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أمجعني وصحبه اله وعلى حممد سيدنا على التسليم وأمت الصالة وأفضل ، العاملني رب هللا . احلمد

بعد :أما

امل التصرفات من أنواعا واحلاضر القدم يف ا ومعتقدا ا أديا اختالف على األمم عرفت يففقد خترج ال الية
اإلسالم يف الوقف معىن حدود عن تمع. معناها ا عرفها اليت املالية والتصرفات اخلريية األنظمة يفالغريبومن

احلاضر األمريكي ) Trust( الترست: عصرنا القانون معهد عرف وقد ، اليوم األمريكي النظام عرفه الذي
بأنه التصرفات من النوع : هذا

لصاحلعالقة"  استغالله اىل دف التزامات بعدة املال هذا حيوز الذي الشخص تلزم ، معني مبال خاصة أمانة
إنشائها عن للتعبري نتيجة العالقة هذه وتنشأ ، آخر هو. شخص آخر بتعبري شخص" أو حيازة يف مال وضع

امل او املستفيد يسمى آخر شخص ملصلحة ليستغله الوصي او األمني يسمى . ستحقمعني

مشا موضوع يكون أن رأيت وقد يفهذا بعنوانهذاركيت الكرمي :املؤمتر

اخلريي"  العمل يف األمريكية "-الترست–التجربة

وثالثة ومتهيد مقدمة على البحث اشتمل .مباحثوقد

دعوا وآخر الغراء شريعته وإعالء دينه خدمة فيه ملا مجيعا يوفقنا أن وجل عز املوىل ربسائال هللا احلمد أن نا
 . العاملني

  
  
  
  
  

  



 

   
وعلى حممد سيدنا على التسليم وأمت الصالة وأفضل ، العاملني رب هللا أمجعنيآلهاحلمد .وصحبه

بعد :أما
نسبيا،فقد قصرية زمنية فترة يف نوعية قفزات الغربية الدول يف اخلريي العمل أركان حقق أحد ميثل وأصبح

االج الدولاحلراك هلذه . تماعي
متيزتو بالتجديدقد التجربة للمؤسسات هذه والتنظيمية واإلدارية القانونية لألبعاد املستمر والعملي النظري

اخلريية ذات .الطبيعة
اإلسالمي العامل يف الوقف مبؤسسات املتزايد لالهتمام املؤسسات ويف،ونظرا هذه تطوير ا،إطار واستفاد

التجربة فإنالغربيةمن هوالسؤال، نفسه يطرح :الذي
مدى اخلريية إمكانيةما املؤسسات جتربة من يف (Trusts) االستفادة يفالغرب العاملة سيما الوالياتوال

األمريكية اإلسالميةاملتحدة الوقفية للتجربة ميكن وما ا، قو وعناصر ا، آليا فهم خلفية أنعلى املعاصرة
ع منها والتالقحتستفيد اإلثراء سبيل  .لى

واملعاصرةإ احلديثة التجارب على ننفتح أن اإلسالمي املنظور من القطاع ذا العلمية للمعرفة سعينا يف املفيد ن
أنى املؤمن ضالة فاحلكمة ا، إجيابيا من ونتعلم ا إجنازا من نستفيد وأن األخرى، والشعوب األمم خاضتها اليت

النا أحق فهو اوجدها . س
كان مطالعنااوكلما وجتار م وإجنازا اآلخرين أفكار نفعاطالعااعلى وأعظم جدوى أكثر كان ونقديا واعيا

واملرتبط ألمتنا، الفكري التراث إىل املستند العلمي والتأصيل الذايت البناء أجل من املبذولة اجلهود دعم يف
يف الطويلة واالجتماعية التارخيية ا األخرىخبرب امليادين من غريه ويف ال، ا . هذا

يفوهلذا مشاركيت موضوع يكون أن :بعنوانمؤمتركمرأيت
اخلريي"  العمل يف األمريكية "-الترست–التجربة

اخلريي بالنظام التعريف اىل البحث هذا ـة" Trust " -الترست–ويهدف األمريكي التجربة خالل ،من
ال األهداف والنتائجيتوبيان ، فيه املتبعة واآلليات ، النظام ذلك إليها يسعى اليت والغايات ، حتقيقها اىل يهدف

، منه حقيقةوااملتحققة على النظاملوقوف الذيذلك واخلري فيه، القوة وعناصر آلياته فهم خالل بنيمن حيمله
الثناياه حيث للتجربةكممن ميكن وما األوقافيفاإلسالميةوالتأثري، ـراءميدان اإلث سبيل على منه االستفادة

اإلسالميةوالتالقح الضوابط .وفق
و علىهذا البحث اشتمل وقد ومتهيد :مباحثثالثةمقدمة

يف األالتمهيدحتدثت اإلسالميةعن غري البلدان يف . وقاف
اخلريياملبحثوعقدت النظام مفهوم عن للحديث أمريك" الترست" األول وأنواعهيف .ا

وأهدافهاملبحثوأما الترست أركان عن فيه حتدثت فقد .الثاين
،املبحثوأما الديين كالوقف ، منها مناذج فيه وعرضت ، ا وأسبا األوقاف أنواع عن فيه حتدثت فقد الثالث

التعليمي .والوقف



 

املطاف اية توصلتضمنتويف ليت ا النتائج من جمموعة من،إليهاالبحث أرى اليت التوصيات وبعض
عليها التنبيه .الضرورة

الغراء شريعته وإعالء دينه خدمة فيه ملا مجيعا يوفقنا أن وجل عز املوىل سائال
العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا .وآخر

الباحث

         
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
      

غري اإلسالم، قبل اجلاهلية ويف والرومان، اليونان وعند واملصريني، العراقيني قدماء عند معروفة األوقاف كانت
، السمعة طلب سبيل على أو والتباهي، التفاخر سبيل على يقفون كانوا م بااللأوأ أوالشعور األديب تزام

اهللا إىل والقربة التربر سبيل على أو .االجتماعي،
الذري الوقف يشبه ما يوجد اليوم، فرنسا اخلريي)األهلي( ويف والوقف ، .

