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الباب األول
املقدمة

خلفية البحث  أ. 
أو  األشخاص  من  جمموعة  أو  لشخص  القانوين  الفعل  هو  الوقف 
الشخص القانوين الذي يفصل جزءا من ممتلكاته ويؤسسها ملصلحة العبادة 
أو غريها من األغراض اعامة وفًقا للتعاليم اإلسالمية. 1ولكن يف اجملتمع مل 
يعرف كثريا عن هذا األمر ويعملون الوقف حسب فهمهم عنه، ومبعىن ال يزال 

تطبيق الوقف غري منظم.

كان تنفيذ قانون الوقف يف إندونيسيا مل يزال بسيطا ومل يكن مصحواب 
ابإلدارة، ويف الواقعة بتقدمي العهد الشفهي. اإلدارة والصيانة أغراض الوقف 
الناظر. بسبب عدم وجود اإلدارة  )عادة الوقف األراضي( مث تسليمها إىل 
أو  فقدت  اليت  الوقفية  األراضي  توجد  حىت  املستقبل  يف  عنه،  الصحيحة 
استولت عليها أشخاص غري املسؤولني عليها، والنزاعات من خالل احملاكم 

وغري ذلك.2

قال اإلمام الشافعي إذا وقف شخص أمواله فهو حيتفظ األموال إىل 
األبد. لذلك ال يوافق اإلمام الشافعي بتحديد الوقت يف الوقف. لذلك جيب 
أن تكون األموال املوقوفة له املنافع الطويلة وليست األموال اليت تتلف بسرعة 
أو تضيع على الفور بعد استخدامها. مثل تعريف الوقف من غالبية العلماء 

1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
2 Farid Wadjdy, Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), Cet. 1, h. 38.



2

الشافعية هو: حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف 
رقبته من الواقف وغريه على تصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة 

الرب واخلري وتقراب إىل هللا تعاىل. 

اللزوم  صفة  له  لألوقاف  أن  العلماء  مجهور  يرى  التعريف  هذا  من 
)ملزومة(، مبعىن أن الواقف غري قادر على سحب األموال اليت وقفها وال ميكن 
بيعها أو تورثها. اتفق لغالبية العلماء فإن األموال اليت مت وقفها مل تعد ملكا 

للواقف ويتم نقلها إىل هللا واليت تستخدم ملصاحل املسلمني. 3

تريد  قضية  وهي  خمتلفة،  ظاهرة  حتدث  العملية،  انحية  من  ولكن 
الذي  الوقف  يتعلق إبلغاء وثيقة عهد  فيما  الدراسة  الباحثة إاثرهتا يف هذه 
حدث يف قرية Gunungronggo، اتجينان، مدينة ماالنج، جاوى الشرقية. 
اليت  الواقف )املدعي( ابلوقف على أرضه  القضية عندما تعهد  بدأت هذه 
الدينية، مدينة  الناظر )املدعى عليه( أمام رئيس مكتب الشؤون  وقفها إىل 
 /W2. ماالنج )اتبع للمدعى عليه(، لذلك مت إصدار وثيقة عهد الوقف برقم
001/ 3 / عام 2017. يف وثيقة عهد الوقف، مت االتفاق على أن الوقف 
يستخدم لبناء مؤسسة التعليم اإلسالمي "نور األزهر". ومع ذلك نظرًا إىل أن 
الناظر مل يقم ببناء األرض، فقد أراد الواقف بضعة أشهر على إلغاء الوقف 
ابألساس على أن الوقف كان حىت يناير 2018 فقط، ومل يرى أن الناظر قد 
بدأ ببنائه على اإلطالق. ولكن يف وثيقة عهد الوقف، مل يذكر أن للوقف أي 
شروط. وبغري ذلك سحب الواقف الوقف حبجة على أن املرياث الذي تركه 

زوجها الراحل مل يكن كافياً لتلبية االحتياجات اليومية لطفليها.
3 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 116-117
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بناء على البيان السابق، من املثري للباحثة ألن تكتب البحث حتت 
املوضوع "إلغاء وثيقة عهد الوقف يف احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم 

PA.Kab.Mlg/2018/Pdt.G/6551 )الدراسة القانونية(."

