
١٩  

 










 املرسي السيد حجازي


–
 
: صلخستامل


         

         
 

           


   
  


  

      


      
      




                                                












 املقدمة



 
         

 

          
     

        
  




          



            




 لوقفبا        
     

                                                
   جابر بن عبد اهللا


  

  



 



                             

            


 التكافل االجتماعي      
          




  التاليةةالفرضي       
        









طبيعة الوقف والتكافل االجتماعي والعالقة بينهما
 الوقف         



                                                                                                                   
حممد أبو زهرة
 

 املعجم الوجيز
أمحد أبو زيد


–

   يرفيق يونس املصـر





 





    


][


 
            

    
        

           
         




           

       
 

                                                







البخاري العسـقالين إلبن حجـر 


للنووي


السيوطيالل الدين السيوطيجل


 ابن قدامـة

 



                             







         

            


        

        

          
        









                                                


منذر قحف
http://kantakji.org/fiqh/Wakf.htm




منذر قحف


سيد مصطفي














        


    
         


            

    
          


           



                                                
 رفيق يونس املصري


منذر قحف










Encarta 1997 , Encyclopedia, 1993-1996 









                             

  كافل االجتماعي   تأما ال




][
 

][ 





       

            


        



 

  التكافللتحقيقالوسائل الفردية 
((الفردية اإللزاميةالوسائل  -أ    


                                                










 





 زكاةال §
     

  

 فقة األقاربن §
§ الكفَّارات           
 

                      

                                 

                        

الديات §    


الوسائل الفردية التطوعية -ب   
 

§ لوصية
    

                     

][ 

 العارية §


                                                                                                                   





،املرسي السيد حجازي

٩




                             

        
                   

      ][
               

      ][         

واهلبة اهلدية §      
}{. 

 :ق التكافليلتحقالوسائل املنوطة بالدولة 
موارد املال العام تأمني §


 

فرص عمل للقادرين عليه إجياد §


  
 

                                                
مالك


 

 أبو داوود


            
 

         
البخاري

        مالكد أمح
والنسائي





وسائل التكافل الفردي تنظيم §    
        

 
. 

 دبيات التارخييةألالدور االجتماعي لألوقاف يف ا













                                                





البالذرى






البخاري





الترمذي


 منذر قحف






                             





 
 



           


     
      

           
       



           


 
          




                                                
أبو زيد، أمحد
الفنجري




حممد شوقي الفنجري  











  
       



 


         


       






     





  

 
                                                


 

البخاري
الزبيـدي زين الدين أمحد بن عبد اللطيفالبخاريالنعمان بن بشري  

 



                             











        

   



        


   





           

                                                



 







 







      

          
 

 تقدير اآلثار االجتماعية للوقف



 
 

 تقدير اآلثار االجتماعية املباشرة للوقف 













 




 
 

  



                             














 











 
 

                                                
    املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     معهد البحوث والدراسـات العربيـة


  بحوث االجتماعية واجلنائيـة   املركز القومي لل

الثامن
  مصطفى حممد رمضان








 






 

 



 

 


 

 


 

 


 

                                                





  حممد حممد أمني










                             

 




 

 





 




 














                                                
   رفؤاد عبد اهللا العم













  تقدير اآلثار االجتماعية غري املباشرة -ب
   اآلثار غري املباشرة للوقف






 







 


 

 




 

                                                
 منذر قحـف






                             

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 

 


 
                                                

  نعمت عبداللطيف مشهور



  نعمـت

اللطيف مشهور عبد









 

 االجتماعياآلثار اإلمجالية للوقف على التكافل - ت











مشاكل إدارة الوقف










ففي فترة احلكم العثماين
 




 






                             


 

 





 

    عهد حممد علي



 

االستعمار الغريب أما يف فترة    









 

                                                



   عشري عبد العليم مهران








  الدولة الوطنية احلديثة










 




 


 

 


                                                



 








فؤاد عبد اهللا العمر سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة

م١٩٩٩الكويت الدولية ألحباث الوقف عام      




                             


 

 





 

 


















                                                

  منذر قحـف
 فؤاد عبد

اهللا العمر





 










 

   ٢٠٠١سـبتمرب   أحداث






 

 اخلالصة











                                                








 



                             
















وطين على املستوى ال:أوال
 






 
 

                                                

















 


 

 على املستوى الدويل: ياثان







 
 

 
 

 

 
 

 


                                                
عشري عبد العليم مهران








  سامي حممد الصالحات





                             


 

 


 

 










                                                

















  رابطة اجلامعات اإلسالمية   عبد اللطيف حممد الصريخ


 أشرف حممد دوابة


  دوابة، أشـرف حممـد

















 املراجع
 القرآن الكرمي
 ابن كثري
 ،ابن سورة
 ابن قدامة
    أبو زيد، أمحـد

 
 البالذرى 

                                                
منذر قحف

















 منذر قحف








                             

 يدي، زين الدين أمحد عبد اللطيف     الزب


 
    الصريخ، عبد اللطيف حممد

 
   الصالحات، سامي حممد

 
 ،ابن حجرالعسقالين 
  العمر، فؤاد عبد اهللا

 
   ،حممد شوقي الفنجري

 
 القرطيب 
 القزويين 
     املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية

 
 املصري

 
 العربية السعودية  اململكة

http://hadith.al-islam.com 
   ة والثقافة والعلوم  املنظمة العربية للتربي

 
 املوسوعة العربية العاملية 
 النووي
   أمني، حممد حممد

 
 جالل الدين السيوطي 
   حجازي، املرسي السيد


   دوابة، أشرف حممد

 





   رابطة اجلامعات اإلسالمية


  رمضان، مصطفى حممد


 
  قحف، منذر


 

 منذر، قحف
 

   قحف، منذر
 

  جممع اللغة العربية
 

    مشهور، نعمت عبد اللطيف
 

   مهران، عشري عبد العليم
 

 Encarta 1997 , Encyclopedia, 1993-1996 


 
 



                             

 
The Role of Waqf in Achieving Social Solidarity  

Within the Islamic Environment 
 
 

AL-MORSY AL-SAYYID HEGAZY 
Professor of Economics - Faculty of Commerce 

Alexandria University - Alexandria - Egypt 
 

 
ABSTRACT. Waqf is one of the methods of social solidarity within the 
Islamic environment. In its reality; is a voluntary gift (sadaqa) based 
on Qur’an, Sunnah and Ijma’ (consensus). 

This study tries to test the hypothesis "the activation and 
protection of Waqf system represent a necessity for achieving the 
current and future social solidarity and the economic progress of the 
Islamic countries especially under the unsuitable modern global 
environment". 

Historically the Waqf had played a vital role in achieving the 
society’s objectives and participated in the formation of the Islamic 
nation progress in the fields of Education, Health, Libraries, 
infrastructures, etc. The Waqf is facing obstacles in the form of 
reduction of management efficiency, in addition to the interference of 
unqualified people in its activities. To activate the modern Waqf, it 
needs two different types of national policies. At the national level; we 
need to promote the awareness about Waqf, to increase the media role 
in explaining the duties of Waqf in achieving the social solidarity and 
the progress of its economic and social advancement, to modify the 
Waqf laws in order to restore Waqf properties, and to grant different 
incentives in order to encourage people to donate and contribute to the 
Waqf system. On the international level, Islamic countries need to 
establish specialized Waqf institutions to support poor countries as well 
as promoting education and scientific research. The establishment of 
the International Agency for Waqf is an important step in this direction.  

 


