
 والمجتمع اإلسالمالوقف في 
جعل رضي هللا عنه و حث النبي صلى هللا عليه وسلم على الوقف وكان قد أوقف عليه الصالة والسالم سبع حوائط كانت لمخيريق

عوائدها صدقة لفقراء الصحابة وأوقف الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعون وتعددت أوجه أوقافهم ووجهاتها فمن مساعدة الفقراء 

 مرورا بتعليم القرآن ومساعدة طالب العلم وحتى رعاية الحيوانات والطيور

خفيف من مصاريفها، حماية الجهات المستفيدة من تقلبات االقتصاد العام معالجة من اثاره على المجتمع ترشيد االنفاق العام للدولة بالت

تنمية  ،نشر والحفاظ على الثقافة اإلسالمية، ربط المجتمع بالدين اإلسالمي التقريب بين طبقات المجتمع، مشكلة الفقر، تقليل الجريمة

 الحياة الثقافية والعلمية، 

لوقف باعتباره أحد األسس المهمة للنهضة اإلسالمية الشاملة بأبعادها المختلفة االقتصادية ينظر كثير من الباحثين إلى نظام ا

واالجتماعية والسياسية والعلمية، لذا فقد اتجهت األنظار إليه مرة أخرى بعد تغيب دوره العظيم لعقود طويلة باعتباره البذرة 

ألمة المسلمة ولعل من المبشرات في ذلك أن الندوات عن الوقف أخذت الصحيحة لبداية النهضة الشاملة لجميع مجاالت الحياة في ا

تترا على امتداد العالم اإلسالمي فما أن تختم ندوة إال وتبدأ أخرى، والشك أن البداية الصحيحة لعودة الوقف إلى مكانه الفاعل في 

 قيقته والدور الذي قام به سابقاً.دوالب العجلة التنموية الشاملة هو إثارة الشعور واستنهاض الهمم نحو تجلية ح

 اإلسالميالوقف  أسلوبالغرب واستفادته من 
استفاد الغرب من فكرة الوقف اإلسالمي ماديا واجتماعيا وحتى علميا حيث ساهمت باستقرار بلدانه اجتماعيا وسياسيا ورفع مكانتها 

هارفرد مليار دوالر اما  21ما يزيد على  2014بنهاية عام قيمة أصول األوقاف التي تمتلكها  تمثال بلغستانفورد علميا، فجامعة 

 مليار دوالر بنفس العام  36 فتجاوزت قيمة أصول أوقافها

 فكرة وقف الوقت
المفهوم الشائع عن الوقف هو وقف األموال واألصول كالبيوت والمزارع والمنازل، ولكن ثمة اشخاص ال يملكون من المال ما 

، لكن لديهم وقت يمكن ان يوقفوه لوجه هللا تعالى، وفي المقابل ثمة منظمات وافراد يبحثون عمن يعينهم يقدرون على وقفه ليوقفوه

 بوقته لوجه هللا تعالى 

مشروع وقف الوقت يهدف الى االستفادة من أوقات الموقفين بما يعود عليهم وعلى المسلمين بالمنفعة عن طريق ربط الشخص الذي 

 الطرف الذي يبحث عن هذا الشخصيريد ان يوقف وقته هلل ب

 :أهدافنا
 انشاء جهة تكون محل ثقة الجميع يتوجه اليها من أراد تخصيص جزء وقته لخدمة الناس 

 على المؤسسات األفضل لالستفادة من عمله و توجيه  االخذ بيد الواقف الى من يحتاج وقته وقدراته ومهاراته و تعريفه

 المؤسسات و من يحتاج المساعدة الى المتطوعين المناسبين

 نشر ثقافة التطوع عموما و التطوع بالوقت والقدرات خصوصا  

 المطلوب:
 هوية كاملة للمشروع و يشمل:

 الشعار 

  السمة أو ( األلوانtheme ) 

 المطبوعات 

 القرطاسية 

 ض االلكترونيةخلفية للعرو 

 للتواصل و االستفسارات:
 حيث أن الموقع ال يتيح التواصل باللغة العربية يمكن التواصل معنا عبر : 

 alasab@live.comالبريد االلكتروني : 

 966558838833واتس اب : 

 عبر الموقععلى أن تتم كافة التعامالت المالية بين الطرفين 

 

mailto:alasab@live.com


 