حتديد املسألة  ب. 
كيف إلغاء وثيقة عهد الوقف يف اإلسالم؟  .1

رقم  ماالنج  مبدينة  الدينية  احملكمة  يف  الوقف  عهد  وثيقة  إلغاء  كيف   .2
PA.Kab.Mlg/2018/Pdt.G/6551 يف ضوء الشريعة اإلسالمية؟

أهداف البحث  ج . 
معرفة حكم إلغاء وثيقة عهد الوقف يف اإلسالم.  .1

معرفة حكم إلغاء وثيقة عهد الوقف يف احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم   .2
PA.Kab.Mlg/2018/Pdt.G/6551 يف ضوء الشريعة اإلسالمية. 

أمهية البحث  د. 
األمهية النظرية   .1

لزايدة املعرفة يف جمال دراسة األوقاف يف اإلسالم.  أ( 
لتوسيع الثقافة يف فهم دراسة األوقاف.  ب( 

إلغاء  يعرف كيفية حكم  أن  أراد  ملن  وعلميا  فكراي  تربعا  ليكون   ج( 
وثيقة عهد القف يف حمكمة الدينية.

األمهية العملية   .2
للمجتمع، لتوفري معلومات حول الدراسات الوقفية والقوانني من   أ( 

حوهلم.
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زايدة املعلومات للباحثة وللقرائني يف توسيع جمال حول قانون إلغاء   ب( 
وثيقة عهد الوقف. 

اإلطار النظري للبحث  ه . 
الوقف لغة: احلبس واملنع، ومنه وقفت الدابة إذا حبستها على مكاهنا، 
ووقفت الدار إذا حبستها، لذلك أن كلمة ))حبس(( تنوب عن كلمة ((

وقف(( يف بعض كتب الفقه. وقد عنون ابن عبد الرب لباب الوقف ))كتاب 
الوقف مبعىن احلبس فهو مصدر من: وقفت الشيء وقفا أي  األحباس((. 
حبسته، ومنه وقف األرض على املساكني، واحلبس ابلضم هي ما وقف. وأما 
الوقف مبعىن املنع: فألن الواقف مينع التصرف يف املوقوف فمقتضى املنع أن 

حتول بني الرجل وبني الشيء الذي يريده، وهو خالف اإلعطاء.4

كان تنفيذ قانون الوقف يف إندونيسيا مل يزال بسيطا ومل يكن مصحواب 
ابإلدارة، ويف الواقعة بتقدمي العهد الشفهي. اإلدارة والصيانة أغراض الوقف 
الناظر. بسبب عدم وجود اإلدارة  )عادة الوقف األراضي( مث تسليمها إىل 
أو  فقدت  اليت  الوقفية  األراضي  توجد  حىت  املستقبل  يف  عنه،  الصحيحة 
استولت عليها أشخاص غري املسؤولني عليها، والنزاعات من خالل احملاكم 

وغري ذلك.5

قال اإلمام الشافعي إذا وقف شخص أمواله فهو حيتفظ األموال إىل 
األبد. لذلك ال يوافق اإلمام الشافعي بتحديد الوقت يف الوقف. لذلك جيب 

  Qudus International،عبد الرمحن قصدي، دور الوقف يف الرتبية وخدمة البحث العلم  4

 Jurnal Of Islamic Studies, Juli-Desember 2013, Vol.1, No.2, 247 .ص
5 Farid Wadjdy, Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), Cet. 1, h. 38.
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أن تكون األموال املوقوفة له املنافع الطويلة وليست األموال اليت تتلف بسرعة 
أو تضيع على الفور بعد استخدامها. مثل تعريف الوقف من غالبية العلماء 
الشافعية هو: حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف 
رقبته من الواقف وغريه على تصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة 

الرب واخلري وتقراب إىل هللا تعال. 

