آراء الحنفيــة والمالكيــة فــي معظــم مناقشــاته عــن قضيــة 
إجــارة الوقــف، دون التعــرض لذكــر آراء فقهــاء المذاهــب األخــرى، وفــي هــذه الدراســة ســوف 
يهتــم الباحثــون بذكــر آراء فقهــاء المذاهــب األربعــة المشــهورة، وكذلــك يحلــل التجربــة التطبيقيــة 

إلجــارة الوقــف فــي واليــة ترنجانــو.

وكتــاب ثانــي تحــدَّث عــن إجــارة الوقــف بعنــوان »أحــكام الوقــف فــي الشــريعة اإلســالمية« 
ــم األحــكام  ــه أه ــاول في ــن، وتن ــي جزأي ــه ف ــه صاحب ــد ألف ــاب ق ــذا الكت ــد كبيســي، وه ــد عبي لمحم
الشــرعية المتعلقــة بالعديــد مــن جوانــب الوقــف. وناقــش المؤلــف أحــكام إجــارة الوقــف فــي الجــزء 
الثانــي، ومنهــا: مــن يملــك إجــارة الوقــف؟، ومــن يؤجــر لــه الوقــف؟، ومقــدار أجــرة الوقــف، ومــدة 
اإلجــارة، وختــَم كالمــه بحديــث عــن انتهــاء عقــد اإلجــارة، وقــد حــرص المؤلــف فــي أغلب مســالك 
ــذا  ــن ه ــون م ــتفيد الباحث ــة، ويس ــب الفقهي ــف المذاه ــي مختل ــوال ف ــم األق ــراد أه ــى إي ــاب عل الكت
الكتــاب فــي كثيــر مــن مواضيعــه، ورغــم أهميــة الكتــاب وقيمتــه العلميــة إاّل أنــه خــال مــن وجــود 
أمثلــة تطبيقيــة معاصــرة حــول إجــارة الوقــف، وهــو مــا يحــرص الباحثــون علــى توضيحهــا مــن 

خــالل التجربــة التطبيقيــة لواليــة ترنجانــو فــي إجــارة الوقــف.
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هنــاك رســالة ماجســتير عنوانهــا »اســتثمار أمــوال الوقــف: دراســة نقديــة تطويريــة فــي واليــة 
ــى  ــف إل ــوال الوق ــتثمار أم ــم الباحــث طــرق اس ــث قس ــور حي ــد ن ــن محم ــان ب ســالنجور« لعزم
قســمين، وهمــا االســتثمار الذاتــي ألمــوال الوقــف واالســتثمار بتمويــل الغيــر، واإلجــارة نــوع مــن 
أنــواع االســتثمار الذاتــي المتعــددة. وقــد ذكــر الباحــث صورتيــن إلجــارة الوقــف، وهمــا اإلجــارة 
العاديــة والحكــر، ثــم ذكــر أهــم مــا تتميــز بــه إجــارة الوقــف مــن أحــكام اإلجــارة العامــة، وهــي 
ــار  ــث باختص ــش الباح ــارة، وناق ــه اإلج ــي ب ــا تنته ــارة، وفيم ــدة اإلج ــف، وم ــرة الوق ــدار أج مق
اتفــاق الفقهــاء فــي مقــدار األجــرة، واختالفهــم فــي مســألة زيــادة مقــدار األجــرة بعــد تمــام العقــد، 
وركــز الباحــث مناقشــته حــول آراء فقهــاء المذاهــب األربعــة فقــط، ثــم أتــى بالترجيــح حســب فهمــه 
للمســألة. كمــا ناقــش الباحــث أيضــا اختــالف الفقهــاء فــي مــدة إجــارة الوقــف خاصــة فــي مســألة 
تحديــد مــدة اإلجــارة وإطالقهــا، ومســألة اشــتراط الواقــف مــدة معينــة أم ال، وختــم الباحــث مناقشــته 
بترجيــح بعــض اآلراء. وأكمــل الباحــث مناقشــته ببيــان ســبب انتهــاء اإلجــارة، وذكــر ســببين وهمــا 
ــي إلجــارة الوقــف وهــو الحكــر،  ــوع الثان ــش الباحــث الن ــم ناق ــاء المــدة، ث ــن وانته مــوت العاقدي
ــد  ــا عن ــا، وثاني ــاء عموم ــد الفقه ــه، أوال عن ــن ل ــن تطبيقيتي ــّدم صورتي ــر وق ــف الحك وجــاء بتعري
الشــيخ مصطفــى أحمــد الزرقــاء. وقــد أجــرى مناقشــة مختصــرة وغيــر مفصلــة حــول موضــوع 
إجــارة الوقــف، بينمــا ســيقوم الباحثــون بإجــراء مناقشــة مفصلــة حــول مقــدار األجــرة. كمــا ناقــش 
 ،)Selangor(الباحــث فــي دراســته أمثلــة تطبيقيــة الســتثمار أمــوال الوقــف فــي واليــة ســالنجور
ــى  ــي عل ــم البحث ــيركز جهده ــم س ــون ألنه ــا الباحث ــيقوم به ــي س ــة الت ــن الدراس ــف ع ــي تختل وه
ــارة  ــة المخت ــة إلجــارة الوقــف فقــط دون طــرق أخــرى، والوالي ــة تطبيقي وصــف ومناقشــة تجرب

هــي واليــة ترنجانــو.

ــور  ــدد الخامــس عشــر للدكت ــه اإلســالمي الع ــع الفق ــة مجم ــي مجل ــة المنشــورة ف ــا المقال وأم
العّياشــي فــداد تحــت عنــوان »اســتثمار أمــوال الوقــف«، فقســم الباحــث مقالتــه إلــى أربعــة مباحــث، 
وناقــش إجــارة الوقــف فــي المبحــث األخيــر وهــو المبحــث الــذي يتحــدث عــن الصيــغ اإلســالمية 
للتمويــل وتثميــر ممتلــكات األوقــاف، وذكــر الباحــث عقــد اإلجــارة كصيغــة مــن الصيــغ التقليديــة 
الســتثمار األوقــاف، وناقــش باختصــار عــن تعريــف اإلجــارة وأركانهــا، وأحــكام الخاصــة 
ــغ أخــرى  ــر صي ــته بذك ــا، وواصــل مناقش ــدار أجرته ــا ومق ــد مدته ــا تحدي ــف ومنه ــارة الوق إلج
ــواع  ــن أن ــا م ــورة كله ــغ المذك ــذه الصي ــو، وه ــد، والخل ــكار، والمرص ــن، واإلح ــد اإلجارتي كعق
اإلجــارة الطويلــة. ويســتفيد الباحثــون مــن هــذه المقالــة العلميــة إال أنهــا مناقشــة عامــة ولــم يذكــر 
الباحــث آراء الفقهــاء فــي مناقشــته ألحــكام إجــارة الوقــف، لذلــك ســوف يضيفهــا الباحثــون فــي هــذه 

ــة. الرســالة، ويناقشــها بصــورة مفصل

وكتــاب »الوقــف اإلســالمي بيــن النظريــة والتطبيــق« للدكتــور عكرمــة ســعيد صبــري وهــو 
مــن الكتــب الحديثــة فــي الوقــف التــي تناولــت أحــكام إجــارة الوقــف بصــورة مفصلــة، وقــد ناقــش 
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ــر  ــارة، والمؤج ــوم اإلج ــن مفه ــدث أوال ع ــث تح ــع، حي ــاب الراب ــي الب ــكام ف ــذه األح ــف ه المؤل
للوقــف، وناقــش فيــه حكــم إجــارة المتولــي، والقاضــي، والموقــوف عليــه أمــوال الوقــف، وذكــر 
أيضــا المســتأجر للوقــف، والذيــن ال يجــوز لهــم إجارتهــا. وواصــل المؤلــف مناقشــته بذكــر اتفــاق 
الفقهــاء فــي تحديــد مقــدار األجــرة، واختالفهــم عنــد انخفــاض وارتفــاع مقدارهــا بعــد تمــام العقــد، 
وقــد ناقشــها المؤلــف مــن ضمــن المذاهــب األربعــة ثــم جــاء بالترجيــح مــن عنــده. وفــي المبحــث 
ــدة  ــدار الم ــا أو تحديدهــا، ومق ــف مدته ــه الواق ــا أطلق ــدة اإلجــارة عندم ــف م ــش المؤل ــع، ناق الراب
التــي يؤجــر بهــا الوقــف لــدى الذيــن يقولــون بالتحديــد وفــي آخــر موضــوع إجــارة الوقــف، ذكــر 
ــن، وانتهــاء المــدة  ــي أســباب انتهــاء اإلجــارة، ومنهــا مــوت أحــد العاقدي ــف آراء الفقهــاء ف المؤل
المتفــق عليهــا، ويســتفيد الباحثــون كثيــرا مــن هــذه المناقشــة إال أنهــم ســوف يضيــف أمثلــة لتجربــة 
ــع أحــكام  ــا م ــدى توافقه ــن م ــم يناقشــها ويبي ــف، ث ــي إجــارة الوق ــو ف ــة ترنجان ــي والي ــة ف تطبيقي

الشــريعة اإلســالمية فــي الوقــف.  

