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ABOUT i-KEIZAC 2021 

Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021) is a continuation of 1st KEIZAC 2019, 
which was held for the first time on August 4–6, 2019 with the theme “Sustainability Through 
Zakat Transformation Agenda”. KEIZAC 2019 was held at Menara Zakat in Alor Setar, Kedah, and 
was attended by more than ten countries and participants from all over Malaysia. More than 100 
papers were presented at the conference by academics and practitioners from the zakat industry 
from around the world. KEIZAC 2019 also includes figures from the Islamic finance industry, Islamic 
banking, law, halal, and other fields to share ideas on how to improve zakat management in the 
state of Kedah in particular, and globally in general. This time, i-KEIZAC 2021 founded a different 
theme to highlight: “Innovation in Islamic Social Finance via Zakat Transformation Agenda”. In 
a world struggling with the Covid-19 Pandemic, various innovations in Islamic social finance must 
be adopted and applied in accordance with the current situation. As a result, this year’s conference is 
the ideal venue for academics and industry practitioners to present proposals and solutions related 
to innovations that can be implemented in the context of Islamic social finance, particularly zakat 
totally via online platform. There are more than 10 countries among lecturers, researchers, students, 
and industrial players participated in this conference. LZNK hereby humbly welcomes all delegates 
from all over the world to come and share their knowledge.

Topics of interests for this conference included:
• Muamalat
• Islamic finance
• Zakat
• Waqf
• Sukuk
• Islamic Philanthropy
• Or any other relevant topics

Languages:
• English
• Arabic 
• Malay



The e-proceeding 2nd Kedah International Zakat 

Conference 2021 (i-KEIZAC) is held under the auspices 

of the Lembaga Zakat Negeri Kedah, Malaysia. This 

e-proceeding aims to raise contemporary management 

and Islamic Social Finance issues that specifically 

discusses the link between the institution of zakat and its 

primary goal of poverty alleviation and addressing socio-

economic issues. This publication is a compilation of 

ninety papers discussing various ranging contemporary 

issues in Islamic Social Finance and other relevant 

topics. It discusses various issues such in line with the 

theme “Innovation in Islamic Social Finance via Zakat 

Transformation Agenda”. 

This e-proceeding is published in conjunction with the 

2nd Kedah International zakat Conference that held 

every two years consecutively. We would also like to 

congratulate the editors of this e-proceeding for their 

effort in producing this publication.

Thank you.

FOREWORD

SYEIKH ZAKARIA BIN OTHMAN, AMK
Chief Executive Officer
Lembaga Zakat Negeri Kedah
Kedah Darul Aman



All praise be to Allah. Allah the most exalted. Who has 

blessed and bestowed His guidance and His assistance 

in producing this book. Salutations and greeting be 

upon our Great Prophet Muhammad (PBUH), to his 

family, companions and sincere followers. On behalf of 

the organizing Editorial Board Committee, we would like 

to express our gratitude to Lembaga Zakat Negeri Kedah 

and other authors for contribution of this e-proceeding. 

 

Zakat is meant to assist asnaf to achieve a better quality 

of life and in turn become a contributor for wellbeing 

of others. Globally, zakat institutions has witnessed 

a revival for the past several decades and impact of 

pandemic Covid-19. Improvement in Islamic Social 

Finance management in various countries has raised the 

importance of these fund as a safety net for the ummah. 

It is imperative that Islamic Social Finance has to be 

managed as efficiently and effective as possible as to 

provide optimum outcome to donors and zakat payers 

also recipient’s alike. Thus, this e-proceeding addresses 

some of these issues.

Lastly, thank you for all advisory and editorial boards as main reviewer to all papers 

submitted. There will be errors in this book despite efforts have been made to avoid it. 

We would certainly appreciate it if readers kindly inform us, so we can make rectification 

for better version. 

Thank you.

PREFACE

DR. HAFIZAH BINTI ZAINAL
Editor In Chief
2nd Kedah International Zakat Conference 
(i-KEIZAC 2021)
Lembaga Zakat Negeri Kedah
Kedah Darul Aman
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 تفعيل دور الوقف لنشر الدعوة اإلسالمية بين غير المسلمين في ماليزيا

(Activate The Role of Waqf to Spread Da’wah Among Non-Muslims In Malaysia) 
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 ملخص

- وعلى هذا  سار الرسول الكريم    وظيفة األنبياء والمرسلين وألجلها بعثهم هللا عزوجل  -تعالى    -الدعوة إلى هللا  

ولم يزل أهل اإلسالم منذ ذلك الحين على هذا النهج وذاك  -رضوان هللا عليهم  -ومن بعده الصحب الكرام  -لى هللا عليه وسلمص

السبيل، ولم يزل دين هللا ينتشر حتى صار المسلمون يشكلون ربع الكرة األرضية اآلن، وبلغ تعدادهم اثنين مليار أو قريبا منها،  