من هذا التعريف، يرى مجهور العلماء أن لألوقاف صفة لزوم )ملزمة( 
مبعىن أن الواقف غري قادر على سحب األموال اليت وقفها وال ميكن بيعها أو 
تورثها. وفقا لغالبية العلماء، فإن األموال اليت مت وقفها مل تعد ملكا للواقف 

ويتم نقلها إىل هللا واليت تستخدم ملصاحل املسلمني.6 

دالالت  واإلمجاع(  واعام  الكرمي  )القرآن  الثالثة:  املصادر  تضمن 
واضحة على مشروعية الوقف، وأخرى تشري إليه على أنه نوع من أنواع الرب 

والصلة واإلنتفاق يف وجوه اخلري:7

القرآن الكرمي   .1
ا ُتِبُّْوَن(.8  قال هللا تعاىل )لَْن َتَنالُوا الِبَّ َحتَّ ُتنْفُِقْوا ِممَّ

وجه االستدالل: ما رواه أنس بن مالك قال: َكاَن أَبُو طَْلَحة 
وَكاَنْت  ِبريَْحاِء،  ِإلَيِه  أَمَوالِِه  َأَحبُّ  وَكاَن  َمااًل،  اِبْلَمِديَنِة  األَْنَصاِر  َأْكثـَُر 
ُمْسَتقبـََلُة اْلَمْسِجِد، وَكاَن َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيْدُخُلَها َوَيشَرُب 
ِمْن َماٍء ِفيـَْها ِطيٌب، قَاَل أََنس: فـََلمَّا أَنَزَلْت َهِذِه اآليُة: قَاَم أَبُو طَْلَحُة 

6 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), h. 116-117
عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوقوف، )سورية: دار النوادر، 1433(، ص. 32-30  7
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ِإىَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل: اَي َرُسوُل هللِا، ِإنَّ هللَا تـََعاىَل 
يـَُقوُل يف ِكَتاِبِه: )َلْن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقْوا ممَّا حتُِبُـّْوَن( َوِإنَّ َأَحبَّ أَْمَوايل 
اَ َصَدَقُة هللِا أَْرُجو ِبرََّها َوَذْخَرَها ِعْنَد هللِا، َفَضَعَها َحْيُث  ِإيلَّ ِبريَْحاء، َوِإهنَّ
أَرَاَك هللاُ، فـََقاَل َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: )َبْخ! َذِلَك َماٌل رَاِبٌح، 
ْعُت َما قـُْلَت، َوِإيّنِ أََرى َأْن َتَْعَلَها يف األَقـَْرِبنْيَ(.9  َذِلَك َماٌل رَاِبٌح، َوَقْد سَِ

نْفُِقوا ِمْن َطّيَِباِت َما َكَسبُْتْم 
َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
قال هللا تعاىل: يَا أ

ُموا اْلَبِيَث ِمنُْه ُتنْفُِقوَن َولَْسُتْم  رِْضۖ  َوَل َتَيمَّ
َ
ْخرَْجَنا لَُكْم ِمَن اْل

َ
ا أ َوِممَّ

َ َغِنٌّ َحِيٌد.10 وهذه اآلايت  نَّ اللَّ
َ
ْن ُتْغِمُضوا فِيهِۚ  َواْعلَُموا أ

َ
بِآِخِذيهِ إِلَّ أ

وغريها تفيد مشروعية اإلحسان وإنفاق املال يف وجوه اخلري اليت من أبرز 
صورها الوقف.11 

السنة النبوية   .2
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب هريرة رضي هللا عنه  عن   أ. 
قال: )ِإَذا َماَت اِْبُن آَدَم اِنـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجارِيٌَة، 
أَْو ِعْلٍم يـُنـْتـََفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعْو َلُه(. وجه االستدالل: قال 
النواوي يف شرح هذا احلديث: فيه داللة على صحة الوقف وعظيم 

َدقَُة اجَلارِْي ِهَ الَوْقُف(.12  ثوابه، مث قال: )فَالصَّ
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال )َمْن اْحَتبََس فَرَساً ِف َسبِيِْل اللِ   ب. 
َوَرْوثًُه  َوُبْوُلُ  َوَريُُّه  ُشبَْعٌة  َكَن  اللِ،  لِوَْعِد  َوتَْصِديْقاً  بِاللِ  إِْيَمانًا 

انِهِ(.13  َحَسَناٌت ِف ِمْيَ
عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوقوف، )سورية: دار النوادر، 1433(، ص. 33  9

سورة البقرة: 267  10

عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوقوف، )سورية: دار النوادر، 1433(، ص. 33  11