أمــا رســالة الدكتــوراه التــي بعنــوان »اســتثمار الوقــف: دراســة فقهيــة معاصــرة« ألحمــدو ولــد 
حميــدون، فهــي تتنــاول أهــم األحــكام الشــرعية المتعلقــة باســتثمار الوقــف، وقــد ذكــر الباحــث فيهــا 
إجــارة الوقــف كإحــدى طــرق اســتثمار أمــوال الوقــف، وناقــش أوال مســألة مقــدار أجــرة الوقــف، 
حيــث تعــرض لبيــان الوقــت المعتبــر فــي تحديــد أجــرة المثــل، وآراء الفقهــاء فــي مســألة إجــارة 
الوقــف بأقــل مــن أجــرة المثــل بغبــن فاحــش، ثــم فصــل كالمــه فــي حكــم تحديــد مــدة اإلجــارة وقــام 
بالترجيــح بيــن األقــوال، وقــد ذكــر الباحــث أقــوال فقهــاء المذاهــب األربعــة المشــهورة، وكذلــك 
أقــوال الزيديــة والجعفريــة فــي بيــان األحــكام الشــرعية الخاصــة بالوقــف، وال ريــب أن الباحثــون 
سيســتفيدون مــن هــذه الدراســة القيمــة فــي كثيــر مــن مواضيعهــا خاصــة فــي أحــكام إجــارة الوقــف، 
ولكــن الباحــث لــم يذكــر أيــة أمثلــة تطبيقيــة معاصــرة لواليــة معينــة، فــي حيــن أن الباحثــون ســوف 
يضيفــون أمثلــة تطبيقيــة معاصــرة إلجــارة الوقــف فــي واليــة ترنجانــو، ويناقشــون مــدى موافقــة 

هــذه التجربــة التطبيقيــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.

المبحث األول: إجارة الوقف عند الفقهاء
المطلب األول: التعريفات

الوقــف فــي اللغــة هــو الحبــس)))، وفــي اصطــالح الفقهــاء: »تحبيــس األصــل وتســبيل 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،   (((
999)م(، ط3، ج: 5)، ص: 373–374.
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الثمــرة«))). ومعنــى قولــه: »تحبيــس«، أي إمســاك المــال، ومنــع التصــرف فــي عينــه بــال عــذر)))، 
وقولــه: »األصــل«، أي مــا يمكــن االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه)3)، وقولــه: »تســبيل المنفعــة«، أي 
صــرف منافعــه فــي البــر، تقربــا إلــى اهلل تعالــى، أمــا لفــظ »الثمــرة«، فهــو رمــز لــكل مــا ينتفــع 

به)4).

وإجــارة الوقــف موضــوع هــام فــي الوقــف، واإلجــارة فــي اللغــة مأخــوذة مــن اأُلْجــَرة، وهــي 
ــِه َأْجًرا(]ســورة الكهــف :  ــْذَت َعَلْي ــْئَت التََّخ ــْو ِش ــى: )َل ــال تعال ــى العــوض)5)، كمــا ق الكــراء بمعن
77[. وكلمــة »أجــرا« هنــا بمعنــى الثــواب؛ ألن اهلل عــز وجــل يعــوض العبــد بــه علــى طاعتــه أو 
صبــره علــى مصيبتــه. واإلجــارة اصطالحــا: »عقــد علــى منفعــة مباحــة معلومــة، مــدة معلومــة، 
مــن عيــن معينــة أو موصوفــة فــي الذمــة أو علــى عمــل معلــوم بعــوض معلــوم«)6)، وهــي عقــد 
معاوضــة علــى تمليــك منفعــة بعــوض، أو عقــد علــى المنافــع بعــوض، واإلجــارة نــوع مــن أنــواع 

البيــع، فهــي بيــع المنافــع، والمنافــع بمنزلــة األعيــان ألنــه يصــح تمليكهــا.)7)

المطلب الثاني: مقدار إجارة الوقف عند الفقهاء وآرائهم في ذلك

يجــب علــى المتولــي أن يحــدد مقــدار األجــرة فــي صفقــة العقــد، واألصــل فــي مقــدار أجــرة 
الوقــف أن يكــون كأجــرة المثــل. والمــراد  بأجــرة المثــل هــو: »قــدر ال يتغابــن النــاس عــادة«))) 
أو» قيمــة المنافــع فــي أزمانهــا «)9) فــإذا أجــره المتولــي بأجــرة المثــل، فتصرفــه نافــذ، وهــذا متفــق 

موفق الدين عبد اهلل بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حسن محمد حسن   (((
إسماعيل الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ/)00)م(، ط)، ج: )، ص: ))3.

انظر: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حسن محمد حسن   (((
إسماعيل الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ/997)م(، ط)، ج: 5، ص: )5).

أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق: محمد نزار تميم وهيتم   (3(
نزار تميم، )بيروت: دار األرقم ابن أبي األرقم، 990)م(، د.ط، ج: )، ص: 333.

انظر: ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج: 5، ص: )5).  (4(

العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي،  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد   (5(
4)4)هـ/003)م(، ط)، ص: ))3. 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، )بيروت:   (6(
عالم الكتب، 6)4)ه/996)م(، ط)، ج:)، ص:)4).

أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، )دولة   (7(
االمارات العربية المتحدة: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، 0)4)هـ/9)9)م(، د.ط، ج: 4، ص: 6.

( الكاساني، أبو بكر بن محمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )القاهرة: دار الحديث، 005)(  ج5، ص، 53)  (((

الخرشي، محمد بن عبد اهلل، حاشية الخرشي، )بيروت، دار الكتب العلمية( د.ت، د.ط، ج4، ص )7.  (9(
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عليــه عنــد جميــع الفقهــاء، كمــا يجــوز بأكثــر مــن أجــرة المثــل))) باتفــاق الفقهــاء))). وأمــا إذا كانــت 
األجــرة أقــل مــن أجــرة المثــل، فلذلــك صــور: إذا كان النقصــان يســيرًا، أو كان النقصــان كبيــرًا – 

وهــو مــا يعــرف بالغبــن الفاحــش–. 

األجرة بنقصان يسير. )

ــن الفاحــش، فالنقصــان  ــاس عــادة، وعكســه الغب ــه الن ــا تعــارف علي النقصــان اليســير هــو م
اليســير مــا ال يتغابــن فيــه النــاس عــادة، أي ال يعدونــه غبنــا  يقبلونــه)3). فــإذا كان النقصــان يســيرًا 
فــي مقــدار األجــرة فإنــه ممــا يتســامح بــه، فتصــح اإلجــارة وتنفــذت، ســواء كان المســتأجر مســتحقا 

فــي الوقــف، أم كان غيــر مســتحق فيــه)4).

األجرة بنقصان كبير )الغبن الفاحش()5). )

يــرى الفقهــاء أنــه ال يجــوز لمــن لــه حــق إجــارة الوقــف أن يؤجــر الوقــف بأقــل مــن أجــرة 

»وأجرة المثل بمعنى: قيمة المنفعة في سوق العرض والطلب، عندما يكون حرا من أي قيد، وذلك عند فساد   (((
عقد اإلجارة، أو العقود الواردة على العمل«. أحمد حسن، نظرية األجور في الفقه اإلسالمي، )دمشق: دار اقرأ، 

))4)هـ/)00)م(، ط)، ص: 77).

شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق علي   (((
محمد معّوض وعادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ/000)م(، د.ط، ج: 3، ص: 
546؛ وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخ زادة، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، )بيروت: 
الشهير  الحصني  بن محمد  بن علي  597؛ ومحمد  )، ص:  9)4)هـ/)99)م(، ط)، ج:  العلمية،  الكتب  دار 
بالعالء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى –وهو هامش كتاب مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر–، 
)بيروت: دار الكتب العلمية، 9)4)هـ/)99)م(، ط)، ج: )، ص: )59؛ وشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ/)00)م(، 
ط)، ج: )، ص: 5)5؛ وعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، )بيروت: دار الكتب 

العلمية، 9)4)هـ/)99)م(، ط)، ج: 3، ص: 53.

انظر: أحمدو ولد حامد، استثمار الوقف: دراسة فقهية معاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، )كواال لمبور:   (3(
العالمية بماليزيا، 009)م(، ص: )9)؛ وعبد الجليل عبد الرحمن عشوب، كتاب الوقف،  الجامعة اإلسالمية 

)القاهرة: دار االفاق العربية، 0)4)هـ/000)م(، ط)، ص: 96. 

عالء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج: )، ص: )59؛ وانظر أيضا: محمد بن أحمد بن صالح الصالح،   (4(
الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ))4)هـ/)00)م(، 
ط)، ص: 50)؛ وعّشوب، كتاب الوقف، ص: 96؛ ومحمد عبيد كبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، 
)بغداد: مطبعة اإلرشاد، 397)ه/977)م(، د.ط، ج: )، ص: )7؛ ومحمود أحمد أبو ليل، محمد عبد الرحيم 
سلطان العلماء، استثمار األوقاف في الفقه اإلسالمي، ص30؛ وخليفة بابكر الحسن، استثمار موارد األوقاف 
)األحباس(، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ))4)هـ/000)م، المجلد )، عدد ))، تصدر عن مؤتمر مجمع الفقه 

اإلسالمي، ص: 77. 

المذاهب  الفقه على  بن محمد،  عبدالرحمن  الجزيري،  انظر:   العرف.  بحسب  يغتفر  ما ال  الفاحش هو  الغبن   (5(
األربعة، )لبنان: دار الكتب العلمية، 4)4)هـ(، ط)، ج3، ص 74).