القا أباح أفقد ولده، األب يهب أن الفرنسي إىلنون ينقله مث حياته، مدة به ينتفع أن بشرط بعقار، له يوصي و
ويأخ بعده، من اسمأوالده عندهم ذلك املتنقلة" ذ بالعمرى" اهلبة عندنا شبيه هذا ولعل الرقْىب١، .٢أو

بأنه الفرنسي القانون عرفه فقد اخلريي الوقف لعمل: " أما الدوام، سبيل على املال رأس من حمدد شيء رصد
خاص: خريي أو )٣" . .(عام

للع ملجأ أو مستشفى كإنشاء العام اخلريي العمل أو. جزةويكون املال من مبلغا جامعة بإعطاء يكون وقد
علمية جوائز على لإلنفاق أو خمتلفة، ختصصات من علمية كراسي إلنشاء . عقارا،

ـ ب يعرف ما أمريكي األنكلو النظام حبثنا. Trust" الترست: "ويف موضوع .وهو
الترستومل نظام املختلفةظىحييكن الدولة واليات آنذاكةنظربسبب،يكاأمريفبرعاية قانوناملقننني اىل

الذيانهالترست الربيطاين القانون من الترستمستقى فيه الطبقةاوموجهاومشوهاملطخجاء صاحل إىل
تضبط قوانني واليات عدة تبنت األمريكية الدولة نشوء بدايات وحىت الترستاألرستقراطية، حدودنظام يف

وجعل جداً، فبقيامتيازاًهضيقة الدين، وخدمة الكنائس بإنشاء النظامخاصاً نطاقهذا يف الوقت ذلك حىت
فكرة أن بعضهم صرح بل هيالترستحمدود، بل األمريكية، القيم عن معربة أو أصلية غري فكرة يف–هي

الربيطاين-نظرهم باملستعمر ترتبط قانونية فكرة،بقايا أخذت العشرين، القرن بداية جذوراالترستومع
يف املتحدةأعمق مفهوماألمريكيةالواليات على كبري جذري تغري وطرأ قامتالترست، إذ ، الثابت اخلريي

استخدامهااتترس جماالت حيث من كبرية مرونة ذات . دائمة
األمريكيةبو النظرة بدأتللترستدأت حيث والرقيالترستاتتتغري، تمع ا خدمة يف هلا فعال دور لبناء تتجه

هذه فيه تضطلع الذي الدور مراعاة القانون برجال حدا الذي األمر وهو يفالترستاتبه، احلكومة مساعدة يف
فيهحتقيق حتترم قوانني لسن دعاهم ما وهو االجتماعي، وأماينالرفاه رغبات اجلديد،املاحننيا النظام وركز

أموال أن خماطر: هيالترستعلى خريي مال ،)  Venture Capital of Philanthropy(رأس
األفراد وال احلكومة تتحملها تكن مل وتوقعات خماطرة تتطلب أنشطة يف استثماره يتم ذلك.إذ بعد ونشأت

                                                 
عمري: العمرى-1 لك داري يقول أن مثل له املوهوب موت بعد االسترداد بشرط الواهب أو له املوهوب عمر مدة الشيء تبقية

و صحيح باطلفتملكيه الفقهاء.شرطه  .١/٢٥٦أنيس
داريهي:الرقىب-2 أرقبتك يقول حياتك،أن لك إيل،وجعلتها رجع قبلي مت إليك،فإن رجعت قبلك مت ولعقبكوإن

الفقهاء: أنظر .١/٢٥٧أنيس
الكبيسي:  أنظر-3 عبيد حممد للدكتور الوقف  ٢٧ / ١: أحكام



 

كارنيجي الباحثني،١٩٣٦عامFordوفورد،١٩٠٦عامCarnegieوقفيات من كثري نص وقد
مثل األغنياء املتربعني كبار ظهور أن على و)Andrew carnegie( الغربيني ، )John 

D.Rockefeller ( إ،وغريمها يف األودورهم له كان تمع، ا لعموم خدمية وقفيات تغيريقامة يف الكبري ثر
القانون اخلرييةوخب،للترستنظرة م ألمانا احلكومي االعتراف انتزاع على املتربعني هؤالء حرص مع اصة

مثيلة أخرى وقفيات إنشاء إىل الطريق مهد مما والضريبية، اإلدارية بالتسهيالت .واملطالبة
عدد باعتبارالترستاتوازداد الضرائب، من التهرب يف الرغبة بسبب الثانية، العاملية احلرب بعد تلكالعائلية

الربحالترستات إىل هادفة غري خريية )١( مشاريع
لفكرةوا الغريبالترستملتتبع تمع ا األمريكي-يف وأشكال-وخباصة صور مجيع حتديد يف صعوبة جيد

فصلالترستكرةفألنذلكو،الترست أو باب يف الدارس جيدها وال واحدة، قانونية منظومة يف تنتظم ال
مستقل تتوزعقانوين وإمنا القانونيةالترستات، نظمها مبختلف الواسعة اخلريية القطاعات فعاليات ضمن وتنتظم

احلقيقيواإلدارية احلجم معرفة صعوبة إىل يؤدي قد الذي األمر اخلريي، إىلللترست إضافة الغريب، تمع ا يف
األخرى اخلريية األشكال عن الوقفية الصور متييز ٢. صعوبة