الدعاة والمصلحين.وأصبح اإلسالم أسرع األديان انتشارا وذلك بفضل هللا ثم بفضل جهود المخلصين من العلماء و وكان البد  

ا والدين، ولقد أدرك المسلمون األوائل هذه الحقيقة، فبذل  لهذا الجهد العظيم من رعاية ودعم، فالمال عصب الحياة، وبه قوام الدني

مبينا وموضحا أهمية   وتعليم العلم النافع،.ويأتي هذا البحث  -تعالى    -الموسرون منهم رؤوس أموالهم في سبيل الدعوة إلى هللا  

دينية وثقافية بينهم عن اإلسالم عقيدة   المسلمين في ماليزيا إلحداث توعية  الوقف في نشر دعوة اإلسالم بين غير  تفعيل دور 

وشريعة وأخالقا وخاصة في الواليات التي يكثر فيها غير المسلمين كوالية بينانج  وصباح ويحتاج غير المسلمين فيها إلى جهود  

تى يتسنى لهم التعرف على العقيدة اإلسالمية في أبهى صورها حيث ال زال غير المسلمين في ماليزيا يأخذون معلوماتهم  دينية ح

 عن اإلسالم من خالل وسائل اإلعالم الغربية رغم معيشتهم بين المسلمين هنا. 

 

ماليزيا. -غير المسلمين–الدعوة  -الوقفالكلمات المفتاحية:    
 

Abstract 

Da’wah to Allah SWT is the position of all the prophets and messengers, and for its sake He sent 

them. The Prophet Muhammad Peace be upon him and his honorable companions followed that 

path of the Prophets and messengers, and because of that Islam has not disappeared since then. It 

is spreading until Muslims make up a quarter of the globe now, and their population has reached 

two billion or close to it. Islam has become the fastest spreading religion by helps from Allah and 

by the efforts of Ulama’, Duat and reformers. This great effort by them had to be sponsored and 

supported by money as its considered nowadays the backbone of life, and it has the strength of the 

world and religion. The Muslims in the past era of caliphate realized this fact, so the wealthy 

among them spent their capital for the Da’wah and teaching beneficial knowledges. This research 

focused about the role of the Waqf in spreading the Da’wah Islam among non-Muslims in 

Malaysia. And also to create religious and cultural awareness among them about Islamic belief, 

Sharia and morality. Especially in states where non-Muslims are abundant, such as Penang and 

Sabah. Witch non-Muslims need religious efforts so that they can get acquainted with the Islamic 

faith in its best form. While nowadays, Non-Muslims in Malaysia still receive their knowledge of 

Islam through the Western media, despite their livelihood among Muslims in Malaysia. 

 

Keywords: Waqf, Da'wah, Non-Muslims, Malaysia 

 

 

 

Suhani
Highlight

Suhani
Highlight

Suhani
Highlight



Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)  

eISBN: 978967171284 

742 

 مقدمة 

  كما أوضح ربنا في كتابه عندما قال تعالى: -وسلم صلى هللا عليه -الدعوة إلى هللا هي المهمة التي كلف هللا بها رسوله 

ْر { ]المدثر:  ث ُِّر*قُْم فَأَْنذِّ ٍة أُخْ  } ،وكلف هللا بها كذلك هذه األمة في قوله تعالى:[  2-1}يَأَيَُّها اْلُمدَّ َجْت  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ رِّ

ِّ{لِّلنَّاسِّ تَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوتَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوتُ  نُوَن بِّاَّللَّ اإلسالم ليست  والدعوة إلى   ،[ 110]آل عمران:  ْؤمِّ

موجهة إلى صنف دون صنف، وليست موجهة إلى جماعة من الناس دون غيرهم، بل هي عامة إلى الناس كافة ،  

. والدعوة تكتسب هذه الخاصية من اإلسالم ذاته  

 

 تعريف الوقف لغة واصطالحا 

 Ibn) القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه.وتجمع على أوقاف ووقوف.الوقف بفتح الواو وسكون 

Manẓūr, 1414h)  وسمي وقفا لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة  

ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة تبعا آلرائهم في مسائله الجزئية، إال أن أشمل تعريف للوقف  وفي االصطالح:  

تسبيل المنفعة"و   هو:"تحبيس األصل  (Al-Zarakshī, 1993)   ؛ إْذ يؤيده ما رواه عبدهللا بن عمر رضي هللا

يستأمره فيها،   -صلى هللا عليه وسلم- عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي

قال:" إن شئت حبست أصلها،   فقال:يارسول هللا :أصبُت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ 

 Ibn) ، وفي رواية:"حب ِّس أصله، وسب ِّل ثمرته". (Al-Bukhārī, 1422h, no. 2737،3/198) وتصدقت بها"