( 611-580 عبدالباري بن اوانج/وان نزيهة بنت وان عبد/الرزاق/عميلة بنت أوانج عبدالرحمن  جوسه ( 

589 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية  املجلد 16 العدد 1

المثــل)))، فــإذا قــام المتولــي بإجــارة الوقــف بغبــن فاحــش، فللفقهــاء أقــوال عديــدة فــي هــذه القضيــة:

مذهب الحنفية

يــرى الحنفيــة أن للغبــن الفاحــش صورتيــن، الصــورة األولــى: إذا أجــر المتولــي الوقــف بغبــن 
ــرق هــذا  ــع ف ــه أن يدف ــل، أي علي ــع أجــرة المث ــزم المســتأجر بدف ــه يل ــه، فإن فاحــش بســبب جهالت
النقــص، فــإن امتنــع عــن دفــع تمــام أجــرة المثــل، فــإن للمتولــي إذا ظفــر بمــال المســتأجر، وكان 
مــن جنــس حقــه، أن يأخــذ النقصــان منــه، فيصرفــه فــي مصارفــه، وإن تعــذر ذلــك، يفســخ عقــد 
ــل، وأجــر الموقــوف بأقــل  ــي إذا كان عالمــا بأجــرة المث ــة: أن المتول اإلجــارة))). والصــورة الثاني
ــد  ــه، ويفســخ عق ــف مــن واليت ــد أن يخــرج الوق ــي، وال ب ــة مــن المتول ــد خيان ــك يع ــإن ذل ــه، ف من

اإلجــارة أيضــا، ويجعــل فــي يــد مــن يوثــق بدينــه)3).

ــي  ــل)4)، فف ــل مــن أجــرة المث ــأن اإلجــارة تجــوز بأق ــا ب ــة  فيهم ــرى الحنفي ــان ي ــاك حالت وهن
الحالــة األولــى إذا لحقــت بالوقــف ضــرورة، كأن تلحــق بــه نائبــة أو خســارة كبيــرة، أو تراكمــت 
عليــه الديــون، فيجــوز إجارتهــا بأقــل مــن أجــرة المثــل، ولكــن الضــرورة ال بــد أن تقــدر بقدرهــا، 
وال يجــوز تجاوزهــا، وفــي هــذه الحالــة يعطــى المســتأجر إجــارة طويلــة بشــرط عمارتهــا، وتكــون 
نفقــة العمــارة دينــا علــى الوقــف. والحالــة الثانيــة إذا كان الوقــف غيــر مرغــوب فــي إجارتــه إال 
باألقــل، كمــا جــاء فــي الــدر المختــار مــا نصــه: »ويؤجــر –أي الوقــف– بأجــر المثــل، وال يجــوز 

باألقــل ولــو هــو المســتحق إال بنقصــان يســير، أو إذا لــم يرغــب فيــه إال باألقــل«)5).

ويــرى الباحثــون أن هــذه الصــورة ال تدخــل ضمــن دائــرة الضــرورة، ألن مقــدار المثــل فــي 
األجــرة يعتبــر بالرغبــات فــي اســتئجار عقــار الوقــف، فــإذا لــم يرغــب النــاس فــي اســتئجار الوقــف 

الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 3، ص: 554؛ وشيخ زادة، مجمع األنهر في   (((
شرح ملتقى األبحر، ج: )، ص: 597؛ وعالء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج: )، ص: )59؛ 
وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج: )، ص: 5)5؛ والموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج: 

3، ص: 53.

شيخ زادة، جمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، ج: )، ص: 597؛ وعالء الحصكفي، الدر المنتقى في شرح   (((
الشرق،  مطبعة  )د.م:  الوقف،  أحكام  عن  الكشف  البلبني،  فرغل  الرحيم  وعبد  600؛  ص:   ،( ج:  الملتقى، 

950)م(، د.ط، ص: 36. 

انظر: كبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، ج: )، ص: 76؛ وعّشوب، كتاب الوقف، ص: 96.  (3(

55)–56)؛  ص:  ط)،  0)9)م(،  العصرية،  المطبعة  )بيروت:  الوقف،  أحكام  كتاب  يكن،  زهدي  انظر:   (4(
الفكر اإلسالمي، )المملكة المغربية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  ومحمد بن عبد العزيز، الوقف في 
6)4)هـ/996)م(، د.ط، ج: )، ص: 50)؛ وكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، ج: )، ص: 79؛ 

وأحمد إبراهيم بك، كتاب الوقف، )مصر: مكتبة عبد اهلل وهبه، 363)هـ/944)م(، د.ط، ص: 40).

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين،   (5(
)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 9)4)هـ/)99)م(، ط)، ج: 3، ص: 476. 
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إال باألقــل صــار هــو أجــر المثــل، وال نعتبــر ذلــك أقــل مــن المثــل.

مذهب المالكية

ذكــر المالكيــة حالتيــن لألجــرة بغبــن فاحــش: األولــى: إذا أجــر المتولــي العيــن الموقوفــة بأقــل 
مــن أجــرة المثــل، وهــو ال يعلــم بــأن هــذه األجــرة غيــر أجــرة المثــل، فإنــه –أي المتولــي–  يضمــن  
ــه  ــع علي ــن رج ــر، وكل م ــه مباش ــتأجر، ألن ــى المس ــع عل ــا، وإال رج ــرة إن كان غني ــام األج تم
ــك فســخت اإلجــارة،  ــًا بذل ــة: إذا كان المؤجــر عالم ــة الثاني ــا الحال ــى اآلخــر))). وأم ال يرجــع عل

ويضمــن تمــام أجــرة المثــل، ويرجــع فــي تقديــر أجــرة المثــل إلــى أهــل الخبــرة والمعرفــة))).

مذهب الشافعية

ــى  ــة عل ــن الموقوف ــي العي ــل، إذا أجــر المتول ــرى الشــافعية جــواز اإلجــارة دون أجــرة المث ي
ــراء  ــل المســاعدة والمســامحة للفق ــل منهــا، وهــذا مــن قبي ــي–، فيصــح بأق ــى المتول نفســه–أي عل
ــر  ــات الخي ــي جه ــل منحصــرة ف ــن أجــرة المث ــل م ــم بأق ــدو أن إجارته ــذي يب ــن. وال أو للمحتاجي
واإلحســان، وال يجــوز بأقــل مــن أجــرة المثــل فــي غيــر هــذه الحــاالت. ولكــن إذا أجــر المتولــي 
العيــن الموقوفــة بأقــل مــن أجــرة المثــل وهــو أجنبــي صــح عقــد اإلجــارة، ولكــن ذلــك ال يعفيــه 
مــن الضمــان عــن نقصــان أجــرة الموقــوف عــن مثلهــا فيمــا ال يتغابــن بــه النــاس عــادة، وهــذا ألنــه 

يتصــرف بمــال غيــره وليســت لديــه الصالحيــة فــي ذلــك األمــر)3).

مذهب الحنابلة

اختلــف فقهــاء الحنابلــة فــي هــذه الحالــة إلــى قوليــن، األول: إذا أجــر الناظــر غيــر المســتحق 
ــى الناظــر  ــد اإلجــارة، ولكــن ال يعف ــل، فيصــح عق ــل مــن أجــرة المث ــة بأق ــن الموقوف للوقــف العي
ضمــان نقصــان أجــرة الموقــوف عــن مثلهــا فيمــا ال يتغابــن بــه النــاس عــادة؛ وهــذا ألنــه يتصــرف 
ــة الثانيــة: إذا كان الناظــر هــو  بمــال غيــره، وليســت لديــه الصالحيــة فــي ذلــك األمــر. أمــا الحال

المســتحق الوحيــد فــي الوقــف، فــال يطالــب بضمــان النقــص؛ ألن اإلنســان ال يضمــن مالــه)4). 

علي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على الخرشي – في هامش حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل–،   (((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 7)4)هـ/997)م(، ط)، ج: 7، ص: 399.

العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، ج: 7، ص: 399.  (((

محمد  بن  محمد  حامد  وأبي  556؛  3، ص:  ج:  المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  الشربيني،   (3(
الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

))4)هـ/)00)م(، ط)، ج: )، ص: 406.