اىلإحدىريشتو مباٍنالدراسات من املؤسسات هذه أصول ومدارسأن ومستشفيات وجامعاتوكنائس
الدوالرات من الباليني مبئات تقدر .وغريها

نالت عاموقد الدينية واجلمعيات منما٢٠٠٣الكنائس تربعات٨٦يقرب شكل على دوالر بليون
نسبتهوهو،وأوقاف ما لعام % ) ٣٦(يشكل األمريكي تمع ا تربعات حجم بلغت،٢٠٠٣من اليت

دوالر٢٤٠ حبليون يظهر ما وهو القطاع، يف األمريكي الفرد تربعات نصيب من اهلائل الوقفي احلجم قيقة
٣.الديين

الدراسات بعض بوتذكر لعاماملتعلقة األمريكية املتحدة الواليات يف اخلريية اإلحصائيات٢٠٠٠املؤسسات
:٤اآلتية

اخلريية* املؤسسات عدد .مؤسسة66738) (بلغ
من* مؤسسة آالف مخسة من تشغيليةأكثر مؤسسات هي املؤسسات هذه عدد  Operating( جمموع

Foundations(أما تعليمية، أو صحية خدمات شكل على للجمهور مباشرة خدمات تقدم مؤسسات أي
فمعظمه املؤسسات للمالباقي ماحنة استثمارية مؤسسات .ا

                                                 
املصرياألوقاف: انظر-1 يونس رفيق للدكتور واقتصادا ص١١٦:  فقها الوقف دور تفعيل ، بعدها عن.٣وما :نقال

.    Bernholz: Foundations  For The Future, P.3, Anheier: Praivat Funds, P.28-31, 
Keeping Charity In  Charitable Trust Law, P.1756 

                                                                                                                       
        

الوقف-2 دور   .٣تفعيل
السابق-3  .املرجع
بعنوان-4 قبل)Domestic Private Foundations( : وهي من ذكرهاMelissa Ludlumمقدم وقد ،

حبثهاألشقرعمرأسامةالباحث الوقف" يف دور  .٥صاإلسالميتفعيل



 

املؤسسات*   هلذه الوقفية األصول حجم دوالر٤٧١(يبلغ أمريكيب٤٤٧(منها) بليون دوالر علي) ليون
نقدية وودائع وسندات أسهم من استثمارات .شكل

املتحقق* الدخل صايف الوقفية(يبلغ اإليرادات لعام) أي املؤسسات مقداره)٢٠٠٠(هلذه بليون٧٢(ما
.)دوالر

بنسبة* اخنفضت املؤسسات هلذه املقدمة واألوقاف اهلبات أن من الرغم سنة % ) ١٧(على ) م١٩٩٩(عن
لسنة الوقفية لألصول املتحقق الدخل اخنفض مث يف)٢٠٠٠(ومن استطاعت املؤسسات هذه أن إال ،

مقداره)٢٠٠٠(عام ما أمريكي٣٧(تقدمي دوالر عن)بليون ملحوظة بزيادة وخدمات، تربعات شكل على
و اخلريي العمل استمرارية يف املؤسسي العمل أمهية على يدل ما وهو السابقة، أنالسنة يالحظ حيث الوقفي،

العمل لصاحل ومتواصل ضخم وريع إيرادات حتقيق يف تساعد املؤسسات هلذه الضخمة الوقفية األصول
.اخلريي
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اإلنكليزية الكلمة العربية�Trust �تتشابه الكلمة مع مفهومها كبريا� الوقف �يف ا . تشا
اليت احملاكم أحكام يف خاصة وبصفة ، التنفيذية واملراسيم القوانني من عدد يف جنده املفهوم ذلك عن والتعبري

األمريكي القانون منها . يتكون
ذلك أمثلة لوالية١١٦٧املادة: ومن املدين التقنني قانون احلاكمة١٨٦٥لسنة� نيويورك �من املادة وهي

أن على : اليوم
A trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed 

in, and voluntarily accepted by, one for the benefit of another.
طرفستالتر"  مصلحة يف تطوعا األخري من ومقبولة طرف يف املوضوعة الشخصية الثقة عن ناشئ التزام

.١"  ثان
بأنه التصرفات من النوع هذا األمريكي القانون معهد عرف :وقد

لصاحل"  استغالله اىل دف التزامات بعدة املال هذا حيوز الذي الشخص تلزم ، معني مبال خاصة أمانة عالقة
إنشائها عن للتعبري نتيجة العالقة هذه وتنشأ ، آخر " .شخص

هو آخر بتعبري آخر: أو شخص ملصلحة ليستغله الوصي أو األمني يسمى معني شخص حيازة يف مال وضع
املستحق أو املستفيد .يسمى

القانونيني" عندو تعريفات يف مفهومالنظر إىل النظر مت أنه اخلرييجند منباعتبالترست فمنهم خمتلفة، ارات
مصارف إىل الترستاتنظر الربهذه وجوه اخلريية ) Charity( وبيان وصف إطالق يصح ( لكي

Charitable ( ٢.عليها

                                                 
االجتماعية: انظر-1 الناحية على وأثره الغربية: الوقف األوقاف استعمال يف األمريكية التجربة من  ٢: عرب

2 - :-Cayiton :Trusts,P.201-208,Connors: The Non profit Organaization 
P.4.20,Ludlum: Domestic, Private Foundations and Charitable Trusts, P.150 .