Idrīs, 1951, no. 459،2/139) 

-Al) من الحبس بمعنى المنع، ويقصد به إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التمليك. ) تحبيس(:فقوله

Bahūtī) 

 أي:العين الموقوفة. وقوله:)األصل(

-Al) أي:إطالق فوائد العين الموقوفة وعائدتها للجهة المقصودة من الوقف والمعنية به. وقوله:)تسبيل المنفعة(

Bahūtī) 

 

 تعريف الدعوة لغة واصطالحا:

النا ودعوت الرجل إذا صحت  يقول صاحب لسان العرب:"الدعوة تطلق ويراد بها النـداء والطلب ، يقال دعا فالن ف 

َن األَْرضِّ إِّذَا أَنتُْم  { به واستدعيته قال تعالى: هِّ ثُمَّ إِّذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً م ِّ ْن آيَاتِّهِّ أَن تَقُوَم السََّماء َواألَْرُض بِّأَْمرِّ َومِّ

}تَْخُرُجونَ  "[. وأحيانا تطلق ويراد بها الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده25]الروم:    (Ibn Manẓūr, 

1414h)  . 

تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة و الدعوة في االصطالح :  (Al-Bayānūnī, 1991) . 

العباد بخالقهم، وحقه عليهم، وحقهم عليه.  وتبليغ الدعوة للناس جميعا لها أهداف من أجل ِّها وأعظمها تعريف  

 وألهمية تبليغ الدعوة جاءت النصوص القرآنية الكثيرة التي تدعوا إلى ذلك منها: 

{ األمر الصريح بالتبليغ :وذلك كقوله تعالى: ْلُهم  َظةِّ اْلَحَسنَةِّ َوَجادِّ ْكَمةِّ َواْلَمْوعِّ َي  اْدُع إِّلِّى َسبِّيلِّ َرب َِّك بِّاْلحِّ بِّالَّتِّي هِّ

}أَْحَسنُ  [، وقوله تعالى :  125]سورة النحل :   ب َِّك َوإِّن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت  {  ن رَّ َل إِّلَْيَك مِّ ُسوُل بَل ِّْغ َما أُنزِّ يَا أَيَُّها الرَّ

َن النَّاسِّ  ُمَك مِّ ُ يَْعصِّ َسالَتَهُ َوّللا  }رِّ [. 67]سورة المائدة :    

ثوا عن بني إسرائيل، ومن كذب عليَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن األحاديث النبوية قوله  :"بلغوا عني ولو آية، وحد ِّ

(Al-Bukhārī, 1422h, no. 3461)متعمدا فليتبوء مقعده من النار".  على   -عليه وسلم  صلى هللا  -. ويؤكد النبي 

ن له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم  واجب الدعوة إلى هللا فيقول :"من دعا إلى هدى، كا

 .Muslim, no) شيئا، ومن دعا إلى ضاللة، كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا".

2674) 

 

 الدعوة اإلسالمية في ماليزيا: 

وتحتل منطقتين بارزتين األولى :-االستواءقريبة من خط  -تقع ماليزيا في جنوب شرق أسيا وهي هاللية الشكل شبه   

جزيرة ماليزيا وتضم أكثر واليات ماليزيا يحدها من الشمال تايالند ومن الجنوب سنغافورة، والمنطقة الثانية وتضم  

واليتي صباح وسرواك وتقع على الساحل الغربي من جزيرة بورنيو ويفصل المنطقتين بحر الصين الجنوبي بحوالي  
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ماليزيا بجزيرة سومطرة االندونيسية كما تقع الفلبين في شمال شرقي  و متر ، ومن خالل مضيق مالكا تتصل كيل 750

  (Mālīzyā Bi Ikhtiṣār, 1994) والية صباح.

كيلو متر،  المنطقة األولى  750كيلو متر مربعا، وهذه المساحة تفصل بينهما مسافة  330.434تبلغ مساحة ماليزيا 

كيلو متر مربعا، وتضم إحدى عشرة والية، وشمال جزيرة بورنيو حيث   587.131يو تبلغ مساحتها شبه جزيرة المال

كيلو متر مربعا.  198.874يوجد واليتان صباح وسرواك تبلغ مساحتهما معا   (Shākir, 1997)  يبلغ عدد سكان

الماليزي.الصادرة من موقع وزارة االعالم    2015في احصائيات عام  30.485.20ماليزيا   

ومن المعلوم تاريخيا أن اإلسالم وصل إلى جنوب شرق أسيا وإلى ماليزيا على وجه الخصوص بالطرق السلمية وذلك  

عن طريق التجار العرب الذين وفدوا إلى الصين ومنها إلى الهند وإندونيسيا وقد اختلف العلماء على ثالثة أقوال في  
 تعيين الطريق الذي وصل منه اإلسالم إلى ماليزيا:  

أن الدعوة اإلسالمية وصلت إلى ماليزيا عن طريق الهند وذلك في حوالي القرن الثاني عشر الميالدي،   القول األول:

ها السادس الهجري تقريبا، حيث كانت العالقة قوية بين شبه جزية الماليو وبين سواحل الهند الغربية التي انتشر في

  (Azmi and Dīn, 1985‘) اإلسالم في ذلك الوقت نتجية حركة التجارة.