مرعى بن يوسف الكرمي، غاية المنتهى في جمع اإلقناع والمنتهى، )الكويت: مؤسسة غراس، ))4)هـ/007)م(،   (4(
النجا الحّجاوي، اإلقناع لطالب  أبو  الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  3)؛ وشرف  )، ص:  ط)، ج: 
االنتفاع، تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، )الرياض: دار عالم الكتب، 9)4)هـ/ 999)م(، ط)، ج: 3، 
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المبحث الثاني: أموال الوقف في والية ترنجانو
المطلب األول: أنواع أموال الوقف المؤجرة في والية ترنجانو بماليزيا

هناك نوعان من أموال الوقف القابلة لإلجارة، وهما:

األرض. 1

دلــت اإلحصــاءات التــي أجريــت حــول أمــوال الوقــف فــي واليــة ترنجانــو فــي )3 ديســمبر 
5)0)م، علــى أنــه يوجــد حوالــي 704 قطعــة مــن األرض الموقوفــة بمســاحة 496.749 هكتــارا 
ــف  ــون الوق ــام والخــاص، ويتك ــف الع ــن الوق ــذا يشــمل كال م ــا 4,496RM)9,)))، وه وقيمته
ــات، وأرض  ــذري، وأرض المصلي ــف ال ــف، والوق ــة الوق ــواع: مصلح ــة أن ــن خمس ــاص م الخ

المســاجد، وكذلــك مقبــرة للمســلمين، وفــي الجــدول اآلتــي بيــان عددهــا:)))

الجدول رقم ): مجموع أموال الوقف حسب المنطقة

منطقة
نوع الوقف

كواال 
ترنجانو

كمامندوغونجمارانج
هولو 
ترنجانو

جملةبسوتستيو

95)453)4)03)6))الوقف العام
63))–))6)0439)منفعة الوقف
6)––)––4))الوقف الذري
)5–39))))5)أرض للمسجد
397)06)6)))4أرض للمصلى
)37)6))))47أرض للمقبرة

ص: 79؛ وتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق عبد 
اهلل بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 9)4)هـ/999)م(، ط)، ج: 3، ص: 365؛ والبهوتي، 
شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ج: )، ص: 6)4؛ وعالء الدين أبي الحسن علي 
بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق 
أبي عبد اهلل محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي )بيروت: دار الكتب العلمية، ))4)هـ/997)م(، ط)، 
ج: 7، ص: )6؛ وابراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام أحمد 
بن حنبل، تحقيق زهير الثاويش، )بيروت: المكتب اإلسالمي، )40)هـ/))9)م(، ط5، ج: )، ص: 3)–4)؛ 

وخليفة بابكر الحسن، استثمار موارد األوقاف )األحباس(، ص: 79.

الوقف  وحدة  في  محمد  بن  رضوان  محمد  الموظف  مع  أجريت  التي  المقابلة  من  عليها  متحصل  المعلومات   (((
والموارد العامة لقسم بيت المال في ) ديسمبر 5)0) الساعة 11:30 صباحا.
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704)))))3434)3))465المجموع

الجدول رقم ): مساحة األرض وقيمتها حسب المنطقة

مجموع األراضيالمنطقة
مساحة األراضي 

)هكتار(
قيمة 

)RM(األراضي
))46584.60167,346,5كواال ترنجانو

9)),)6),329.3489))مارانج
04),4)5,)33.528)دوغونج

59),9,540)43360.041كمامن
9)13.398969,4)4هولو ترنجانو

005,))3.2776))ستيو
)0),5)2.5569))بسوت

4,496)9,)))704496.749المجموع

ــو  ــواال ترنجان ــا: ك ــن، وهم ــي منطقتي ــع ف ــف تق ــي الوق ــم أراض ــون أن معظ ــرى الباحث وي
)Kuala Terengganu( ومارانــج )Marang( مــن مجمــوع األراضــي البالغــة )704( أرضــا، 
Ke- ــن  ــا م ــي كم ــف ف ــي الوق ــع أراض ــد أن أوس ــاحة األرض، نج ــى مس ــا إل ــا إذا نظرن )ولكنن

maman(، وأكثرهــا لمنفعــة الوقــف ســواء للمســاجد، أو المصليــات، أو األيتــام، أو مــدارس 
القــرآن وغيــره. ومــن مجمــوع 704 أراض للوقــف، يتــم تأجيــر 374 أرضــا للنــاس فــي مناطــق 
ــج، وفــي  دوغونــج)Dungun(، وكــواال نــروس)Kuala Nerus(، وكــواال ترنجانــو، وماران

ــق المناطــق المذكــورة))) ــف المؤجــرة وف ــدد أراضــي الوق ــان لع ــي بي الجــدول التال

الجدول رقم 3: مجموع األراضي المؤجرة مقارنة بمجموع أراضي الوقف حسب المنطقة

مجموع األراضي المؤجرةمجموع األراضي الموقوفةالمنطقة
)3)دوغونج

)43كمامن

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال لقسم   (((
التقني في ) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.
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)46535كواال ترنجانو
4)3))مارانج
–))بسوت
–))ستيو

–)4هولو ترنجانو
704374المجموع

ويســتأجر المســتأجر هــذه األرض ألغــراض متعــددة، وفــي العــادة لغــرض بنــاء بيــت خــاص، 
ــي  ــا المتول ــط، فيؤجره ــت، أو األرض فق ــون األرض والبي ــابق يوقف ــي الس ــاس ف ــث كان الن حي
للمســتأجر، فيبنــي المســتأجر فيهــا بيتــا، ويســكن فيهــا لمــدة طويلــة، ويصعــب علــى المجلــس أن 
يبطــل هــذا النــوع مــن اإلجــارة، لــذا فهــي مســتمرة إلــى يومنــا هــذا. أمــا اآلن، فالمجلــس ال يبيــح 
وال يقبــل هــذا النــوع مــن التصــرف فــي الوقــف –أي تأجيــر أراضــي الوقــف لبنــاء البيــوت فيهــا. 
لذلــك فــإذا وجــدت أراض للوقــف التــي بنــى المســتأجرون فيهــا بيوتــا، فهــي مــن اإلجــارة القديمــة. 
ومــن األغــراض األخــرى التــي ِمــن أجلهــا يســتأجر النــاس أراضــي الوقــف: بنــاء الورشــات، أو 

إنشــاء الدكاكيــن، أو الزراعــة، أو غيــر ذلــك))).

المباني. 2

ــس  ــى المجل ــليمها إل ــا وتس ــرع به ــم التب ــي يت ــة الت ــي القائم ــي المبان ــل ف ــي فتتمث ــي المبان ه
ــم إنشــاؤها مــن  ــذي يت إلدارتهــا وتأجيرهــا، وتتمثــل أيضــا فــي نــوع آخــر مــن المبانــي، وهــو ال
طــرف مؤسســة معينــة فــي األرض الموقوفــة، ثــم توقــف هــذه المبانــي، وتكــون ملــكا تامــا للوقــف.  
بلــغ مجمــوع المبانــي التــي أجرهــا المجلــس للنــاس 33) بنايــة، وفــي )3 ديســمبر 5)0)م، وذلــك 
ــن  ــكن. ويبي ــة، )( الس ــالت التجاري ــي والمح ــتخدام المكتب ــن؛ )( االس ــي غرضي ــتخدامها ف الس

ــاه مجمــوع المبانــي المؤجــرة، وتقســيمها حســب المنطقــة: الجــدول أدن

الجدول رقم 4: مجموع المباني المؤجرة حسب المنطقة

مجموع المباني المؤجرةالمنطقة
)Dungun(دوعونج–

 )Kemaman(3كمامن

هذه المعلومات من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال القسم التقني في   (((
) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.
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)Kuala Nerus(5كواال نروس
)Kuala Terengganu( 6))كواال ترنجانو
)Hulu Terengganu( هولو ترنجانو–

 )Marang(7مارانج
)Setiu(ستيو–

 )Besut(بسوت(
 )Ampang(أمفانج(

33)المجموع

المطلب الثاني: مقدار األجرة

مدة دفع األجرة. 1

يجــب علــى المســتأجر أن يدفــع أجــرة األرض أو المبنــى إلــى المجلــس علــى النحــو المتفــق 
عليــه دون تأخيــر، ودون مطالبــة مــن المجلــس، وهنــاك طريقتــان لدفــع األجرة: ســنويا، أو شــهريا، 
وذلــك وقــف نــوع الوقــف المؤجــر )أرض أو بيــت(، فالمســتأجرون القدامــى لــألرض، تبقــى كيفيــة 
دفعهــم ألجرتهــا علــى حالهــا. أمــا المســتأجرون الجــدد ســواء فــي األرض الموقوفــة وقفــا عامــا أو 
خاصــا، فيتــم االتفــاق معهــم علــى دفــع األجــرة شــهريا. وأمــا بالنســبة لمســتأجري المبانــي فاألجــرة 
تكــون علــى أســاس الدفــع الشــهري. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن األرض  التــي تدفــع أجرتهــا ســنويا، 
فــال بــد للمســتأجر مــن دفــع األجــرة قبــل اليــوم الســابع مــن ينايــر لــكل ســنة، وذلــك طــول المــدة 

المتفــق عليهــا. أمــا األجــرة الشــهرية، فــال بــد مــن دفعهــا قبــل اليــوم الســابع مــن كل شــهر))).

ــس، أو  ــى المجل ــر إل ــدي المباش ــع النق ــددة: الدف ــرق متع ــس بط ــرة للمجل ــع األج ــن دف ويمك
الدفــع   بالشــيك، أو عــن طريــق الحســاب المصرفــي للمجلــس، أو عــن طريــق الحوالــة الماليــة، أو 
غيرهــا؛ فتعــدد وطــرق الدفــع يســهل عمليــة الدفــع علــى المســتأجر  فــي المــدة المحــددة وبالطريقــة 

التــي تناســبه))).

ــه  ــتأجر نفس ــث ينتظــم المس ــد، حي ــر جي ــع األجــرة أم ــدة لدف ــد الم ــون أن تحدي ــرى الباحث وي
فــي دفــع األجــرة المتفــق عليهــا فــي وقتهــا، وكذلــك يســهل علــى المجلــس مراقبــة تطبيقيــة إجــارة 

المعلومات في ورقة عقد اإلجارة لألراضي، رقم 2.1، 2.2، ص)، وللمباني، رقم 2.1، ص).  (((

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال القسم   (((
التقني في ) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.
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الوقــف فــي هــذه الواليــة.