 



 

الضريبي النظم معظم سلكته االجتاه املتحدةوهذا الواليات يف اليت،ة األغراض على النظم هذه نصت حيث
اخلرييرصدي الترست االجتماعيهلا الرفاه مستوى رفع ألغراض أو عموماً، الرب وجوه يف الصرف ذلك من

اخلريية مفهوم بيان من الضريبية النظم هدفت وقد دينية، ألغراض أو والصحة، التعليم جماالت يف
 )Charitable(الضريبيةاألنواعحتديد والتسهيالت اإلعفاءات تستحق . اليت
عرفو من اخلرييهناك عقودالترست عن تنشأ اليت القانونية العالقة إىل فعرفالترستبالنظر أنهه، على
املال" حيوز الذي الشخص تلزم معني مبال خاصة أمانة استغالله)Trustee( عالقة دف التزامات بعدة

خ " رييةألهداف
بعض القانوننيالباحثويرى ونظرة العقود، هذه حقيقة لبيان موفقة قانونية بصياغة خرج قد التعريف هذا أن

ا بني واالستحقاقات االلتزامات ترتب وكيفية هلا، ملكيةوالدولة قضية ذكر إغفال إن مث الثالثة، ألطراف
قانونيةالترست صياغات لتأسيس رحبة آفاقاً فتحت تأبيده، ماللترستأو وهو التعريف، هذا ضوء على

خمتلفة قانونية أشكال استحداث القانونيون استطاع حيث فعالً واملؤقت،للترستاتحصل املؤبد منها اخلريية
أ والذري، اخلريي صياغةومنها كأنترستاتو غرض من أكثر بني أواخرييامؤقتالترستكونيجتمع ،

القانونيةاوذرياخرييترستا الصياغة إطار يف تدخل األشكال هذه فكل واحد، آن اخلريييف .للترست
 )Charitable Trust( .

املقصودوجتدر أن أظهر التعريف أن إىل هنا يتوىل) بالشخص(اإلشارة علىالذي واإلشراف الترستاإلدارة
هذاخلريي إدارة أشكاهلا مبختلف واملؤسسات لألفراد فيحق وعليه االعتباري، احلكمي الشخص اهو

.الترست
تفعي يف يسهم ما ووهو الشعبية اإلدارة للل إجيابياًترستاحمللية مردوداً أنتج ما وهو هلا، السلطات احتكار دون

إسهام ورفاهيتهالترستاتيف تمع ا تقدم يف األمريكياخلريية تمع ا ١.يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ا-1 ضوء يف الوقف دور الغربيةتفعيل   .٢لتجربة



 

   
 

الغربية االقتصادية التطبيقات يف الترست صور هياملعاصرةتنقسم أنواع ثالثة االستثماري: إىل الترست
اخلرييو،)االئتماين( اخلريي)األمانات(الترست االستثماري والترست ،.

يتميز كما اإلدارة ونظم للتشريعات تبعا خمتلفة أشكاال االستثمارات تلك الذيوتأخذ بأنه اخلريي الترست
ر ختصيصييرصد دون عامتهم على أو الناس من فئة على .عه

وفيما إدارته طريقة أو الترست من اهلدف حبسب للترست آخر تقسيم هناك األنواع هذه جانب أذكروإىل يأيت
صوره :بعض

التوجيهي*  :الترست
ومن عاما، حتديدا الغرض حمدد سند مبوجب ينشأ الذي منشئهوهو من إضافية لتعليمات وفقا عمله يباشر .مث

:األمانةتترس*
ترست من كال يشمل والتروهو سوىستالعهد عمل بأي األمني يكلف ال النوع هذا مثل ويف السليب،

مستقبلي تاريخ يف املستفيد إىل إيصاله مث إليه عهد مبا .االحتفاظ
:الوقائيتالترس

طو املستحق ملنفعة ريعه إليهيرصد تؤول عندما املستحق إفالس أحيانا احلال هي كما معلومة مدة أو حياته ول
تقدير يعود احلال هذه ويف مثال، باإلفالس عليه حكم صدور عند نفقة من وعائلته يلزمه ما لضمان املنفعة

اإل فاقة نفسه يقي أن شخص ألي جيوز وال الترست، على القيمني تقدير إىل وبدئها النفقة بإرصادمقدار فالس
لنفسه أمواله من الترست هذا .مثل

اخلريي* :الترست
عن عبارة ختصيصوهو دون عامتهم على أو الناس من طبقة على ريعها يرصد بر عهدات أو خريية .أمانات

العام* :الترست
عن عبارة عامةوهو مجيعاترصدأمانة الشعب،للناس أو تمع ا من كربى من لطبقة ت،أو عنوال ختتلف كاد

العامة املنفعة أو اخلري لوجوه ترصد اليت العامة .املربات
العهدة*  :ترست

يفوهو أصال املذكورين غري أناس إىل تؤول أو آخر إىل مستفيد من فوائدها أو منافعها تنتقل عهدة أو أمانة
خاصة ظروف يف وذلك االئتمان .سند

التعليمي* :الترست
عن عبارة ائتوهو أمانةهبة أو تعليمية، التعلةمرصودمانية ١.ميألغراض

                                                 
األس-1 الترستأنظر لتطبيقات احلديثة بعدها٦١اليب .وما



 

   
        

 :مطلبنيويتضمن

   
    

ـ أرك أربعة له أن املختلفة املدنية القوانني يف بالترست املتعلقة املواد من وغريها السابقة التعاريف من انيستفاد
:هي

األول ينشئ): the settlor(املانح: الركن الذي األول الطرف يؤسسهالترستوهو .    أو
مؤسسة أو األفراد من جمموعة أو حكميا أو حقيقيا فردا يكون  . وقد