أن اإلسالم جاء إلى شبه جزية الماليو عن طريق جزيرة سومطرة اإلندونيسية حيث قد وصل اإلسالم  القول الثاني:

  (Shākir, 1997) إلى سومطرة في القرن السابع الهجري.

خل اإلسالم الصين عن طريق  يرى هذا الفريق أن اإلسالم دخل إلى ماليزيا عن طريق الصين، وقد د القول الثالث: 

 Azmi‘) بري من شبه الجزيرة العربية إلى الصين، وقد ظهر اإلسالم بين الصينين في القرن السابع الميالدي تقريبا.

and Dīn, 1985)  

وقد تطورت الدعوة اإلسالمية في ماليزيا، وانتشر اإلسالم بصورة أكبر وتكونت بعض الحكومات التي كان لها دور  

انتشار اإلسالم في منطقة جنوب شرق أسيا بصفة عامة، ولكن االستعمار الصليبي لم يغفل عن هذه المنطقة   بارز في

فدبر لها المكائد وأوقع بها الدمار والهالك، وقد صمدت الدعوة اإلسالمية كثيرا أمام الحمالت المعادية ألصول  

م نشطت الدعوة إلى اإلسالم بصورة كبيرة في هذه  9571اإلسالم الحنيف، وبعد استقالل ماليزيا عن بريطانيا في عام  

  (Azmi and Dīn, 1985‘) البالد.

 

 دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم في ماليزيا: 
هناك تطورات إيجابية لجهود الدعوة في ماليزيا بشكل عام خاصة مع ظهور مؤسسات وجمعيات الدعوة المختلفة التي يُنظر إليها على أنها 

ها أكثر  نشر الدعوة اإلسالمية في ماليزيا. ولكن ال يزال، التركيز الرئيسي إلى حد كبير يُنظر إلى جمعيات الدعوية على أن نشيطة في 

تركيًزا على الدعوة للمسلمين وأقل تركيًزا على التركيز بشكل خاص على أنشطة الدعوة تجاه غير المسلمين. هذا األمر ليس غريبا بالنظر 

٪. لذلك من المؤكد أنه سيتم التركيز على مجموعة األغلبية أكثر من األقلية. ولكن  60سلمين في ماليزيا تبلغ حوالي إلى أن تركيبة الم

المفترض جهود الدعوة لغير المسلمين يجب أن تكون أيًضا على رأس جدول أعمال هذه الجمعيات الدعوية، وال يقتصر العمل الدعوي فقط  

يمتد صوتها إلى غير المسلمين، وذلك هدف اإلسالم وهو محاولة توصيل اإلسالم إلى جميع البشر بغض على المسلمين حتى تصل الدعوة و

   (Khairul Azhar Meerangani, 2019) النظر عن خلفيتهم وموقعهم وعرقهم 

اد بأن  لكن هناك العديد من األسباب التي أدت إلى ضعف قبول اإلسالم من قبل غير المسلمين في ماليزيا منها، االعتق

الماليو هم اإلسالم واإلسالم هم الماليو، وهذا أمر راسخ في أذهان غير المسلمين إلى يومنا هذا. أدى هذا إلى أن  

الذين يعتنقون اإلسالم يقال لهم اعتنقوا الماليوية. عالوة على ذلك، توجد فروق أساسية بين تعاليم اإلسالم والديانات  

الحالل والحرام من األطعمة، والعالقات بين األفراد رجاال ونساء مما أدى إلى  األخرى من بينها مسائل األلوهية، 

الفكر السلبي عندهم تجاه اإلسالم. وزد على هذا، قضايا أخرى مثل تغيير األسماء والنسب، اللباس، وثقافة الحياة  

ر المسلمين قبول اإلسالم.  اليومية عند المسلم والحفاظ على العالقات مع العائلة األصلية ال تزال تضغط على غي

باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُعزى الصور والتصورات السلبية إلى العرق الماليو مثل االكسل، الفساد، الصراع  

الحزبي للحصول على السلطة، وعدم القدرة على الكسب نفسه بنفسه، نقاط الضعف توصف بأنها انعكاس لتعاليم  

بشأن إمكانية استيعابهم في ثقافة الماليوين، التي تجعلهم يفقدون هويتهم األصلية  اإلسالم. جزء منهم يثيرون مخاوف 