مقدار األجرة. 2

ــرة لألراضــي،  ــدار األج ــي، ومق ــرة للمبان ــدار األج ــمين: مق ــى قس ــرة إل ــدار األج ــم مق ينقس
ــي: ــا يل ــك كم ــل ذل وتفصي

مقدار أجرة المباني

تقــدر أجــرة المبانــي الموقوفــة بأجــرة المثــل مــن المبانــي المجــاورة والمماثلــة، وللمجلــس أن 
يحــدد مقــدار أجــرة مبانــي الوقــف بأجــرة المثــل أو أقــل منهــا، أمــا المبانــي التــي بناهــا المجلــس 
لغــرض الســكن والتــي يؤجرهــا للمســاكين – كمــا الحــال فــي عــدة مناطــق– مثــل: تامــن بوكيــت 

بايــس)))، وبنجــول فرادونــج)))، فــإن المجلــس يؤجرهــا بمقــدار50RM شــهريا)3).

ويــرى الباحثــون أن هــذا المقــدار ولــو كان أقــل بكثيــر مــن أجــرة المثــل، فــإن هــذه األجــرة 
تعتبــر رمزيــة مــن حيــث قيمتهــا ومقدارهــا ألنهــا مــن قبيــل مســاعدة ومســامحة الفقــراء 
والمحتاجيــن، وهــو نــوع مــن أنــواع التكافــل االجتماعــي، وبالتالــي فــال مانــع مــن تأجيرهــا بأقــل 
ــق رأي الشــافعية  ــر واإلحســان، وهــذا يواف ــات الخي ــي جه ــا منحصــرة ف ــل، ألنه مــن أجــرة المث
الذيــن قالــوا بعــدم جــواز إجــارة الوقــف بأقــل مــن أجــرة المثــل إال فــي جهــات الخيــر واإلحســان، 

ــن الحــاالت. دون ســواها م

والجــدول التالــي يبيــن ميزانيــة مجمــوع أجــرة مبانــي الوقــف بحســب موقعهــا لشــهر نوفمبــر 
:(0(5(4(

 Taman Bukit Bayas, Kubur(عنوانه: تامن بوكيت باياس، قبر شريف، مغابغ تليفوت، كواال ترنجانو  (((
Sharif,Mengabang Telipot, Kuala Terengganu(،وفيه )4 بيتا.

عنوانه: PAKR بغكول فرادونج، مانير)PAKR Banggol Peradong, Manir(، وفيه 37 بيتا.  (((

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال القسم   (3(
التقني في ) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال القسم   (4(
التقني في ) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.
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الجدول رقم 5 ميزانية مجموع األجرة الشهرية للمباني

عدد المبانيالعنوان
مجموع األجرة 
)RM( الشهرية

 )Ampang, Selangor(منطقة: أمفانج، سلنجور
)Bukit Antarabangsa( 00))بوكيت أنتارابنجسا

)Besut(منطقة: بسوت
 )Kampung Raja(0,000))قرية راجا

 )Kemaman(منطقة: كمامن
 )Taman Air Putih(350)تامن أير فوتيه

كونج فاءوه، جوكاي
)Gong Pauh, Chukai(

(300

قرية بسوت، جوكاي
)Kampung Besut, Chukai(

(3,000

)Kuala Nerus(منطقة: كواال نروس
محطة المجلس في قرية فادانج أير

 Hentian MAIDAM Kampung(
)Padang Air

5(,500

 )Kuala Terengganu(منطقة: كواال ترنجانو
طريق السلطان سليمان

)Jalan Sultan Sulaiman(
(4,000

 )Taman Sri Manir(750)تامن سري مانير
أركيد المجلس، قرية كونج فاء ماسيه

 ARKED MAIDAM, Kampung(
)Gong Pak Maseh

63,600

تامن بوكيت بايس
)Taman Bukit Bayas(

4((,050

 )Banggol Peradong(50),)37بنجول فرادونج
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قرية فانتاي تلوك
)Kampung Pantai Telok(

(((0

)Pulau Kambing(500)بوالو كمبينج
 )Jalan Bandar(900)جالن بندر
دكاكين المجلس في بوكيت كجيل

)Kedai MAIDAM Bukit Kecil(
((3,300

دكاكين المجلس في قرية لوسونج
 Kedai MAIDAM Kampung(

)Losong

5(,9(0

)Kampung Cina(950,)3قرية جينا
قرية مرباو فاته

)Kampung Merbau Patah(
(300

 )Kampung Kolam(0)35قرية كوالم
دكاكين المجلس في جزيرة روسا

 Kedai MAIDAM, Kampung Pulau(
)Rusa

5(,500

فيكن بوكيت فايونج
 )Pekan Bukit Payong(

((,350

0)6,)4المجموع )شهريا(

مقدار أجرة األرض

أمــا بالنســبة ألراضــي الوقــف، فقــد حــدد المجلــس طريقــة معينــة لحســاب مقــدار األجــرة فيهــا، 
فيمــا يلــي توضيــح لهــا:

مثال: رقم 060)، قرية كوبنج بوالو، كواال ترنجانو

(No. 2060, Kampung Kubang Pulau, Kuala Terengganu(

سعة أرض الوقف: 0.033 هكتار/)355 قدم مربع 
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سعة األرض المؤجرة: 0.033 هكتار/)355

3(,000RM :قيمة األرض في 5 مارس 4)0)م

نوع األجرة: شهرية

طريقــة الحســاب: نســبة األرض المؤجــرة مــن األرض الكليــة × قيمــة أجــرة األرض ي ذلــك 
لزمن ا

)سعة األرض المؤجرة(  
3552 x 32,000 = 32,000 

355( )سعة أرض الوقف(      
 x 32,000=1,600 مقدار األجرة السنوية بحسب قرار المجلس: 5  من قيمة األرض

   (00                                                           

(33RM =(,600 :مقدار األجرة الشهرية
((    

.(33RM 600,)، ومقدار األجرة الشهريةRM فمقدار األجرة السنوية

ــة  ــن قيم ــبة 5–%6 م ــرة األرض بنس ــذ أج ــس يأخ ــون أن المجل ــظ الباحث ــا، يالح ــن هن وم
األرض لألجــرة الســنوية التــي حددهــا المجلــس، وعلــى المســتأجر أن يدفــع قيمتهــا شــهريا، وهــذا 
يعنــي أن يتــم تقســيم المبلــغ علــى اثنــي عشــر قســطا. ويــرى الباحثــون أن نســبة 5–%6 مــن قيمــة 
ــل  ــة قب ــة األرض الحالي ــا بالبحــث عــن قيم ــوم دائم ــس أن يق ــى المجل األرض مناســبة، ولكــن عل
إجــراء العقــد. وكذلــك إذا رغــب المســتأجر فــي تجديــد العقــد بعــد انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا، وال 
يجــوز للمجلــس أن يحــدد نفــس المقــدار فــي العقــد الســابق إذا كان عالمــا بارتفــاع قيمــة األرض؛ 
وهــذا مــن أجــل مصلحــة الوقــف، وبمــا ال يــؤدى إلــى قلــة المحصــوالت للموقــوف عليهــم، والقلــة 

فــي أمــوال الوقــف الالزمــة لترميــم أعيانهــا.   

والجــدول التالــي يبيــن ميزانيــة مجمــوع أجــرة الوقــف العــام والخــاص لشــهر نوفمبــر 5)0)م 
ــب المنطقة))):  حس

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظفة روزيني بنت إلياس في وحدة إدارة األموال القسم   (((
التقني في ) ديسمبر 5)0) الساعة 10:00 صباحا.
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الجدول رقم 6: ميزانية مجموع األجرة الشهرية والسنوية لألراضي الموقوفة

نوع الوقف
األجرة السنويةاألجرة الشهرية

عدد 
األراضي

مجموع األجرةعدد األراضيمجموع األجرة

منطقة: دوعونج
––100.00)الوقف العام)1(

منطقة: كمامن
900.00)––الوقف العام)2(

منطقة: كواال نروس
––300.00)الوقف العام)3(

منطقة: كواال ترنجانو
3,895.50747,053.90)4الوقف العام

5914,685.00)6,869.00))الوقف الخاص
منطقة: مارانج

––3290.00الوقف العام)4(
01,853.00))6)10.00))5)الوقف الخاص

4424,491.90)3011,464.50)المجموع

ــر  ــهر نوفمب ــي ش ــس ف ــل للمجل ــوع الدخ ــة مجم ــدول أن ميزاني ــذا الج ــالل ه ــن خ ــرى م .)))))))3))4))5))6)ن

 No.2281 GM 982, Kg Tanjung(قرية تنجونج فاكر ،GM 982 (((( عنوان: رقم   (((
. )Pagar

. )No.340, Pulau Kerengga(عنوان: رقم 340، بوالو كرنجا   (((

.)No.106, Kg Binjai, Kemaman(عنوان: رقم 06)، قرية بينجاي، كمامن   (3(

عنوان: )( رقم )50)، قرية قبر، باتو راكيت)No.2501, Kg Kubor, Batu Rakit(؛ )( رقم 5730،    (4(
. )No.5730, Hentian MAIDAM, Kg Padang Air(هنتيان ميدام، قرية فادانج أير

