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في      والمجتمعية الفردية المشاركة تعميق
وإظهارها      المساجد حرمة على المحافظة

اللئق،   الحضاري بالمظهر
خلل       من المجتمعية المشاركة نطاق توسيع

في     الوقاف المساهمة أمر تيسير ،
خلل       من الدخل محدودي على المشروع

. التشاركي   الجمعي الوقف



البيوت  الماء،   المساجد،، الراضي، المعاهد آبار
المستشفيات المكتبات، المدارس،والجامعات، 





إل    تعطى ل
من    الحاجة لصحاب

والمساكين  وبيعها،   الفقراء تملكها يصح
فيها   والتصرف

.بالهبة. إخراجها     بمجرد للمسلم أجرها يصل

. والغنياء   للفقراء يجوز

يورث      ول يوهب، ول يباع، ل
يصل    جارية صدقة

للمسلم   أجرها
مماته   بعد .حتى تعالى    لله قربة .كلهما

الجتماعي       التكافل في عظيم دور له كلهما

للمجتمعات    تنمية فيه .كلهما



الخطاب   . بن .عمر خيبر    في لعمر أرض
البر   أوجه
توه      المختلفة  ول تباع أل على بها، تصدقت





ريع         من جزءًا لنفسه يخصص أن للواقف يجوز
به؛    لينتفع فعل       وقفه من عمر ابن رواه ما بدليل

       ) يأكل   أن وليها من على جناح ول الخطاب بن عمر
    ( عليه     وافقه و متمول غير ويطعم بالمعروف، منها

دلء   : (      مع دلوه فيها فيجعل وقوله الله، رسول
الوقف؛      المسلمين). على والشهاد الكتابة للواقف يستحب

وليحفظه       الوقف، استمرار وليضمن ذلك، ليثبت
من        ولسيما عليه والتعدي والمنازعة الضياع من

غيرهم؛    أو عفان     الورثة بن عثمان إشهاد بدليل
لبئر وقفه أعلن عندما وقفه على والصحابة النبّي





فيه،      الوقف شروط لتوفر جائز؛
التنمية       في دور من له ولما

للباحث      يتيح فهو للمجتمع، التعليمية
أمهات      من المعرفة على الحصول

وقت      أسرع في المصورة الكتب
. مكان   أي وفي





مشترك   وقف
جهات   على

. وأقاربه  خيري  الخير وقف
عامة   على
المسلمين.

أهلي  وقف





الكتفاء   تحقيق
لهم؛   المالي

أغنياء   فتركهم
الستقرار  خير. دعم

وأخلقيات   السري
بينهم  .التضامن

. الرحم   صلة توثيق
للمج   المستدامة التنمية

. العام    للصالح المال تدوير

التكافل   تحقيق
الجتماعي 

الدعم   تقديم



ببناء 
المس
اجد 

وإنش

تأسي
س 

المدا
رس 

الوق
ف 

على 
المكتب

ات

المدار
س 

ومحا
فل 

العلم 
لحمايت

كفاية 
النف
س 

لحمايت
من   ها
را ال

تطه
يرها 

من 
الش

ح

تنمية 
الموال 
واستثم

ارها 
والمشا

حف
ظ 

الكيا
ن 

وبقا

استم
راره 
وزياد

ته 
وتنم





والثقافة      للتراث الماجد جمعة ، مركز
     ، والسلمية العربية الدراسات كلية

وعجمان،     بالشارقة الخيرية المدارس
لوتاه،   الطبية  جامعة دبي مركز  كلية ،

الدولي،   الحبتور   اللياقة سلطان مؤسسة
الفهيم    الخيرية،  الجليل عبد وقف



العبث     وعدم عليها، المحافظة
بها.

الذي      المر في استخدامها
وضع      الذي فالماء لجله، وقفت

وضع      فهو المسجد برادات في
. للبيت    يؤخذ فل للمصلين؛

المشاريع      دعم في السهام



 . الجر  تضاعف
. الدرجات  كسب

. الرحم   صلة توثيق
. السري   الستقرار عم

التنمية 
المستدامة 

للمجتمع.
المال   تدوير
. العام  الصالح

التكافل   تحقيق



الوقف       نظم السلم لن يصح ل
يكفل       ما الشروط من له ووضضع
معاً؛     والمنفعة العين استدامة
المجتمع     أفراد الفائدة لتعم

جميعاً



بلوغه       بعدم للتصرف ليسأهلً لنه صح؛

للخلف       منعاً تحديده يتم لم لنه صح؛

وقف        يريد التي للعين ليسمالكاً لنه صح؛

أهله        على منافعها بعض توزيع عليه يجب
بقاء      واستمرارية كيان لحفظ وذريته،
النسل .



واجب



وعدم    عليها، المحافظة
. بها  العبث

الذي      المر في استخدامها
لجله،   وقفت
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