العرقية. عدم وجود مراجع دينية بلغات أخرى بكثرة غير الماليوية والعربية كذلك تعيق جهود الوصول إلى تعاليم  

ترسيخ هذا المخاوف في أذهان   غير المسلمين اإلسالم. وكذلك قلة الدعاة المسلمين من غير العرق الماليو أدت إلى
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غير المسلمين.  باإلضافة إلى ذلك، يُنظر إلى تأثير السياسات العنصرية على أنها تلعب دوًرا غير مباشر، ألن عمل  

إليها على أنها مرتبطة بالدين المرادف لعرق معين. وعلى الرغم من وجود  وأفعال بعض األحزاب السياسية يُنظر 

العناصر الدينية والعقائدية وليست العرقية، ولكن ال يزال التأثير العرقي وصورة   أحزاب سياسية تركز على

.العنصرية تهيمن على تشكيل الحزب في صورة المجتمع هذه األمور، على الرغم من اعتبارها البعض قضايا   

فرعية، إال أنه بدأ يتجذر إلى حد ما ويتأثر في فهم غير المسلمين مما يؤدي إلى تعزيز شكوكهم حول مفهوم االنفتاح  

 .  (Khairul Azhar Meerangani, 2019) اإلسالمي

 

ن: دور الوقف في كفالة الدعاة لتوجيه جهودهم لدعوة غير المسلمي  

يحتاج الداعية الذي يمارس العمل الدعوي مع غير المسلمين في ماليزيا إلى تهيئة وتأهيل علمي وخلقي حتى يباشر  

 مهامه المنوطة به وفق مناهج علمية صحيحة. 

فهي الصراط الذي تستوي عليه اإلنسانية  -عليهم السالم -ونعني بالمناهج العلمية هنا المناهج التي خطها الرسل 

لى الكمال بعيدة عن مزالق الفتن، حيث تثير هذه المناهج الفطرة السليمة من خالل ما تقدمه من مناقشات  صاعدة إ 

 دعوية.  

كذلك تحتاج األنشطة الدعوية المتعددة مع غير المسلمين في ماليزيا لمبالغ مالية ضخمة حتى تستطيع القيام بأدوارها  

رة على مواجهة تلك المتطلبات. تصادية دعوية قادووظائفها على الوجه المطلوب، والوقف كمؤسسة اق  

 حسن اختيار الدعاة الذي يعملون مع غير المسلمين: 

إن اختيار الداعية أمر مهم للغاية، ولهذا فال بد أن تحسن المؤسسات اإلسالمية في ماليزيا اختيار الشخص الذي  

على الدعوة والمدعوين، وإذا كانت بعض   ، ألن اختياره أمر خطير له أثرهسيدعو الناس لإلسالم ويفقههم فيه

المؤسسات تعقد اختبارات الختيار المتقدمين للعمل فيها وبعض الكليات تقيم اختبار هيئة وال تقبل إال من توافرت فيه  

شروط خاصة، فليس العمل في الدعوة بأقل من هذا، بل أهم، فإن الدعاة وخاصة مع غير المسلمين هم لسان األمة 

ابض ومظهر عزتها وكرامتها.وقلبها الن  

 

حتى يتسنى له القيام بوظيفيته مع غير المسلمين على   وأول األمر بعد حسن االختيار تأهيل الداعية وإعداده فكرياً: 

وكذلك إعداده فكريا فيما بصيرة ونعني باإلعداد الفكري تصحيح وترتيب أفكاره عن دين اإلسالم وهدفه وغايته، 

فات والمذاهب األخرى وهذا يتطلب دراسة علمية على يد المتخصيين مدة من الزمان قبل أن  يتعلق باألديان والثقا

 يمارس الداعية عمله مع غير المسلمين. 

 

 وتأهيل الداعية لحمل رسالة اإلسالم لغير المسلمين يقوم على ثالثة أركان: 

العلوم الشريعة سواء كانت علوم آلة كاللغة ونعني به تأهيل الداعية في كل ما يحتاج إليه من التأهيل الشرعي:-1

 العربية والمنطق أم علوم غايات كالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ونقصد به تأهيل الداعية في كل ما يحتاج إليه من مهارات في ذاته ليطورها، وفي عالقاته مع  التأهيل المهاري: -2

ارته لعمله الدعوي ليتقنه ويجوده، ولخطابه اإلعالمي ليضبطه. اآلخرين ليستمثرها، وفي إد  

الوصول بالداعية إلى درجات االمتياز واالتقان للمهارات المطلوبة في الدعوة عموما التدريب التقني للدعاة:  -3

 والدعوة االلكترونية خصوصا من خالل تقديم تدريب تقني تطبيقي احترافي. 