نفس املرجع، ص. 33  12
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َعْن اْبِن ُعَمُر قَاَل: َأَصاَب ُعَمُر أَْرًضا خِبَيـْبـََر فَأََتى النَّيبُّ صلى هللا   ج. 
ِفيـَْها، فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا! ِإيّنِ َأَصْبُت أَْرًضا  َيْسَتْأِمرُُه  عليه وسلم 
ِبِه؟  َتُْمُرين  َفَما  ِمْنُه،  ِعْنِدي  أَنـَْفُس  َهَو  َمااًل َقطٌّ  ُأِصْب  ملَْ  خِبَيـْبـََر، 
ْقَت ِبَا(. قَاَل: فـََتَصدََّق ِبَا  قَاَل: )ِإْن ِشْئَت َحبَّْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ
ُعَمُر، أَنَُّه اَل يـَُباُع َأْصُلَها، َواَل يـُبـَْتاُع، َواَل يـُْوَرُث، َواَل يـُْوَهُب، قَاَل: 
فـََتَصدََّق ُعَمُر يف الُفَقرَاِء، َويف الُقْرَب، َويف الّرِقَاِب، َويف َسِبْيِل هللِا، 
ِمنـَْها  َيُْكَل  َأْن  َولِيُـَّها  َمْن  َوالضَِّعْيِف، اَلُجَناَح َعَلى  َواْبِن السَِّبْيِل، 

اِبْلَمْعُرْوِف، َويُْطِعُم َصِدْيقاً، َغيـُْر ُمَتَموٍِّل ِفْيِه.14
اإلمجاع   .3

قال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث وقفوا من 
عقاراهتم وأمواهلم من األشياء، مما يعد إمجاعا منهم على مشروعية الوقف 
حىت قيل: إنه ما بقي أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
له مقدرة إال وقف. إن تمل النصوص السابقة ظهر بني الصدقة العادية 
العطاء ويبقي  الوقف معىن اجلراين يف شكل  والوقف حيث يوجد يف 
العطاء ملرة واحدة، وال  العادية شكل  األصل، فيما يكون يف الصدقة 

يبقى األصل.15 

ما  ودليلهم  مستحب.  الوقف  أن  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب 
ورد من أدلة عامة من الكتاب واعام تدل على احلث على الصدقات 
والوقف صدقة. من ذلك قول هللا تعاىل: )َلْن تـََناُلو اْلربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقْوا ممَّا 

ص.   ،  )1433 النوادر،  دار  )سورية:  املوقوف،  املال  ضوابط  الدين،  زين  املنعم  عبد   14

 35-33
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حتُِبُـّْوَن(. وقوله صلى هللا عليه وسلم: “ ِإَذا َماَت اِْبُن آَدَم اِنـَْقَطَع َعَمُلُه 
َيْدُعْو  َوَلٍد َصاِلٍح  أَْو  ِبِه،  يـُنـْتـََفُع  ِعْلٍم  أَْو  ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجارِيٌَة، 

َلُه.” والوقف نوع من الصدقة اجلارية.16

ابن عمر  كما استدلوا أبدلة خاصة ابلوقف من ذلك ما رواه 
رضي هللا عنهما قال: “َأَصاَب ُعَمُر أَْرًضا خِبَيـْبـََر فَأََتى النَّيبُّ صلى هللا 
عليه وسلم َيْسَتْأِمرُُه ِفيـَْها فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا! ِإيّنِ َأَصْبُت أَْرًضا خِبَيـْبـََر، 
)ِإْن  قَاَل:  ِبِه؟  َتُْمُرين  َفَما  ِمْنُه،  ِعْنِدي  أَنـَْفُس  َهَو  َقطٌّ  َمااًل  ُأِصْب  ملَْ 
ْقَت ِبَا(. قَاَل: فـََتَصدََّق ِبَا ُعَمُر، أَنَُّه اَل  ِشْئَت َحبَّْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ
يـَُباُع َأْصُلَها، َواَل يـُبـَْتاُع، َواَل يـُْوَرُث، َواَل يـُْوَهُب، قَاَل: فـََتَصدََّق ُعَمُر يف 
الُفَقرَاِء، َويف الُقْرَب، َويف الّرِقَاِب، َويف َسِبْيِل هللِا، َواْبِن السَِّبْيِل، َوالضَِّعْيِف، 
اَلُجَناَح َعَلى َمْن َولِيُـَّها َأْن َيُْكَل ِمنـَْها اِبْلَمْعُرْوِف، َويُْطِعُم َصِدْيقاً، َغيـُْر 
ُمَتَموٍِّل ِفْيِه" ومعىن )أنفس( أي أغلى وأجود، ومعىن )وليها( أي يتوىل 

