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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، صللى اهلل علهله وعللى  لله وصل امجعه   علني، 

ادارة األوقـــاف : واذفلللهذ يلللحا الي لللل الللح   مللل  ع للل,  ملللا مجعلللد . وعلللى ملللع اديلللىل يدمللله ن  ملللوم اللللدمع
حبللل ممللعو مجعووللاا و ألللوا  األوجللا  ن  ه  مللا مللع , وتنميتهــا فــي نيجيريــا مشــاكلها وحلــول مقترحــة 

 ألهل ادارهتا واالشرا  علهما ومع ألهل الع مهة واالسعثمارات املعاصرة
 موقع نيجيريا الجوغرافي 

مرمجعللا ، هللديا دولللة مجه للني أرمجللا ،  كهلللومه ا    923،768،000دقللىل  ه  مللا أللرب  فرجهللا، وديللل  مسلل عما  
لللممة،  140ودوللللة الريلللام وذ شلللرجا ، ودوللللي د لللاد، وال ه لللر كلللاال ، وعلللدد سلللريا ا  كثلللر ملللع  ملهلللوذ  مسم

هبلللا جياكللل  كثللل ، ول،لللات عدملللدة، وملللع  شلللمر جياكلملللا ال الدلللة،   ،%60و سلللية املسللللمني فهملللا  كثلللر ملللع
 .    وواهلوسا، ومرومجا، ونمي
 :البالد وصول اإلسالم إلى

لقللد كللاذ ال للعج ال ه لل   املسلللو، معمعللىل حبرمللة دم هللة دامللة، هللا  لل  دومللالت نسللالمهة،  ات صلللة     
مجالعامل االسالمي العلر   ألها لا، ومسلعقلة م  صلرة ن الرمجلوا ال ه  ملة دلارة  ذلر ، ودلحكر مجعل  املصلادر 

للللى ملللد عقيلللة مجلللع  لللافىل الصللل ا   ذ  للللن م لللح ملللا وصللل  اقسلللالم ن   فرمقهلللة ن القلللرذ األو  اهل لللر  ع
واملرة الثا هة ن عمد املللن ميملد مجلع املعاوملة، . أله ما كاذ والها على كا   فرجها -روي اهلل ع ه -اجلله ، 

فقللد واصلل  ن فعوألادلله رللو ال،للرب ألللا وصلل  ن  حبللر األلهف، ورللو اجل للوب و  للرا  اللليالد ألللا دذلل  
، كدولللللة أا للللا، ودولللللة املللللرامجممني، و لريللللة مللللا ، و لريللللة أا للللة و دريللللرور، ب دوالللللا مجعللللد  لللللن  دومللللالت

 . س ،ا ، و لرية مجر و، وكامن، ب  ذ ا دولة عثماذ مجع فودمو
ومجمميهعللة احللللا   ذ دريلللوذ ي لللام م لللاعر نسلللالمهة دعيلللىل دللللن اللللدومالت اقسلللالمهة واللللي ملللع مجه ملللا  و     

امجر وأ يللا، أل   ذ معظلو دللن األوجللا  معظمملا األوجلا ، اللي ايعملا مجع للههد املسلااد وامللدار  واملقل
جللد ا مممسللا معاململلا، وا درسللا  عالممللا، فللال واللود هلللا الهللوم وال  هللر، ومللا واللد م مللا فمللو علللى دفللة 

   .ال لريولور الي جتسو ن املعاألف
 :أحوال األوقاف أيام اإلستعمار

عذر وصلللوهلو ن  كاهللللا ودللل.  م1862لقلللد وصللل  املسلللععمروذ  الىل لللا هوذ ن  ا لللوب  ه  ملللا ن سللل ة   
م، د،لملج املسلعمروذ عللى 1903 سية للمقاومة ال دمدة مع جي  دولة نمجع فودملوا اقسلالمهة، ف لي سل ة 
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ال للمالني، واسللعلموا  علللى ململلام امللللن، لقللد د هلللو  لللن  مجعللد عمللود ومواههلل ، ومللع وللم ما  ال مععللر  
 وال ملم لة، ومل ملقلوا لعلن العملود مجلاال، فعلدذلوا اق ريلهي ل لي  ملع  ملور اللدمع، ولريلع الري لار مل مرجيلوا نال  

