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  .، والوقف النقدي، مسجددار الصاحلنيبيع املسجد: كلمات البحث
اللجنة من وعندما التقى، أنّ  .يثري االجيابيات والسلبيات يف اتمع" بيع مسجد"ظاهرة 

لـذلك  . املسـجد الوقف النقدي ىف بيع ذلك استخدام ر قتباتو مبدينة ، مسجد دار الصاحلني 
وتنفيـذ  سجد دار الصاحلني مبدينة باتو املركزت هذه الدراسة على مشاكل الوقف النقدي يف 

ـا ـدف   إ. يف وجهات النظر القانونيـة سجد دار الصاحلني مبدينة باتو املالوقف النقدي يف 
وفهم آلية امتثـال   دار الصاحلني سجداملاليت تنشأ يف الوقف النقدي يف  للوقوف على املشاكل

دار  هذا املوقع الدراسة يف املسـجد . النقدية الوقف التالية مع القوانني املعمول ا يف اندونيسيا
  .باتو من قرية ترماس مبدينة ، شارع فاتيمورا، الصاحلني

هذه الدراسة هـي دراسـة   . نهج الظواهراملاستخدام بهذه الدراسة هي دراسة كيفية 
شـكل البيانـات الـيت مت    على ات من هذه الدراسة من البيانات األولية، مصادر البيان. وصفية

احلصول عليها من خالل البيانات العامة والثانوية، أي البيانات اليت مت احلصول عليها من مـواد  
  .واملالحظة واملقابالت مجع البيانات يف هذه الدراسة هي وثائق وطريقة. املكتبة

ـ دار الصاحلني تقـر  مسجد ىف بناء لجنة الأن  ينتائج هذه الدراسة هومن  ـ أن الب ع بي
، 92سورة آل عمران آيـة  بيع على أساس، وهي رسالة القرآن وهو سجد أعقده هذا املالذى

بـني اهللا  اجلارى ىف دار الصاحلني هو البيـع  بيع ال، وبالتايل فإن تعريف 111آية التوبة سورةو
دار جد ساملوناذر. مع النهج الديين لواقفهذا هو ج . واملؤمنني، واللجنة تعمل فقط كمسهل

تجلى بشكل مباشر يف بناء والذي يالوقف النقدي، من قترب أيضا االستخدام الفعال الصاحلني ي
 .املساجد دار الصاحلني ىف مدينة باتو

يوجـد ىف   التقليدية الذى الاألوقاف  تنفيذدار الصاحليناملسجدفي وتنفيذ الوقف النقدي
انون  ي جيب ذكاستثمار ال والذي ينظم تنفيذ الوقف النقدي النقود عن الوقف بالبالد إندونيسى ق

ة المؤسسات  القيام به من خالل  ال  تنذيفـه على الرغم من أن . من قبل الوزير الشرعية المالی
األوقاف، وزارة الشـؤون   الصادرة عن مديرلوقفية النقدية الكتب من ا امؤسسا علىيزال تنفيذ



الدينية يف مجهورية اندونيسيا، وتنفيذه ال يستويف أحكام التشريعات املتعلقـة بتنفيـذ الوقـف    
 .بالفقه الوقفي، حىت يكون هذا احلكم صاحل من نظرية اإلسالم النقدي، ولكن وفقا