النظارة عليها، وهذا احلديث أصل يف مشروعية الوقف وأحكامه.17 

البيع  فحكم  املقصودة.  غايته  مقرر حبسب  عقد حكم  ولكل 
مثاًل هو ملكية املشرتي للمبيع، واستحقاق البائع الثمن، وحكم اهلبة 
أن ميلك املوهوب بال عوض، فاحلكم الفقهي املقرر للوقف، إذا صدر 
مستوفيا مجيع شرائطه املتقدمة يف الفصل السابق هو: أن ملكية الواقف 
تسقط عن املال املوقوف، على رأي الصاحبني املفىت به، سقوطا أبداي 

وتصبح مثرته للموقوف عليه من جهة أو أشخاص.18
عيسى زكي، موجز أحكام الوقف، )كويت: األمانة اعامة لألوقاف، 1416(، ط. 2،   16

ص. 5-4 
نفس املرجع، ص.5-4  17

مصطفى الزرقاء، أحكام األوقاف، )عمان: دار عمار، 1418(، ص. 105  18
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البحوث السابقة  و . 
البحث  هذا  بني  املقارنة  هي  السابق  البحث  فوائد  إحدى  تتمثل 
واإلثبات أن هلذا البحث حتتوي على االختالفات مع األحباث احلالية حبيث 
املتعلقة  البحوث  العلمية ونتائج  الدراسة. ومن األعمال  ال يوجد تكرار يف 

ابألوقاف هي:

احملكمة  يف  األوقاف  إلغاء  لقانون  القانونية  "املراجعة  حيدر،  علي 
الدينية سوراكارات"، كلية القانون، جامعة سلطان أغونغ، سيمارانج، 2016. 
استناًدا إىل نتائج الدراسات السابقة، ميكن مالحظة أن رأي اإلمام مالك 
واإلمام الشافعي يذكر أنه ال ينبغي سحب األراضي الوقفية بسبب عوامل 
الناظر، ألن  من  ابلشفقة  هناك شعور  أن  أو  الواقف،  عائلة  ديون  تسديد 
متنحها  الوقف  فعل  هللا.  وكيل  بواسطة  عنها  اإلفراج  مت  قد  الوقف  ملكية 
 2012 Pdt.G /0260 القرار رقم لألبد وال ميكن سحبها. ابلنسبة حلالة 
PA.Ska/، استنادا إىل القانون رقم 41 عام 2004، تبني أن هناك الوارث 

يعانون من اضطراابت عقلية، وهذا يدل على بطالن شرط الوقف، ابإلضافة 
إىل أنه منذ موت الواقف، فإن عائلة الواقف لديها ديون ال ميكن سدادها. 
املعياري،  القانوين  املنهج  مع  الوصفية،  املواصفات  البحث  طريقة  تستخدم 
واملواد  األولية،  القانونية  املواد  بياانت  ومصادر  الثانوية،  البياانت  وأنواع 
القانونية الثانوية واملواد القانونية الثالثة، وطرق مجع البياانت من خالل الكتب 

والبحوث، وطرق حتليل البياانت بطريقة نوعية.19 

19 Ali Haidar, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf Di Pengadilan 
Agama Surakarta,Skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, 
Universitas Sultan Agung, Semarang, 2016.
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خريول مكسينني، "نظرة عامة على الشريعة اإلسالمية عن تغيري ملكية 
 ،Begadon قرية  يف  القانونية  )الدراسة  اخلاصة  امللكية  إىل  الوقفية  األراضي 
اإلسالمية  اجلامعة  اإلسالمية،  الشريعة  كلية   ")Bojonegoro  ،Ngasem

التحليل  البحث  هذا  2012.تستخدم  سورااباي،  أمبيل،  سنن  احلكومية 
ودراستها،  معها  املقابالت  وإجراء  املستندات  مراقبة  خالل  من  الوصفي 
يف  اعامة  البحوث  بياانت  تستخدم  واليت  االستنتاجية،  العقلية  واستخدام 
شكل بياانت عن التغيريات يف األراضي الوقفية لتكون مملوكة مبلكية خاصة 
من حيث الشريعة اإلسالمية. بناًء على نتائج البحث السابق، ميكن مالحظة 
أن تغري ملكية األراضي الوقفية اليت كانت سابقا هي ملك القرية برئيس قرية 
Begadon هو خطأ، وفًقا للشريعة اإلسالمية، ال ميكن استخدام أرض الوقف 