الثاين به: الركن الثاين): the trustee(املوثوق الطرف متطوعاللترستوهو يقبل إدارةةمسؤوليالذي
وثائقالترست يف عليها املنصوص الشروط ،حسب املانح قبل من القانونالترست شروط  .وحسب

الثالث الط): the beneficiary(املستفيد: الركن الترستوهو به املوثوق يدير الذي الثالث رف
مش. ملصلحته أو الناس من معينة غري طبقة أو األفراد من معينة مجاعة أو فردا املستفيد يكون  .روعوقد

الرابع االسم): the body of the trust(الترستعني: الركن العني على ويطلق الرابع الركن وهو
". corpus" الالتيين
من: والعني املنقول املال من املستفيداملانحمبلغ مصلحة يف إياه إلدارته به املوثوق . إىل

عني تكون أن كالمنالترستوميكن املال من نوع املنقوالتأي أو ١.عقارات
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الترست نظام اآلتيةاخلرييحيقق : األهداف
معينا-١ دينا يعتنقون من ومساعدة ، التعليم .نشر
تمع-٢ ا يف الفقر .حماربة
احلم-٣ ،توفري لذريته أو لزوجته تركها يريد اليت باألموال يعهد بأن وذلك ، لألرامل يتوىلإىلاية أمني

ويسمى ، ملستحقه ريعها وتسليم ، الوايف" استثمارها أو السفيه " .ترست
وإعفاءاتاالستفادة-٤ تنازالت تقدمي على األمريكية املتحدة الواليات عملت حيث ، الضرييب التخفيض من

عامضري صدر الذي والوقفية اخلريية لألموال الضريبية والتسهيالت اإلعفاءات قانون خالل من للمتربعني بية
.م١٩١٧

ال-٥ فقد ، اخلاصة واهليئات األفراد تربعات على تعتمد اليت ، العام النفع ذات األعمال من بالكثري القيام
ف ، الكايف الوقت له ليس أو ، خربة ذا املتربع بهيكون املتربع ملكية ليقومواإىلينقل أمناء جملس أو ، أمني

ويسمى ، املقصود الغرض حتقيق يف اخلريي" باستغالله " .الترست
الصحةهذا بعوامل يتأثر ال ألنه ، املفضل هو واألول ، طبيعيا شخصا أو اعتباريا شخصا األمني يكون قد

وما ، واملوت .ذلكإىلوالسفر
ا الترست اخلرييويتميز غري عن فال: خلريي اخلريي غري وأما ، مؤبدا أو مؤقتا يكون أن جيوز اخلريي بأن

 ) .١( مؤقتاإاليكون
هاهنا واويالحظ اإلسالم يف الوقف اخلرييأن منلترست لكثري مشوهلما يف يشتركان األمريكي النظام يف

والس ، واالجتماعية والصحية والثقافية التعليمية واإلسهامإىلعيالنواحي ، واحملتاجني والفقراء األرامل خدمة
أن إال ، واحلضاري العلمي اجلانب منيف األمريكييفالترستاتكثريا تمع طلبا ورائها من القصد يكون

تعاىل اهللا من واألجر املثوبة لنيل طلبا وليس ، الناس بني والفخر والسمعة .اجلاه

                                                 
شنب-1 لبيب حممد للدكتور املقارن املدين القانون .٧٧: أنظر



 

   
      

ثالثة :مطالبويتضمن

األولالمطلب
األوقاف الشكلیةأنواع الناحیة من

األمريكي العريف القانون للواليات) American common law(ينص املدنية والقوانني
مها األوقاف من نوعني على الشكلية الناحية من األمريكية :املتحدة

األول بشكل��Express Trustىيسم: النوع نواياه عن الواقف يعبر الوقف من النوع هذا ويف
على بالتوقيع الواقف ويقوم ، شرعيتها على إثباتا حمام يعدها ، قانونا الصيغة مقبولة بوثائق مكتوب واضح

مك رمسي بشكل الوقف إدارة به املوثوق قبول مع التوقيع ذلك يشهدون شهود أمام الوثائق )١. ( توبتلك
املتعلقة املعامالت بكل خاص مبكتب الوقف يسجل أن الواقف فعلى ، األرض على الوقف عني احتوى وإن

األرض مبكتب يسمى ما وهو ، .��land officeباألرض
أن غري شرعا لوجوده تأكيدا املكتب ذلك يف تسجيله الواقف استطاع األرض على الواقف ينو مل وإن

وا ليس علنيةالتسجيل وغري خاصة الوقف وثائق ألن ، عليه .جبا
وانتشارا شيوعا األكثر هو النوع .وهذا

الثاين اجتماعية��a resulting trustيسمى: النوع أو قانونية مالبسات عن ناتج وقف ويعين
األمريكي القانون يقول كما أو :معينة

� A trust imposed by equity in order to satisfy the demands of justice 
and good conscience without reference to any express or presumed 

intention of the parties� 
القضايا هذه ومثل معينة ظروف يف واملعاملة النية سوء عن مانعا وقفا تؤسس قد احملاكم من حمكمة أن مبعىن

احلدوث .نادرة
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األوقاف لتأسيس الغرب يف شرعا ما معترف سببان آنفا–هناك ذلك ذكر مر –كما
التالني النمطيان االمسان عليهما اخلاص: ويطلق والوقف العام .الوقف

العام-أ القسمأقدمومن: الوقف هذا حتت يندرج مما األورويب التاريخ يف األوقاف من ذكر : ما
�mortmain trustsأو� الكنائس لبناء الوسطى القرون يف واألموال األراضي أصحاب أسسها اليت

الروحانية للمصلحة واهتماما م ذنو عن هللا استغفارا م وفا بعد أو الواقفني حياة أثناء إما إصالحها أو صيانتها
.العامة