إنفاق فيمكن االتجاه نحو األوقاف على الدعاة وتأهيلهم حتى يتنسى لهم القيام بدورهم في  وهذا التأهيل بحاجة إلى 

 دعوة غير المسلمين. 

واستجابة صحابته الكرام ومن بعدهم من السلف الصالح في القرون   -صلى هللا عليه وسلم -ولقد كانت أفعال الرسول

صدقة قوية جدا، بل فيها أعظم الصور وأقواها داللة  ال األولى لإلسالم للنصوص الشرعية التي ترغب في الوقف و 

  -صلى هللا عليه وسلم - على حب اإلنفاق والمسارعة في الخيرات؛  فقد أوقف الرسول الهادي والقدوة الحسنة للمؤمنين

 سالحه ودابته وأرضا له كما ورد في بعض األحاديث. 

صلى هللا عليه  -قال:قال رسول هللا-رضي هللا عنه-وألهمية المال في طريق الدعوة ورد في الحديث عن أبي هريرة 

ا ومالي إال لك يارسول  وسلم:) ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، قال فبكى أبو بكر وقال:يارسول هللا: هل أن 

  (Ibn Mājah, 2009, no. 94) هللا(.
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ة وساروا على نهجهم؛ فأوقفوا األوقاف  "ولقد جاء السلف الصالح من هذه األمة في قرونها األولى فاقتدوا بالصحاب

رهم وبيئاتهم فأوقفوا األوقاف على المساجد لصياينتها ودفع  الكثيرة وتنوعوا فيها بحسب حاجة زمانهم وظرف عص

  (Ibn Fawzān, 1426h) مرتبات األئمة والوعاظ والعاملين بالمساجد".

 

ودوره في الدعوة:  تفعيل الوقف للخدمات اإلنسانية لغير المسلمين في ماليزيا  

الدعوة اإلسالمية دعوة عالمية، وصالحة لكل زمان ومكان فهي تحوي مقومات الصالحية والمالئمة لكل عصر  

ومصر، ولما كانت الدعوة اإلسالمية عالمية، فإن هللا سبحانه أناط باألمة اإلسالمية مسؤولية إبالغها للناس كافة 

 بالوسائل واألساليب المشروعة.

يَن{ تعالى: يقول هللا [ 107]األنبياء:   }َوَما أَْرَسْلنَاَك إِّالَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَمِّ  

نَّ أَْكثََر النَّاسِّ ال يَْعلَُموَن{وقال تعالى: يراً َولكِّ يراً َونَذِّ [ 28]سبأ:} َوما أَْرَسْلناَك إِّالَّ َكافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ  

اء أكانوا أهل كتاب أم غير ذلك من الوثنيين والماديين ومن  من هذا المنطلق ينبغي العناية بدعوة غير المسلمين سو

 ضلوا وممن ال يدينون اإلسالم.

على دعوة الناس كافة فعندما ننظر إلى سيرته المطهرة نجده كان يدعو في   -صلى هللا عليه وسلم -وقد حرص النبي

األساليب والوسائل المشروعة  ألزمان واألحوال، ودعا جميع أصناف الناس كما استخدم جميع جميع األماكن وا

 المتاحة له. 

أن أهم ما ينبغي التركيز عليه في دعوة غير المسلمين هو اإليمان باهلل    -صلى هللا عليه وسلم – ويظهر من سيرته 

 وغرس العقيدة في القلوب. 

رية واإلغاثية  ودعوة غير المسلمين كما تكون باألقوال الحسنة تكون باألفعال الحسنة كذلك من خالل األعمال الخي

 التي يتم من خاللها بيان محاسن اإلسالم، كإغاثة الملهوف، وإرشاد الضال، ونصرة المظلوم. 

واإلحسان إلى غير المسلمين بتقديم الخدمات اإلنسانية واإلغاثية لهم، وعالج مرضاهم، ومساعدة فقرائهم له أصول  

 شرعية منها:

ُ َعنِّ قوله تعالى: -1 ْم    } ال يَْنهاُكُم ّللاَّ ُطوا إِّلَْيهِّ وُهْم َوتُْقسِّ ُكْم أَْن تَبَرُّ يارِّ ْن دِّ ُجوُكْم مِّ ينِّ َولَْم يُْخرِّ يَن لَْم يُقاتِّلُوُكْم فِّي الد ِّ الَّذِّ

يَن { طِّ بُّ اْلُمْقسِّ َ يُحِّ [ 8]الممتحنة: إِّنَّ ّللاَّ  

وهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم".   قال اإلمام الطبري في هذه اآلية:" من جميع أصناف الملل واألديان أن تبرُّ  (Al-

Ṭabarī, 2000) 

عند مقدمه من أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من  -رضي هللا عنه-مرَّ عمر بن الخطاب-2

 (Al-Balādhurī, 1988) الصدقات وأن يجري عليهم القوت.

أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا ذُبحت له شاة في   -رضي هللا عنهما-روى الترمذي أن عبدهللا بن عمر-3

بْ   -صلى هللا عليه وسلم -اليهودي؟سمعت رسول هللا ثُهُ(.يقول:) َما َزاَل جِّ ينِّي بِّالَجارِّ َحتَّى َظنَْنُت أَنَّهُ َسيَُور ِّ يُل يُوصِّ رِّ  

(Al-Tirmidhī, 1998, no. 1943)  

ل فيهم وتوظيف المال في إعانة الفقراء منهم  إن هذه النصوص الشرعية تؤكد على اإلحسان إلى غير المسلمين والعد

 واإلهداء إلى أغنيائهم، كل ذلك طمعا في إسالمهم.

ولما كان المال من األهمية بمكان فإن الوقف اإلسالمي يمكن أن يؤدي وظيفة عظيمة في مجال دعوة غير المسلمين   

ال اإلغاثية والمدعومة، فإن النصارى قد قطعوا  الكبير في استمالة قلوبهم عن طريق اإلعم  في ماليزيا ويكون له األثر

شوطا كبيرا في تقديم الخدمات والمساعدات للمنكوبين من المسلمين ومن غير المسلمين  بهدف إدخالهم في  

النصرانية، وإن المسلمين أولى بذلك ؛ حيث إن اإلسالم يأمر بإعانة غير المسلمين من المحتاجين ألجل دعوتهم من  

وبهم. خالل تأليف قل  

 

 معوقات الوقف اإلسالمي لدعوة غير المسلمين في ماليزيا وسبل العالج: 

يوجد في ماليزيا آالف األفدنة من األراضي الوقفية الغير مفعلة. وهذا يرجع إلى عدم المساواة في المعاملة من قبل 

القانون وسوق العقارات. واألراضي الوقفية حتى اآلن تطورت بشكل تقليدي. وبصرف النظر عن ذلك، فالمجلس  

إدارة الوقف في ماليزيا، وهو في أداء دوره يتصف  األعلى للشؤون اإلسالمية هو الجهة الوحيدة المسئولة عن 
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بالتقصير حيث لم يتوفر في دوره االستباقية ولذلك يُنظر إلي المجلس على أنه السبب في ترك الممتلكات الوقفية غير  

 . (Institusi Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi Negara, 2011) منتجة وفعالة

كلة عدم كفاية التمويل الداخلي لتطوير أمالك الوقف. لذا فإن األموال المتوفرة  وتواجه مؤسسات الوقف في ماليزيا مش

زمة. ولهذا عدم توفير تخصيص األموال المناسبة للتطوير والبناء على  في مؤسسة الوقف ال تكفي لتغطية التكاليف الال

جورة التي لم يتم  أرض الوقف ستعيق تنمية أرض الوقف. وقد أدى هذا إلى وجود األراضي الوقفية المه

 . (Pengurusan Wakaf Di Malaysia, 2017)تطويرها

وكذلك من بين التحديات التي تحدث في إدارة الوقف في ماليزيا الرقابة الداخلية لمؤسسات الوقف نفسه. فمن بين  

ليس شامال لجميع   العناصر التي تم تحديدها هو الجانب التدريبي وهو جانب أنشطة الرقابة بين الموظفين فهذا الجانب

 . (Pengurusan Wakaf Di Malaysia, 2017)اإلدارات

مشكلة عيوب قاعدة بيانات الوقف هي مشكلة لم يتم حلها بعد إلى هذا اليوم. يحدث هذا الموقف  عالوة على ذلك، 

البيانات وكذلك األمناء  بسبب النظام القديم ليس به نظام قاعدة بيانات شاملة. والجدير بالذكر لقد  ضاعت بعض قواعد 

على األراضي الوقفية من الجيل القديم. باإلضافة إلى ذلك، كان نظام الوقف القديم يتضمن القاضي أو العمدة كحامل 

األمانة لألرض الموقوفة. لذلك عندما يموت حامل األمانة، يحدث مشكلة في سجالت األراضي الوقفية وهي أن  

مسجلة. وقد أصبحت آثار هذه المشكلة إلى يومنا هذا عندما يكون هناك ورثة   السجالت غير مكتملة وبعضها ليست

وأفراد ويتم التسائل في األراضي الوقفية التي بأسمائهم فلم يستطع مجلس الشؤون اإلسالمية اتخاذ أي إجراء بسبب  

وجود بعض األطراف  عدم وجود معلومات كافية تتعلق باألرض. فضال عن ذلك، كما أنه سيكون له تأثير سيء على 

 . (Pengurusan Wakaf Di Malaysia, 2017)التي تدعي وتطالب باألرض ملًكا لهم 

في رأي الباحث بعض عرض هذه التحديات، المؤسسات الوقفية يجب االهتمام بها بشكل شامل وإعادة النظر في  