ن شللنوذ الللدمع مج للي  مللع احلقللد والعللدواذ، و للوا عللع اليكللاة والصللدجات، واععىلويللا وللرمية مسلل مل  هبللا 
امللللوم واكمللة الللدمع، فريللاذ مللع اللرا   لللن  ذ ا مممسللا معللامل الللدمع و وجافمللا، وا قممعللا صلللة ألاوللريا 

 .هوم وال  هر، وما واد م ما يو على دفة املع فمباوهما، فعصيح ال واود هلا ال
 

 :أحوال األوقاف بعد اإلستعمار ودور المؤسسات الخيرية في إدارة الوقف
لقد مضى  كثر مع  صف جرذ وندارة األوجا  ود ظهو  مريا ن  ه  ما ها رعاملة اجلمعهلات اي ملة،    

املسلللمني ورعامللة  وجللافمو، وكللاذ  لللن  عه للة  ويللحا اجلمعهللات    للعت  ساسللا ملممللة الللدعوة ود ظللهو  مللور
قسعهقاظ املسلمني على منامرات األفر ج والصللهيهني  ملام اقسلععمار، فقلد جلام ملعملا  املسللمني ملع مجلالد 

م، مجاسلللو   صلللار اللللدمع، ب  سسلللوا ململللرة 1923مرومجلللا ن اجل لللوب مجععسلللهي  عهلللة ذ ملللة األو  ن سللل ة 
  .م1945م، ب   صار االسالم1934م، ب  ور الدمع 1926اقسالم س ة

فملووا امللدذ والقلر  مجامللدار  االسلالمهة اللي اهعللا مممعملا دسللهح  مج لا  : "و مقو  ال هخ  دم عيلداهلل 
 . ..." املسلمني مجالثقافة اال ريلهيمة الي  صي ا ورورمة ألمج ا  اليالد، مىل اقملام مبيادئ الدمع

مللع  لللن نال مجعللد اسللعقال  اللليالد مجسلل ة، ن   ذ سهاسللة  األفر للي  مللا ال للمالهوذ فلللو معمري للو ن شلله     
م، ااعمللىل ال للهخ  مجللومجرير  مللود 1961علللهمو  سللو ، وولل،و ات الصلللهيهني علللهمو  كثللر، ف للي السلل ة 

مبريلللة، واحللللاب  الللد مجلللللوا، اللللح  كلللاذ  اقسلللالمي ألللومي راللله اهلل، اللللح  كلللاذ عضلللوا ن ا للللي ال قملللي
عدهللا مج ريللرة ا  للا   عهللة ذ مللة م للعظو هللا  لمللا  مللور املسلللمني، واذعلل  هلللا ركللهي الللوملرا  ن ال للما  ف

 اعة  صر اقسالم ، ب دوالا  مجعديا  عهات وم ظ مات هلا مسلمهات كثل ة، كلملا هتلد  ن  : اسو
 . القهام مجالدعوة والععلهو 

درياد جتد مدم لة ن كلا  لقد جاما يحا املنسسات مجدوريا ومل دي ، ألهل    عت  وجافا كث ة ادا وال  
الللليالد وا وهبلللا نال وهللللو ملللع األوجلللا  ملللا اهلل مجللله عللللهو ،و ملللا امل لللا   ال لللرجهة اللللي دسلللري ما جياكللل  نميلللو 
و أليهلعمو ك للار د مجعللوذ اهلل دعللا  دعسلهي  عهللة ذ مللة مجاسللو  املعلراب  وهلللا دور كيلل  ن شللنوذ األوجللا  

  .ن امل ممقة
ت ملللع مجلللني املسلللااد، وملللدار  ومعايلللد وكلهلللات ومقلللامجر ومسع للل هات ودع لللوا  وجلللا  يلللحا املنسسلللا   

ومجهوت و راوي وسهارات، أ   ذ ي لام د لاوت كيل  الدا مجلني ال ي و ذلر ن الريمهلة، ف ل ي املسلااد 
                                                           

 
 151.ص السابق الصدر 
 
 السابق المصدر 
 
 ISLAMIC LAW AND CHARITABLE  TRUSTS  ITS PRACTICE  AND  APPLICATION  IN  NIGERIA  M,L, DABO 

Pg.81 
 
 بقالسا المصدر 



4 
 

 4 

 كثر مع أ ا، ب ا ي املدار ، ب السهارات ب املقامجر مثال،  ويحا له عالجلة ومسلييات د مملو  ن  ملور 
 :م ما