وتشجيع الفقر ختفيض مثل أخرى خريية ألسباب األوقاف استعمال انتشر .التعليممث
العهد ذلك يف اإلقطاعيني احلكام اتفاق مع الكاثوليكية، الكنيسة األوقاف هذه كل يف به املوثوق .وكان

من أكثر إىل منها نصيبها بلغ حىت أوروبا يف للزراعة الصاحلة املوقوفة األراضي على الكنيسة سيادة واتسعت
الصليبية احلروب أسباب من سببا ذلك وأصبح ، .الثلث

مجعته ما على الكاثوليكية الكنيسة سيادة انكسرت الربوتستانتية، احلركة ظهور و ، الوطنية الدولة طلوع مع مث
الوقف اسم حتت السابقة الفترة أثناء واألموال األراضي اختالف. من على اجلديدة احلكومات وقامت

ووزعتهاأنواعها الكنسية األوقاف أراضي على باالستيالء ،.
فيهاولكن الصاحلة باإلمكانيات اعترفت بل ، األوقاف حترم مل لتنظيم. ها جديدة قوانني بوضع قامت ولذلك

وهو األوقاف من جديد منط وظهر األوقاف، اخلاص: استعمال .الوقف
االثنا ـوأصبح ب العريف القانون يف يعرفان الس) commom law(ن ا عن الصادرة القوانني ويف

ا ـالتشريعية ب عشر والثامن عشر السادس القرنني بني ).statutory law(ملختلفة
اخلاص-ب املواريث: الوقف قانون جوانب من جانبا الوقف هذا .١.  ويعد

أن اىل هنا ها اإلشارة هيوجتدر أقسام ثالثة اىل ينقسم اإلسالم يف :الوقف
اخلريي -١ ابتداء: الوقف بر جلهة منافعه خصصت ما .وهو
األهلي -٢ أو الذري منافعه: الوقف خصصت ما بعدهإىلوهو من م وذريا ألوالده مث ،  .الواقف
املشترك -٣ معا: الوقف الرب وجهة الذرية إىل املتحققة منافعه خصصت ما  ٢.وهو

تنقطع ال بر جهة اىل إمجاال الوقف ينتهي أن األحوال مجيع يف  .وجيب
يف العام الوقف ان يالحظ اإلسالمومما يف اخلريي الوقف بنظام شبها األكثر هو األمريكي النظام

  
  
  
  

                                                 
االجتماعية: انظر-1 الناحية على وأثره  .٥–٤: الوقف
يكن: انظر-2 لفتحي والقانون اإلسالمية الشريعة يف األمني١٣: الوقف عبداهللا حلسن اإلسالمي الفقه يف الوقف ،  :٩٧. 
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األمر املتحدة الواليات يف دينية فئة أو طائفة كل وممتلكات أموال صيغةتعد حيث من وقف عن عبارة يكية

تسمى فهي ، الوقف كلمة عليها تطلق مل ولو حىت أمورها على يشرف الذي القانون حيث ومن ا إدار
الرحبية غري .(non-profit .organizations)باملنظمات

عليها ضريبة ال  ) .they have tax- exempt status(  ولذلك
الد الوقف هذا من القانون(يينواملستفيدون ناحية من الدينية الطائفة فيها تتجسد اليت الرحبية غري هم) املنظمة

أمواهلا من عليه الطائفي الوقف يصرف ما وكل الطائفة . أعضاء
وصيانتها الطائفة مباين لبناء ا مصروفا تكون ما منازل(وعادة أو كنائس أو مساجد أو هياكل أكانت سواء

ا عيادات أو الفقراءملوظفيها لتغذية مطابخ أو الطائفة لشباب نواد موظفي) و أجور لدفع تكون قد ا ومصروفا
ذلك وغري اخلريية وألعماهلا والتبشري الدعوة يف وألنشطتها .الطائفة

الدين رجال كبار من مكونة جلنة يف يندرجون الغالب يف هم الديين الوقف شؤون يديرون الذين م واملوثوق
الط تلك العادينييف أعضائها من عالية مسعة هلم والذين ، وموظفيها اليت. ائفة نفسها الطائفة هو الوقف فواقف

أعضائها يف . تتمثل
فهو الديين الوقف عني ،: وأما املستثمر واملال والتربعات ، واملنقوالت العقار، من الطائفة متتلكه ما كل

كله ذلك استغالل من والفائدة ، .١واألرباح
لعاماإلحصائيالدليلويشري املتحدة الواليات يف اخلريي حجم٢٠٠١للنشاط أن للمنظماتاىل التربعات

بلغت يف٨٠,٩٦الدينية دوالر عام% ٤,٥بزيادة٢٠٠١بليون فيه،٢٠٠٠عن بلغت ٧٧,٤٤والذي
دوالر الدينية.بليون للمنظمات التربع نسبة التربعا% ٣٨,٢وتبلغ جمموع .الكليتمن
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األوقاف على تشتمل أصبحت حبيث وتطورت األمريكية املتحدة الواليات يف الديين الوقف فكرة اتسعت وقد
احلاضر الوقت يف ومتشعبة متنوعة التربوية األوقاف هذه وأضحت ، .التعليمية

ذلك على االمسنيويطلق احد الوقف من صندوق(  "fund: "النوع وتعين" ( foundation"أو) وتعين
عدم) مؤسسة من الرغم ،إطالقوعلى الشكل حيث من األوقاف من تعد لكنها النوع هذا على الوقف اسم

عليها املسيطرة القوانني حيث .ومن
اليوم أمريكا يف التعليمية األوقاف اليت: ومن فورد يفمؤسسة متعددة ألسباب الكبرية الكثرية املنح توزع