 Kg(قرية بوكيت جرانا، ألور ليمبت )(؛ ) & 3No.87, Pulau Kapas(عنوان: )( رقم 7)، بوالو كافس   (5(
.)Bukit Cerana, Alor Limbat

 No.2101, Alor(ليمبت ألور   ((0( رقم   ،)No.599, Alor Limbat(ليمبت ألور   599 رقم  عناوينهم:    (6(
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5)0)م لمبانــي وأراضــي الوقــف المؤجــرة تســاوي أجــر المبانــي )42,620.00RM( + أجــرة 
األراضــي التــي تؤجــر شــهريا )11,464.50RM( = )54,084.50RM(. كمــا أن ميزانيــة 
 .)24,491.90RM( الدخــل الســنوي لســنة 5)0)م مــن أراضــي الوقــف التــي تؤجــر ســنويا هــو
 54,084.5012xRM( +( :وعليــه يمكــن القــول: إن ميزانيــة الدخــل لســنة 5)0)م  تســاوي

()24,491.90RM( = )673,505.90 RM

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه ميزانيــة الدخــل المســتحق للمجلــس مــن إجــارة الوقــف، وليســت 
ــات   ــة دفع ــى  مراقب ــداوم عل ــس أن ي ــى المجل ــتأجرين، فعل ــن المس ــوذ م ــل المأخ ــوع الدخ مجم

ــع األجــرة المســتحقة للوقــف. ــي دف ــة ف ــع أو يحــد مــن المماطل ــى يمن المســتأجرين حت

وفيمــا يلــي جــدوالن يبينــان الدخــل الســنوي لمبانــي وأراضــي الوقــف المؤجــرة لســنة ))0)– 
6)0)م))): أغسطس 

الدخل السنوي للمباني المؤجرة. 1

الجدول رقم 7: الدخل السنوي لمباني الوقف من سنة )0))م–أغسطس 6)0)م

مجموع الدخل السنوي)RM(سنة
2012307,190.00
2013401,070.00
2014457,120.00
2015447,564.20

292,968.40يناير– أغسطس 2016
1,905,912.60المجموع

الدخل السنوي ألراضي الوقف المؤجرة. 2

الجدول رقم ): الدخل السنوي ألراضي الوقف من سنة )0))م–أغسطس 6)0)م

 (9(0 يعقوب)No.3048, Kg Surau Haji Yaakub(، رقم  قرية سوراو حاج   304( Limbat(، رقم 
 No.2505((، رقم 505) قرية فالونج فوسو تيكاNo.1920, Padang Bukit Payong(فادانج بوكيت بايونج
 No.1837 & 1838, Kg Bukit((، ورقم 37)) & )3)) قرية بوكيت بايونجKg Palong Pusu Tiga

.)Payong

هذه المعلومات أخذت من المقابلة التي أجريت مع الموظف محمد رضوان بن محمد والموظفة روزيني بنت   (((
إلياس في ) سبتمبر 6)0)م الساعة 10:00 صباحا.
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سنة
مجموع الدخل السنوي لألجرة 

)RM(الشهرية
مجموع الدخل السنوي لألجرة 

)RM( السنوية
201258,622.3020,288.08
201360,749.0022,851.20
201462,662.3020,137.95
2015100,119.6013,035.50

يناير– أغسطس 
2016

59,279.9020,137.95

341,433.1096,450.68المجموع
437,883.78المجموع الكلي

المطلب الثالث: العجز عن دفع األجرة

إذا عجــز المســتأجر عــن دفــع أجــرة األرض الموقوفــة فــي الوقــت المحــدد مــع انقضــاء مــدة 
أربعــة عشــر )4)( يومــا مــن تاريــخ وجــوب دفعهــا، فللمجلــس الحــق فــي دخــول هــذه األرض 
المؤجــرة وأخذهــا بالقــوة بعــد إرســال إشــعار قبــل ثالثيــن )30( يومــا، إذ يعتبــر هــذا العقــد باطــال 
دون التأثيــر علــى حقــوق المجلــس باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي مواجهــة تصرفــات المســتأجر 
المخالفــة لشــروط العقــد، كعجــز المســتأجر عــن االلتــزام بــأي شــرط مــن الشــروط المتفــق عليهــا، 

أو تصرفــه بطريقــة تــؤدي إلــى اإلفــالس))).

وبالنســبة للمبانــي أيضــا، فإنــه إذا عجــز المســتأجر عــن دفــع األجــرة بعــد أربعــة عشــر )4)( 
ــل  ــى، ونق ــق المبن ــك بغل ــوة، وذل ــى المؤجــر وأخــذه بالق ــي دخــول المبن ــس الحــق ف يومــا، فللمجل
جميــع الممتلــكات الموجــودة فيــه إلــى مــكان خــاص، ويتخــذ هــذا اإلجــراء بحــق المســتأجر بعــد 
ــد باطــال دون التأثيــر علــى حقــوق المجلــس  إرســال إشــعار قبــل ثالثيــن يومــا، فيعتبــر هــذا العق
ــد؛  ــروط العق ــة لش ــتأجر المخالف ــات المس ــة تصرف ــي مواجه ــة ف ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــي  اتخ ف
وللمســتأجر الحــق فــي المطالبــة بجميــع ممتلكاتــه خــالل ثمانيــة وأربعيــن ســاعة، بعــد أن يســدد 
للمجلــس جميــع الديــون التــي عليــه؛ وإذا لــم يدفــع المســتأجر جميــع ديونــه، ولــم يطالــب بممتلكاتــه، 
فللمجلــس حــق بيــع جميــع هــذه الممتلــكات، واســتعمال المــال المتحصــل عليــه فــي تســديد ديــون 
المســتأجر وأي تكاليــف أخــرى، ومــا فضــل عــن ذلــك فإنــه يرجــع إلــى المســتأجر، وأمــا إذا لــم يــف 

المعلومات في ورقة عقد اإلجارة لألراضي، رقم 5.1، ص 3.  (((
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المــال بالديــن المســتحق  عليــه، فللمجلــس أن يطلبــه مــن المســتأجر بطريقــة قانونيــة))).

يجــب اإلشــارة إلــى أن هــذه اإلجــراءات الصارمــة والحازمــة ينبغــي أن تشــمل فقــط األعيــان 
الوقفيــة المســتأجرة لغيــر الفقــراء والمحتاجيــن وجهــات الخيــر واإلحســان، ألن مســاعدة ومســامحة 
ــكل خــاص  ــا بش ــم مراعاته ــه، فيجــب أن يت ــه وغايات ــي أهداف ــف ف ــع الوق ــق م ــات يتف ــذه الجه ه

ومسامحتها إذا ثبتت حاجتها وعوزها. 

ــص  ــي  ن ــت ف ــف مثب ــرة الوق ــع أج ــن دف ــف ع ــتأجر المتخل ــابق بحــق المس ــراء الس إن اإلج
العقــد الــذي يوقعــه المؤجــر والمســتأجر، ويــرى الباحثــون أن المجلــس لــم يصــرح بتطبيــق هــذا 
اإلجــراء مــع كثــرة المماطلــة فــي دفــع األجــرة، كمــا ثبــت فــي تقريــر األجــرة الشــهرية بــأن يصــل 
المبلــغ الــذي عليــه إلــى 18,989.20RM فــي شــهر يونيــو 3)0)م، وهــذا متعلــق فقــط بإجــارة 
األراضــي. أمــا المبلــغ المثبــت عليــه ألجــرة المبانــي فهــو يصــل إلــى )))66,090.00RM. ومــن 
هنــا نجــد أن المجلــس لــم يصــرح فــي هــذا األمــر بشــيء، وإنمــا يتــرك المســتأجر يســتغل عقــار 
الوقــف ويســتفيد منــه دون دفــع األجــرة المحــددة، ودون إخــراج الوقــف منــه؛ وهــو أمــر خطيــر، 
خاصــة ألعيــان الوقــف، ألن كثــرة التســويف فــي دفــع األجــرة يــؤدي إلــى قلــة الدخــل، وإذا تلفــت 
ــى الخــراب  ــؤدى إل ــا ت ــا، فإنه ــا وعمارته ــة  لترميمه ــوال االزم ــم توجــد األم ــف، ول ــان الوق أعي

بمــرور الزمــان.   