المسلمون وغير والمسلمين من المدعوين.   دورها بشكل جديد كي ينتفع بها  

رف الوقفية في ماليزيا المصا  

Yayasan Waqaf Malaysiaمن خالل االطالع على الموقع الرسمي للمؤسسة الخيرية الوقفية ماليزيا   التي تحت    

إشراف فرع الوقف والزكاة والحج وتحت إدارة وزارة االشؤون الدينية الماليزية، يتبين المصارف التي يرتكز عليها 

 Portal Rasmi)الوقف منها تطوير الدين اإلسالمي، تطوير التعليم، تطوير اإلسكانات، األطعمة، والمجال الصحي

Yayasan Waqaf Malaysia)  . 

من خالل برنامج وقف الجوهر للتطوير  2015الكبيرة التي تم رصدها لمؤسسة زكاة ماليزيا خالل عام وأما المشاريع  

مشروًعا فعليًا واسع النطاق وعالي التأثير يتضمن تكلفة  17العقاري،  مجموعه  RM290.62 

 Pembangunan Wakaf Menerusi Pendanaan Kerajaan Dan Kerjasama Institusi)منها

Kewangan Dan Korporat, 2015)    

مليون رينجيت ماليزي لرجال األعمال المسلمين في موكيم أولو كينتا   1.6وحدات مساحات بيع بالتجزئة بقيمة  8 .1

 تامبون بيراك. 

 Mukim Utanمليون رينجيت ماليزي لرجال األعمال المسلمين في  4.24بسعر   المحل التجاريوحدة من  16 .2

Aji  Perlis . 

مليون رينجيت ماليزي ومساكن الطالب وكذلك مرافق التعليم يمكن أن يستوعب   41عليمي بقيمة تم تجهيز مجمع ت .3

 طالب يعرف باسم "مجمع التعليم" معهد المشهور في باليك بوالو ، بينانغ.  1000

  التي تتسع لـ Mukim Derga ،Kedahرينجيت ماليزي مليون في  2.08تبلغ تكلفة دار األيتام والكتلة اإلدارية  .4

 طالبًا فتاة يتيمة.   50
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رينجيت ماليزي مليون لأليتام الذكور في ماتشانج ، كيالنتان وتستطيع   1.5تبلغ تكلفة دار األيتام والمجمع اإلداري  .5

 طالبًا.  50هذه الدار أن تستوعب 

 وغيرها من المشاريع العمالقة التي تساعد على تنمية وتطوير المنشئات والمرافق التعليمية وغيرها. 

ومن خالل البحث في المواقع الرسمية لألوقاف والمجالت المختصة تعذر الحصول على ما يفيد أن جزءا من هذه  

المصارف ركزت في مشاريع دعوة غير المسلمين بشكل مركز. مما يجعلنا نسلم بأنه لم يتم توجيه صرف األموال  

في الموقع الرسمي للمؤسسة الوقفية لوالية  الوقفية في دعوة غير المسلمين، وإن كان هناك إجابة لسؤال سائل

المسلمين؟ ونص اإلجابة كالتالي:  "العلماء الشافعية قالوا يجوز    سالنجور عن سؤال الباحث، هل يجور الوقف لغير

الوقف لغير المسلمين أو الذمي، بشرط عدم نية الفاحشة، وذلك لجواز الزكاة على هذه الجماعة، كما يجب الوقف  

تبين أن الواقف يحتمل أن يرتكب الفاحشة بالمال، فال يصح الوقف؛ ألن الفاحشة تنقض حكمة الوقف    عليهم. فإن

 . (SOAL JAWAB WAKAF)وغايته"

 الخاتمة والتوصيات 

 مما سبق عرضه تخلص هذه الدراسة إلى ما يلي: 

البد من تفعيل الوقف اإلسالمي في ماليزيا واالستفادة منه في دعوة غير المسلمين. -1  

تفعيل الوقف يكون عن طريق تدريب وتأهيل الدعاة، واإلنفاق على البرامج الدعوية.-2  

اإلغاثات اإلنسانية والخدمات المجتمعية لغير المسلمين يمكن االستفادة من أموال األوقاف للقيام بدور كبير فيها. -3  

 

 وتوصي الدراسة باآلتي: 

للقيام بدوره المنشود في وقف األوقاف لدعوة غير المسلمين. توعية المجتمع المسلم في ماليزيا  -1  

التواصل البناء والفعال مع غير المسلمين وعرضه عرضا صحيحا لهم عقيدة وشريعة وأخالقا. -2  

محاولة بناء مؤسسات متخصصة لدعوة غير المسلمين في كل والية من واليات ماليزيا يكون لها من األوقاف ما -3

 يقوم على شؤنها. 
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