إندونيسيا، ألن  الوقف يف  قانون  ما كتب يف  أيضا  وهذا  امللكية  كحقوق 
القرية Begadon للمصلحة الشخصية  هتدف اإلجراءات اليت اختذها رئيس 

وليست للمصاحل اعامة.20 

شينتاراي أريستو أواينيت، "التحليل القانوين إللغاء سند عمل الوقف 
الذي مت التنفيذ دون املوافقة من املالك الشرعي. )دراسة القرار رقم: 349//

Pdt.G2013PA.Bks/("، كلية القانون، اجلامعة احلكومية جيمرب، 2016. 

القانوين  أن األساس  املالحظة  السابقة، ميكن  الدراسات  نتائج  إىل  استناًدا 
للقضاة يف تقرير هذه القضية هو النظر يف حقيقة امللكية القانونية لألرض 
اليت هي موضوع النزاع، واحليلة اليت يقوم با رئيس مكتب الشؤون الدينية يف 

20 Khoirul Muksinin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Tanah Wakaf 
Menjadi Hak Milik Pribadi (Studi Kasus Di Desa Begadon Kecamatan Ngasem Kabupaten 
Bojonegoro),Skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
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سياك يف شأن انظر وإصدار سند بديل ال يتوافق مع القوانني. ألنه مت تنظيمه 
مع عدم االعرتاف بكثري من الناس مما يعين أنه ال يوجد شهود والتعليمات 
لشخص  ملك  األرض  أن  هي  واحلقيقة  الوقف،  أرض  أهنا  تعزز  أن  ميكن 
آخر )املدعي( ومل يتم وقفها، فأعلن القاضي بطالهنا أو ابطل قانوين، وليس 
واجب النفاذ من الناحية القانونية.نوع البحث املستخدم هو قانوين )البحث 
القانوين(، وهنج املشكلة املستخدم هو النهج القانوين )هنج التمثال(، والنهج 

املفاهيمي )النهج النظري(.21 

الفرق يف هذا البحث الذي سيكتبه الباحثة هو أن هذا البحث من 
دراسة قرار إلغاء وثيقة عهد الوقف يف احملكمة الدينية مبدينة ماالنج، وهو 
ولكن يف  الوقف،  وقت  فرتة  انتهاء  الوقف حبجة  إلغاء  يريد  الذي  الواقف 
حني أن يف وثيقة عهد الوقف مل يرد فيها أي شرط. تستخدم الباحثة يف هذا 
البحث منهج التحليل ابلشريعة اإلسالمية، وهو الفقه. املنهجية املستخدمة 
الذي  الوصفي  التحليل  مع  النوعي،  البحث  الباحثة خمتلفة، وهي  قبل  من 

سيتم تعزيزه عن طريق املقابالت والواثئق.

منهج البحث  ز. 
جيب يف منهج البحث أن حيتوي العمل العلمي على حقيقة ميكن 
تفسريها، حبيث تكون نتائج العمل قريب ابحلقيقية. منهج البحث املستخدم 

يف كتابة هذا البحث هو كما يلي:

21 Shintaria Arestu Awieanti, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pemilik Yang Sah (Studi Putusan Nomor: 349/
Pdt.G/2013/PA.Bks), Skripsi yang diajukan untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas 
Hukum, Universitas Jember, 2016
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نوع البحث  .1
مع  النوعي،  البحث  هو  البحث  هذا  إعداد  يف  البحث  نوع 
النوعية كإجراءات  الطريقة   Taylorو Bogdan الوصفي. حيدد  التحليل 
حبثية تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من الناس 
والسلوك املالحظ. عندمها توجيه هذا املنهج يف اخللفية والفرد بشكل 
النوعي ما ُتسمى بطريقة البحث الطبيعي ألن  كلي.22 طريقة البحث 
أحباثهم ُترى يف بيئات طبيعية. تستخدم الباحثة هذه الطريقة للحصول 
على بياانت عميقة، وهي بياانت حتتوي على املعىن. املعىن هو البياانت 

احلقيقية، البياانت احلقيقية اليت كانت هي القيمة وراء البياانت املرئية.23

موقع البحث  .2
ستقوم الباحثة إبجراء البحث يف احملكمة الدينية مبدينة ماالنج 
ابلعنوان شارع موجوساري، بينب، موجوساري. كيباجنن، مدينة ماالنج، 

جاوى الشرقية.