الفنون ويف ، العلمي .البحث
ماك التعبريآومؤسسة وحرية الصحافة جمال يف للدراسات املنح توزع اليت .رثو

جلامعة التربعي الصندوق وأشهرها اجلامعية األوقاف هي املتحدة الواليات يف الكربى التعليمية األوقاف واشهر
تقريباهارفارد دوالر مليارات بسبعة الصندوقني من كل مبالغ وتقدر ، تكساس جلامعة التربعي والصندوق ،

نفسه يطرح الذي الضخمة؟: والسؤال املبالغ هذه مجع يف األمريكية اجلامعات جنحت كيف
نقول ذلك على يأيتإنوللجواب فيما يكمن النجاح : سر

للجامعات: أوال احلكومات متويل :عدم
،أنإذ املباشرة املساعدة للجامعات تعطي ال الفيدرالية املنحةوإمنااحلكومة يف متمثال ا مساعد شكل يكون

هامشية منها اجلامعة استفادة تكون وقد ، واشنطن من مباشرة الباحث يطلبه الذي املعني العلمي . للبحث
وال: ثانيا اجلامعات أنشطة يف منهالتركيز اخلاصة أصحابسيما من التربعات عن تبحث للواليات والتابعة ، ا

خاصة بصفة خرجييها ومن ، عموما .األعمال
إىل وصل قد اجلامعة من املتخرج كان فإن ، األنشطة هذه يف املسامهة التدريس هيئة أعضاء من وتطلب

باستضافته اجلامعة رئيس يقوم مثال عريب بلد يف وعاش ، بترول شركة يف عال ،منصب القدم لكرة مباراة يف
على ليتفرجوا جولة يف األوسط الشرق سياسة أستاذ أو العربية اللغة أستاذ كذلك ويقوم ، فاخر غداء ويف

ذلك وحنو األخرية ومشاريعها . اجلامعة
البعض يتساءل ؟: ورمبا جلامعته التربع إىل اخلريج تدفع اليت األسباب هي ما

تدفعه أسباب ثالثة اليت: لذلكهناك وللتربية ، فيها درس اليت للجامعة الكبري باالمتنان يشعر من اخلرجيني فمن
، العطاء يف واستمرارها اجلامعة لتلك النتسابه بالفخر ويشعر ، النجاح من مكنته واليت ، عليها حصل

ا ملسري دعما هلا يتربع فهو . ولذلك
ب اجلامعة مستقبل يف مصلحته يرى من قريبومنهم عن سيستخدمهم الذي الفعالني املوظفني مصدر صفتها

ذلك يف  . فيستثمر



 

اجلامعة هلذه بالتربع فيقوم ، والسمعة الشهرة عن يبحث من ،أوومنهم يريدونإذتلك الناس من كثريا أنان
،ايفتخرو احملاضرات قاعات أو ، للمكتبة جديد جناح على أو ، املباين على أمسائهم مابوجود لطالب مقعد أو

ذلك وحنو ،.١
لعاماإلحصائيالدليلويشري املتحدة الواليات يف اخلريي حجم٢٠٠١للنشاط أن بلغاىل للتعليم التربع

بنسبة٣١,٨٤ يف% ١٥بليون التربعات جمموع عام% ٠٥.وبزيادة،٢٠٠١من بلغ٢٠٠٠عن الذي
دوالر٣١,٦٧٠فيه .بليون

املطاف اية الترستاخلصويف نظام ومزاياهاخلرييطبيعة اآلتيةوخصائصه النقاط  :يف
اخلريية .١ الترستات أرباح-مجيع حتقيق إىل دف ال وإعداد-واليت التسجيل إنشاؤها يتطلب

لدى  ).Attorney General(العامالنائبالتقارير
الترس .٢ تتعامجيع سياسات تبين ضرورة إنشاؤها يتطلب اخلريية وتعارضلقت للترست املالية باملعامالت

 ) .Pecuniary benefit transaction & conflict of interest(املصاحل
األمناء .٣ جملس بواسطة إدارته تتم اخلريي على)Board of Trustees(الترست القائمون وهم ،

فقط خريية ألغراض الترست ممتلكات  . إدارة
املترب .٤ تربعات يقبل اخلريي تسويقالترست محالت خالل من أو ذايت بدافع اخلريي املشروع يف عني

مسوقني بواسطة  .الترست
يف .٥ املرحبة غري األنشطة لدعم خريية خاصة مسجلة مؤسسات هو اخلريي للترست القانونية الصفة

إنسانية أو ودينية، وبيئية، صحية، ثقافية، اجتماعية، تعليمية، خمتلفة،  .جماالت
اخلري .٦ الترست عليهادف واحملافظة ا وزياد للترست املمنوحة أو ا املتربع األصول استثمار إىل ي

أهداف على العوائد وصرف التآكل من ومنعها األصول على احملافظة يف تساعد عوائد بتحقيق
اخلريية  .الترست

أمواليقد .٧ لديهم تكون أن دون األشخاص من جمموعة بواسطة الترست يقومون،نشئ تكوينببل
اخلريي أمواله،الترست مجع مث  .ومن

تربع .٨ صكوك على يقوم اخلريي تسترد،الترست  ). Donation(وال
الضريبية.٩ اإلعفاءات من اخلريي الترست القانونيةيستفيد املميزات وبعض املتوافرةواملنح غري

االستثماري الصندوق .يف
والإ : أقولوأخريا اإلسالم يف الوقف النواحيترستن من لكثري مشوهلما يف يشتركان األمريكي النظام يف