المبحث الثالث: المشكالت التي يواجهها المجلس في إجارة الوقف 

أثنــاء ممارســة المجلــس لمهامــه فإنــه يواجــه بعــض المشــكالت، ســواء فــي األراضــي 
ــه  ــب علي ــا، وتصع ــا وعائق ــكالت مانع ــذه المش ــون ه ــا تك ــا م ــي، وغالب ــي المبان ــرة، أم ف المؤج
أداء مهمتــه وإدارة الوقــف بطريقــة أفضــل. ســيذكر الباحثــون مشــكلتين متعلقتيــن بتطبيــق مقــدار 

ــا: ــة، وهم ــي الوالي األجــرة ف

المطلب األول: التأجير بأقل من أجرة المثل

مــن المســائل التــي رآهــا الباحثــون فــي تطبيــق إجــارة الوقــف فــي واليــة ترنجانــو، أن مقــدار 
أجــرة الوقــف أقــل بكثيــر مــن أجــرة المثــل، فيســتأجرها المســتأجر بغبــن فاحــش، خاصــة بالنســبة 
ألراضــي الوقــف التــي خصصــت مــن أجــل الســكن والزراعــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك أراضــي 
Lot 969, Kam�(969، قريــة لوســونج حــاج أوانــج، 000)) كــواال ترنجانــو  الوقــف العــام رقــم

المعلومات في ورقة عقد اإلجارة للمباني، رقم 5.1–5.2، ص 3–4.  (((

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد   (((
العامة لقسم بيت المال في ) يوليو 3)0)م الساعة 10:00 صباحا.
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pung Losong Haji Awang, 21000 Kuala Terengganu(، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
التالي:

الجــدول رقــم 9: أمثلــة علــى مقــدار األجــرة ألراضــي الوقــف، رقــم 969، قريــة لوســونج حــاج 
أوانــج

مقدار األجرة السنوية )RM(مقدار األجرة )RM(نوع األجرةرقم األرض
48.0048.00سنوية00571
30.00360.00شهرية00575
18.00216.00شهرية00582
9.00108.00شهرية00590
20.00240.00شهرية00596
8.0096.00شهرية00597

1068.00المجموع

ومــن أمثلــة الوقــف الخــاص بالمســجد، تلــك التــي أجرهــا المجلــس تحــت رقــم 056)، قريــة 
 Lot 1056, Kampung Chendering, 21080 Kuala(جندرينــج، 0)0)) كــواال ترنجانــو

Terengganu( كمــا يلــي:

الجدول رقم 0): أمثلة على مقدار األجرة ألراضي الوقف رقم 056)، قرية جندرينج

مقدار األجرة  )RM(نوع األجرةرقم األرض
مقدار األجرة سنوية 

)RM(
18.0018.00سنوية00832
42.0042.00سنوية00834
31.0031.00سنوية00836
9.009.00سنوية00837
10.0010.00سنوية00839
32.0032.00سنوية00840
30.0030.00سنوية00825
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وهــذه األجــرة القليلــة تــؤدي إلــى قلــة الدخــل الســنوي للمجلــس، فــإذا زاد الدخل، فــإن الموقوف 
عليهــم سيســتفيدون أكثــر، خاصــة إذا كان الوقــف عامــا؛ ألن منفعتــه تصــب فــي مصلحة المســلمين 

فــي هــذه الواليــة، وتســاهم في تحســين حالتهــم االقتصادية ومســتواهم المعيشــي.

المطلب الثاني: التأخر في دفع األجرة

إن قلــة وعــي النــاس ألهميــة أمــوال الوقــف، تجعلهــم يماطلــون فــي دفــع مــا عليهــم؛ ممــا أدى 
إلــى ارتفــاع نســبة الديــن فــي هــذه الواليــة))). وبالرغــم مــن اتبــاع المجلــس نظامــا جيــدا يعــرف 
بنظــام )IDWAL( حيــث يقــوم بحفــظ كل المعلومــات المتعلقــة بإجــارة الوقــف، ممــا يســهل عمليــة 
البحــث فــي قوائــم الدفــع والتحويــالت الماليــة، وبالتالــي يتيــح معرفــة مــن دفــع ومــن لــم يدفــع، فيتــم 
عندئــذ إرســال إشــعارات يطالــب فيهــا المســتأجرون بدفــع مــا عليهــم، ومــع ذلــك مــا زال هنــاك مــن 
يماطــل فــي الدفــع نتيجــة قلــة الوعــي لديهــم  بــدور أمــوال الوقــف فــي تحســين مســتوى االقتصــاد 
ــة  ــود مراقب ــدم وج ــكلة –أيضــا–  ع ــذه المش ــباب ه ــن أس ــلمين))). وم ــي للمس ــتوى المعيش والمس

وجــداول منظمــة، للكشــف عــن المشــكالت المتعلقــة باألراضــي والمبانــي المؤجــرة)3).

ــع  ــى دف ــدرة عل ــدم الق ــم ع ــة، كزعمه ــذار واهي ــون بأع ــتأجرين يتذرع ــض المس ــا أن بع كم
األجــرة المتفــق عليهــا، بالرغــم مــن قلتهــا، ورمزيتهــا، وعــدم اثقالهــا كواهلهــم، فهــو بذلــك 
ــل جــدا،  ــألرض قلي ــدار األجــرة المحــدد  ل ــم، ألن مق ــع األجــرة، وال عــذر له ــن دف ــون  م يتهرب
وبغبــن فاحــش، وفــي اســتطاعة المســتأجر دفعــه، وال ســيما أن مســتوى الحيــاة للمجتمــع فــي الزمــن 

ــرن الماضــي. ــن الق ــات، م ــي الســبعينات والثمانين ــه ف ــا كان علي الحاضــر أحســن مم

وفيمــا يلــي توضيــح لألجــرة القليلــة الــالزم دفعهــا مــن قبــل المســتأجرين: فقــد وصلــت إلــى 
 Lot 1056, Kampung( ــج ــة جندرين ــم 056) قري ــف  رق ــة الوق 9.00RM ســنويا فــي حال
 Lot 746,(20.00 ســنويا فــي رقــم 746 قريــة تاســيق ألــور ليمبــتRMو ،)Chendering
تلــوك  قريــة   44(( رقــم  فــي  ســنويا   24.50RMو ،)Kampung Tasik Alor Limbat
ــة فــي رقــم  ــارة)Lot 4481, Kampung Teluk Menara(، و10.00RM ســنويا فــي قري من
00) قريــة فنكالــن ســتار)Lot 800, Kampung Pengkalan Setar(، ورقــم 9)7 قريــة 
 Lot(ــا ريســق ــة فاي ــم 43)3 قري ــه)Lot 789, Kampung Alor Gandih(، ورق ــور كاندي أل
Lot 224, Kam�(3143(، ورقــم 4)) قريــة كوبانــج فــوالو, Kampung Paya Rasek
 Lot 138, Kampung Gelung((، ورقــم )3) قريــة كلونــج كاجــاهpung Kubang Pulau

.Mohd Afendi Mat Rani and et al., 15  (((

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد   (((
العامة لقسم بيت المال في ) يوليو 3)0)م، الساعة 10:00 صباحا.

.Mohd Afendi Mat Rani and et al.,Ibid  (3(
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ــم 4)4  ــن)Lot 4233, Kampung Che Win(، ورق ــة جــيء وي ــم 33)4 قري Gajah(، ورق
قريــة تيتيــن هاعــوس)Lot 484, Kampung Titian Hangus(، و6.00RM ســنويا فــي رقــم 
503) باتــو بــوروك)Lot 1503, Batu Buruk(، و12.00RM ســنويا فــي رقــم ))35 قريــة 
ــر.  ــوه )Lot 3511, Kampung Pengadang Buluh(، وغيرهــا مــن أمثالهــا كثي فعــادغ بول

ومعظــم هــذه األراضــي تؤجــر للزراعــة ولبنــاء المســاكن، وال يمكــن االدعــاء بعــدم القــدرة 
ــر.  ــغ بكثي ــذا المبل ــن ه ــى م ــة أعل ــات اليومي ــيما وأن النفق ــل، وال س ــر القلي ــذا األج ــع ه ــى دف عل
وحقيقــة األمــر أن عــدم األمانــة لــدى المســتأجرين هــي المانــع مــن ســداد األجــرة وليــس مقدارهــا. 

كمــا ذكــر الباحثــون ســابقا، فإنــه توجــد مماطــالت  كثيــرة فــي دفــع األجــرة، ويظهــر ذلــك مــن 
 18,989.20RM تقاريــر األجــرة الشــهرية  فقــد وصلــت المبالــغ المســتحقة على المســتأجرين إلــى
ــور  ــن أج ــرات م ــا المتأخ ــي. أم ــارة األراض ــط بإج ــق فق ــذا متعل ــو 3)0)م، وه ــهر يوني ــي ش ف
ــور  ــرات أج ــن متأخ ــدول ))) يبي ــي ج ــا يل ــى 66.090.00RM.))) وفيم ــل إل ــا تص ــي فإنه المبان

األوقــاف فــي شــهر نوفمبــر 5)0)م::

الجدول رقم )): الدخل لشهر نوفمبر 5)0)م للمباني واألراضي الوقفية المؤجرة

نوع األجرة
تقدير الدخل الشهري 

)RM(
مجموع الجباية  
)RM( الشهرية

مجموع المتأخرات 
)RM(

42,620.0040,771.401,848.60المباني )شهرية(
11,464.5011,196.00268.50األراضي )شهرية(

54,084.5051,967.402,117.10المجموع

ــد  ــهر واح ــن ش ــف ع ــور الوق ــرات أج ــم متأخ ــر حج ــابق كب ــدول الس ــذا الج ــن ه ــن م ويتبي
ــت هــذه المتأخــرات إلــى 2,117.10RM، لوحــده دون الشــهور  ــر 5)0)م( بحيــث وصل )نوفمب
ــر  ــا أن تقدي ــإذا علمن ــا ســنويا، ف ــم  تأجيره ــي يت ــف الت ــى أراضــي الوق ــا بالنســبة إل األخــرى. أم
ــف  ــوع المقتط ــإن المجم ــابقا، ف ــا س ــا ذكرن ــى 24,491.90RM كم ــنة 5)0)م  حوال ــل لس الدخ
 .11,456.40RM(3( 13,035.50 فقــط، ممــا يعنــي أن فيهــا تأخــرات بمقــدارRM   لهــذه الســنة

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف روسلي بن يوسف في وحدة الوقف والموارد   (((
العامة لقسم بيت المال في ) يوليو 3)0)م الساعة 10:00 صباحا.