مصادر البياانت   .3
مصادر البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي مصادر البيانت 

األولية والثانوية. سيتم تقدمي شرح التايل للمواد القانونية. 
مصادر البياانت األولية  أ( 

مصادر البياانت األولية هي املصادر القانونية اليت هلا سلطة، 
/2018/Pdt.G/6551 وهو قرار احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم

.PA.Kab.Mlg

22 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014), h. 105

23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1-3
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مصادر البياانت الثانوية   ب( 
مصادر البياانت الثانوية مجيع املنشورات املتعلقة ابلقانون 
واليت ليست واثئق رسية، مبا يف ذلك الكتب املدرسية والقواميس 

القانونية واجملالت القانونية والتعليقات على قرارات احملاكم.

أساليب مجع البياانت  .4
تستخدم الباحثة يف هذا البحث طريقتني جلمع البياانت وهي: 

املقابلة والواثئق.

املقابلة   أ( 
وأجريت مقابالت مع أطراف ذات صلة ابلسلطات املعنية 
ابلنزاع حول إلغاء تعهد تعهدات الوقف، واليت كانت من أصحاب 
املصلحة مبا يف ذلك قاضي احملكمة اجلزئية. قررت ماالنج القضية.

الواثئق  ب( 
التوثيق يتم عن طريق تسجيل الواثئق أو احملفوظات ذات 
واستكمال  مطابقة  إىل  الدراسة وهتدف  واملطلوبة يف هذه  الصلة 
البياانت األولية، يف هذه احلالة املتعلقة إبلغاء وثيقة عهد الوقف مثل 
/2018/Pdt.G/6551 قرار احملكمة الدينية يف مدينة ماالنج رقم

PA.Kab.Mlg، نتائج املقابالت، وما إىل ذلك.

أساليب حتليل البياانت  .5
الوصفي،  التحليل  طريقة  الباحثة  تستخدم  البياانت  حتليل  يف 
اليت تصف أو تشرح احلقائق بشكل منهجي مث تقوم بتحليل احلقائق. 
من خالل هذه الطريقة، حتاول الباحثة شرح احلقائق حول إلغاء وثيقة 
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/2018/Pdt.G/٦٥٥1 عهد الوقف يف احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم
PA.Kab.Mlg. مث تقوم بتحليل احلقائق حبيث ميكن العثور عليها احلقيقة 

وفقا للشريعة اإلسالمية.

تنظيم كتابة البحث ح. 
تتكون تنظيم الكتابة هلذا البحث من أربعة أبواب، يظهر كل منها 

تركيزا خمتلفا، ولكن يف وحدة واحدة تدعم وتكمل بعضها البعض.

وحتديد  البحث،  خلفية  على  حتتوي  اليت  املقدمة  هو   : الباب األول 
البحث،  ومنهج  البحث،  فائدة  البحث،  وأهداف  املسألة، 

واإلطار النظري للبحث، وتنظيم كتابة البحث. 
سيبني فيه هو حيث اإلطار النظري للوقف وإلغاء الوقف   : الباب الثاين 
يف اإلسالم والذي من املتوقع أن يسهل الباحثة يف حتليل هذا 

البحث.
الدينية  احملكمة  على  عامة  نظرة  بشرح  الباحثة  ستقوم   : الباب الثالث 
مبدينة ماالنج، قرار احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم ٦٥٥1/

التحليل  ذلك  إىل  ابإلضافة   ،Mlg.Kab.PA/2018/G.Pdt

ابلشريعة اإلسالمية فيما يتعلق إبلغاء وثيقة عهد الوقف بشأن 
/2018/G.Pdt/٦٥٥1 قرار احملكمة الدينية مبدينة ماالنج رقم

.Mlg.Kab.PA

هو اخلامتة اليت تشمل نتائج البحث، وتوصيات البحث.  : الباب الرابع 