يف واإلسهام ، واحملتاجني والفقراء األرامل خدمة إىل والسعي ، واالجتماعية والصحية والثقافية التعليمية
الغريب تمع ا يف األوقاف من كثريا ان يالحظ مما أن إال ، واحلضاري العلمي تمع-اجلانب ا ومنها

املثوبة–ريكياألم لنيل طلبا وليس ، الناس بني والفخر والسمعة اجلاه طلب ورائها من القصد يكون
تعاىل اهللا من .واألجر

                                                 
االجتماعية: انظر-1 الناحية على وأثره  .١٢:الوقف



 

 
 

املختلفة: أوال التعليم مراحل يف املناسبة الدراسية املناهج طريق عن الوقف بأمهية املبكرة التوعية إىل .الدعوة
ا: ثانيا كتبصري لتشمل عليها الوقف ميكن اليت الرب وجوه بتنوع اإلسالمية دينهمألمة يف املسلمون حيتاجه ما ل

إليها احلاجة متت اليت األخرى الوجوه دون منها معني وجه على التركيز وعدم .ودنياهم
وم: ثالثا الغربية البلدان يف بالترست املتعلقة القانونية األمناط مجيع دراسة اىل املتحدةالدعوة الواليات نها

اإلسالمي العامل يف الوقف قوانني صياغة إعادة يف منها االستفادة إمكانية مدى ودراسة ، .األمريكية
مؤسسات: رابعا تطوير يف الترست نظام يف واحملاسبية اإلدارية واألساليب الصيغ من االستفادة إىل الدعوة

مبا اإلسالمية األوقاف األصول مع يتعارض والسالمال الصالة عليه قوله من أىن: " انطالقا املؤمن ضالة احلكمة
التقطها ".وجدها

الضوابط: ساخام وفق مبتكرة صناديق وإنشاء الوقفية األموال الستثمار ومتعددة جديدة وسائل استحداث
.الشرعية

إجراء: دساسا إىل التجربةاملالدعوة حول الدراسات من خزيد بصورة واألمريكية عامةالغربيةاصة بصورة
اخلريي العمل اإلسالمييف الوقف تطبيقات يف منها االستفادة إمكانية مدى واستشكاف ،.

النظم : سابعا على والوقوف للوقف واحلضارية التنموية والدور والتشريعات الوقف علوم بتدريس االهتمام
للوقف املنظمة الغرب دول يف .الشبيهة

ا أن دعوانا العاملنيوآخر رب هللا حلمد
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

البحثمالحق
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احلديثة-1  .٨١: األساليب



 

رقم )٢( ملحق
دوالر ملیون ألف على منها كل أصول یزید التي األمریكیة المؤسسات ١أشهر

المؤسسة التأسیساسم تاریخ
فورد ١٩٣٦مؤسسة

روكفلر عامواستكل١٩٠٢مؤسسة الحالي شكلها مت
١٩١٣

كارنیجي عام١٩٠٦مؤسسة الحالي شكلها واخذت
١٩١١

كیلوك ١٩٣٠مؤسسة
جونسون ١٩٣٦مؤسسة
آرثر ماك ١٩٧٠مؤسسة

                                                 
1 -          :.   



 

والمراجع  المصادر
بغداد -١ اإلرشاد مطبعة ، الكبيسي عبيد حممد للدكتور اإلسالمية الشريعة يف الوقف أحكام

ـ١٣٩٧  .ه
،األسا -٢ الترست لتطبيقات احلديثة املعهدليب من بتكليف ، حممد محاد صادق الدكتور ا قام دراسة

والتدريب للبحوث جبدة–اإلسالمي للتنمية اإلسالمي  .البنك
عبدالرزاق -٣ بن أمحد حتقيق ، القونوي لقاسم الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس

الوفا دار ، ،الكبيسي جدة ،  .١٩٨٦ء
٤- ، األوىل الطبعة ، دمشق ، املكتب دار ، املصري يونس رفيق للدكتور واقتصادا فقها األوقاف

 .م١٩٩٩
ملؤمتر -٥ مقدم حبث األشقر عمر أسامة الدكتور ، الغربية التجربة ضوء يف اإلسالمي الوقف دور تفعيل

ابريل ، الدويل تمع وا اإلسالمي للوقف  .٢٠٠٥الشارقة
مصر -٦ ، شنب لبيب حممد للدكتور ، املقارن املدين  .القاهرة–القانون
الثانية -٧ الطبعة ، العريب الفكر دار ، زهرة أيب حممد للشيخ ، الوقف يف  .حماضرات
اإلسالمية -٨ والشؤون األوقاف وزارة الباحثني من جمموعة ، للوقف تنموي دور حنو  الكويت–ندوة
اإلسالمية -٩ الشريعة يف ،الوقف بريوت ، العربية النهضة دار ، يكن لزهدي ـ١٣٨٨والقانون  .ه

لتثمري -١٠ الدراسية احللقة وقائع من حبث ، األمني عبداهللا حلسن اإلسالمي الفقه يف الوقف
جبدة اإلسالمي البنك ، األوقاف ـ١٤٠٤ممتلكات  .ه

الناحيةوأثرهالوقف" -١١ ا: االجتماعيةعلى يف األمريكية التجربة من األوقافستعمالعرب
د"الغربية موالن،. ، جامعةأستاذبيتر يف لندوة". ماريالند"إضايف مقدم اإلسالمي"حبث " الوقف

الفترة يف املتحدة العربية اإلمارات جامعة ، والقانون الشريعة كلية نظمتها ديسمرب٧-٦اليت
١٩٩٧. 

١٢- Tracy  Daniel ,Connors:The Non profit Organaization Megraw 
Company,new york , 1988. 
Domestic Private Foundations And Charition of Trust , 2000,             -   ١٢ 
by Mellisa Ludlum