المعلومات متحصل عليها من المقابلة التي أجريت مع الموظف محمد رضوان بن محمد والموظفة روزيني بنت   (((
إلياس في ) سبتمبر 6)0)م الساعة 10:00 صباحا.

المصدر السابق.  (3(
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األمــر الــذي يثبــت وجــود بعــض المســتأجرين الذيــن يتماطلــون فــي دفــع األجــرة، والمجلــس لــم 
يصــرح فــي هــذا األمــر بشــيء، وإنمــا يتــرك المســتأجر يســتغل عقــار الوقــف ويســتفيد منــه دون 

ــم يخرجــه المجلــس منهــا. دفــع األجــرة المحــددة، ول

المطلب الثالث: حلول مقترحة لمعالجة هاتين المشكلتين

زيادة مقدار األجرة ألراضي الوقف. 1

يجــب علــى المجلــس أن يقــوم  بإعــادة تقييــم مقــدار األجــرة التــي حددهــا للمســتأجر، خاصــة 
األراضــي التــي يؤجرهــا بغــرض الســكن، والزراعــة، وغيرهــا؛ وذلــك ألن مقــدار األجــرة 
التــي حددهــا أقــل مــن أجــرة المثــل، ومعظمهــا بغبــن فاحــش، ممــا يــؤدي إلــى قلــة دخلهــا، كمــا 
ــا  ــف الخــاص، أم ــن الوق ــط  إذا كان م ــم فق ــوف عليه ــى الموق ــذا الدخــل عل ــس يقســم ه أن المجل
الدخــل الــذي يتحصــل عليــه مــن الوقــف العــام، فإنــه يوضــع فــي صنــدوق المــال العــام، الــذي يتــم 
اســتخدامه لمصلحــة المجتمــع اإلســالمي لبنــاء دور األيتــام، أو دكاكيــن بغــرض تأجيرهــا للنــاس، 

ــة للتعميــر. أو أي مشــروع آخــر يناســب موقــع أراضــي الوقــف القابل

بنــاء علــى مــا ســبق، فإنــه  يجــب علــى المجلــس أن يقــوم بتقييــم دوري، كأن يقــوم بمراقبــة 
ــدار األجــرة التــي وضعهــا  ــار الوقــف كل ســنتين أو ثــالث ســنوات؛ للتأكــد مــن أن مق جميــع عق
ــن؛  ــد بمــرور الزم ــا تزي ــك ألن قيمته ــن فاحــش؛ وذل ــل بغب ــن أجــرة المث ــل م ــس ليســت أق المجل
فيجــب أن يــزاد مقــدار األجــرة وفقــا لذلــك، كمــا أن المجلــس يحــق لــه رفــع مقدارهــا عنــد انتهــاء 

ــدة. ــدار األجــرة الجدي ــع مق ــزم بدف ــد ويجــدده، فيل ــإذا أراد المســتأجر أن يمــدد العق ــد، ف العق

إعداد جداول لمراقبة اإلجارة وفحصها. 2

مــن أجــل حــل مشــكلة تأخــر المســتأجرين فــي دفــع األجــرة، علــى المجلــس أن يعــّد جــدوال 
خاًصــا تشــتمل علــى تواريــخ محــددة   خاصــة لفحــص معلومــات الدفــع، والبحــث عن المســتأجرين 
الذيــن لــم يقومــوا بدفعهــا، فيعطيهــم رســالة إنــذار وإخطــار، وكذلــك علــى المجلــس أن يعــد جــداول 
ــف  ــل يخال ــأي عم ــتأجر ب ــوم المس ــتمرار، ال يق ــف باس ــي الوق ــي ومبان ــة أراض ــارة ومراقب لزي

شــروط عقــد اإلجــارة المتفــق عليــه))).

وهــذه الحلــول المقترحــة منســجمة بحفــظ مــال األوقــاف وهــو أحــد الضروريــات الخمســة فــي 
مقاصــد الشــريعة كمــا أنــه أمــر معلــوم مــن الضــرورة بالديــن أن منفعــة أراضــي الوقــف يخــص 
الموقــوف عليهــم مباشــرة أو بغيــر مباشــرة ومــن خــالل هــذه الحلــول يســتطيع المجلــس أن يحقــق 

حمايــة امــوال الوقــف مــن الضيــاع.

((( Mohd Afendi Mat Rani and et al.,17.
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نتائج البحث والخاتمة :

ــا   ــو بماليزي ــي ترنجان ــه ف ــاء وتطبيقات ــد الفقه ــف عن ــارة الوق ــدار إج ــة مق ــالل دراس ــن خ م
ــي: ــي كاآلت ــج وه ــض النتائ ــى بع ــون إل ــل الباحث توص

ــد . ) ــة عق ــث صح ــن حي ــة م ــارة عادي ــف كإج ــارة الوق ــار إج ــى اعتب ــة عل ــدت الدراس أك
ــاذ عقدهــا بحــق العاقديــن، واألحــكام فــي  ــى نف ــك بالنســبة إل اإلجــارة، وانعقادهــا، وكذل
المعقــود عليــه، وفــي الصيغــة، وأيضــا فيمــا يترتــب عليهــا مــن األحــكام والحقــوق، غيــر 
أن االحتيــاط لجانــب الوقــف ورعايــة مصلحتــه تقتضــي أحكامــا خاصــة بإجــارة الوقــف، 
ــدار  ــي مق ــة  ه ــكام الخاص ــذه األح ــن ه ــام، وم ــكل ع ــارة بش ــود اإلج ــن عق ــاز ع وتمت

األجــرة.

أكــدت الدراســة علــى ضــرورة  أن قيــام  المتولــي بتأجيــر أمــوال الوقــف بأجــرة المثــل، . )
فــإذا أجرهــا بغبــن فاحــش مــع أنــه ال يعلــم بذلــك، فعليــه أن يضمــن تمــام األجــرة. أمــا إذا 
كان عالمــا بــأن األجــرة هــي أقــل مــن أجــرة المثــل، فســخ العقــد، ويضمــن تمــام األجــرة .

أكــدت الدراســة أن مجلــس الشــؤون الدينيــة والعــادات بواليــة ترنجانــو هــو الجهــة . 3
ــو.  ــة ترنجان ــي والي ــف ف ــوال الوق ــر أم ــي تدي ــمية الت الرس

أكــدت الدراســة مــن الجانــب التطبيقــي أن المجلــس)MAIDAM( يحــدد مقــدار األجــرة . 4
ــم يحــدد  ــة، ث ــي المجــاورة والمماثل ــي المبان ــك بالبحــث ف ــل وذل ــق أجــرة المث عــن طري
ــا. أمــا  ــل منه ــل أو أق ــي الوقــف بأجــرة المث ــدار أجــرة مبان ــس)MAIDAM( مق المجل
ــة لحســاب  ــة معين ــس)MAIDAM( طريق ــد حــدد المجل ــف، فق بالنســبة ألراضــي الوق
مقــدار األجــرة فيهــا، أي يأخــذ أجــرة األرض ب5–%6 مــن قيمــة األرض، وهــذا المبلــغ 

  .)MAIDAM(ــي حددهــا المجلــس 5–%6 لألجــرة الســنوية الت

ــو  ــة ترنجان ــادات بوالي ــة والع ــؤون الديني ــس الش ــى إدارة مجل ــون عل ــرح الباحث ــرا يقت وأخي
ــوم  ــس أن يق ــى المجل ــم بشــكل مســتمر، ويجــب عل ــوف عليه ــة بالموق ــات المتعلق ــد المعلوم تجدي
بالبحــث عــن األســباب التــي تــؤدي إلــى كثــرة التأخــر فــي دفــع األجــرة، وعــن المشــكالت التــي 
يواجههــا المســتأجرون فــي دفعهــا، ويقترحــون طرقــا أحســن وأفضــل  لدفــع األجــرة مــع مراعــاة 
ظــروف المســتأجرين. ويمكــن للمجلــس أن يضــع جــداول خاصــة بتواريــخ محــددة لمتابعــة 

ــع أجــرة الوقــف. ــي دف ــون ف ــن يماطل المســتأجرين الذي
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Abstract:

This study aims to discuss the issue of leasing charitable trusts )waqf( 
and their legal status in Shari’a, as leasing is one of the important methods 
of investment in waqf funds that has been applied in many countries around 
the world since ancient times. Leasing of waqf property is generally similar 
to the leasing of other properties but it needs additional provisions mainly 
to protect public interest. These provisions include: specifying the party 
in charge of the properties, the tenant, the leasing rate, the duration of the 
leasing contract and the way the contract ends. This study focuses on the 
issue of leasing rate as viewed by Islamic scholars. A case study in Tereng-
ganu, a state in Malaysia, was conducted. The methods employed are: the 
theoretical and analytical approach of relevant sources related to the topic. 
This study underscores the need for the Mutawalli to determine suitable 
rate in one particular locality. If he leases waqf properties far below the 
suitable rate and he is ignorant about that, he needs to pay the full amount, 
but if he knows about this matter, the contract shall be terminated and he 
needs to pay it.

Keywords: Leasing waqf properties, leasing rate, applied experience, 
waqf institution