  .جفو   م موم الو ات اقسالمهة عامة ألن ا عمع ال مو ال اكىل - 
 .عام  اقألعهاب  - 

 
 : التنظيم اإلداري

مععملللد الع ظلللهو اقدار  لووجلللا  العامجعلللة هللللحا اجلمعهلللات عللللى ألسلللج السهاسلللات املعيعلللة للللد  كللل     
علف  عهللة، ونذ كللاذ ي للام  والله العوافلل  مجللني مجعضللما، فع للد ع للد كثلل  م مللا  ذ شللنوذ ندارة األوجللا  معلل

 :مع 
ويو ا للي األعللى ن املنسسلة، ومليعع لله كل  فلرا ملع فلروا املنسسلة، ولله القلرار : املركي الركهسي الو ين - 

 . األذ 
ويو دامجىل ملا فوجه ن الردية، وم ارم ن الساده  لوماب ملع كل  والملات اقجلالهو، : ا لي ال رعي اقجلهمي - 

 .  والساده معداولة مجني الوالمات
 .وله نشرا  على شنوذ اقدارة ن ك  الوالمة: رعي الوالكياملركي ال  - 
 . املراكي ن احلريومات األهة - 

 (:المتولي)الناظر 
 دريللع مللع لللهي ألوجللا  يللحا اجلمعهللات  للا ر مرشللح مللع جيلل  الواجللف ن ال،الللج، و لللن  ذ  كثريللا مل 

 للروا طمممملله ا عمللىل  و ن   صللج  للا ر   للق للله وج لله، ونةللا يللي عيللارة عللع م معللىلا واألللد ألللا مضللممر  
وهلللحا كللاذ  Collective Endowmentاملنسسللة   سللما، و العموملل  مللع عللدد كيلل  مللع  فللراد ، 

 .ألسج  دلن املراكي والل اذ اقدارمة السال ة الحكر اال ظر على  وجا  يحا املنسسات أالي
 :موارد المؤسسات، ومساندة الحكومة لها

مع احلريومة، مج  وال    مساعدة رمسهة دلعدهمو شلمرما  وسل وما، نال  مل مريع هلحا املنسسات    مهيا هة   
الح  معيت  ألها ا مجعد المملج، مج  ا ه اععماديا على ملا جتمعله ملع الصلدجات، للحلن كلاذ دلوفر السلهولة 

ة صلي،ة جتارملة   -نال القلهل  ال لادر-مع  كىل م اكلما، و ملمادة على  لن،  ذ م لارمعما مجعهلدة علع   م م
 أهاهبلللا علللع علللامل اقسلللعثمار لاملللا، ملللىل  ذ ال لللرا اقسلللعثمارمة  مامملللا معاأللللة، واألملللر علهملللا  لللا  د  ن 
لريع ي ام امود ديحهلا احلريومة ن يحا ا ا ، جيدر اقشلارة نلهملا ي لا،  اللن  ذ احلريوملة . سم  مهسر
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  للى احلريومللة ديعلل كثل ا ملع األسلادحة واملدرسلني لهدرسلوا ن مجعلل  ملدار  يلحا املنسسلات وروادليمو ع
Secondment وكلللحلن هصللل   ألها لللا عللللى األراولللي وا لللا ملللع احلريوملللة وكلللحلن  ألها لللا السلللهارات

 . واألموا 
واللدمر مجالللحكر ي للا  ذ   لل  ن  امللود مجعلل  املنسسللات اي مللة العاملهللة الللي دسللايو اللدا ن ا  للا      

لللللاألوجلللللا  وندارهتلللللا، فقلللللد  م  ملللللع اللللل ي امللللللدار  واملسلللللااد عت  وجافلللللا كثللللل ة الللللدا و أللللللج  وجافملللللا   م
 . وجافماألواملسع  هات والريعج، وهلا سهاسات وم مج ذاا هبا ن ادارهتا 

 الحكومة نيجيريا وإدارة األوقاف
مل دريلللع احلريوملللة ال ه  ملللا  ات ايعملللام مجلللعمر األوجلللا ، وكع للله م،هلللج علللع مجاهللللا   هلللة األوجلللا  ن مج لللا   

د واجلمعهلللات ن كللل  ملللا م  لللىل ا عملللىل، أللل   ذ  للللن مل ا عملللىل، ونذ كا لللا هلللل عللللى مسلللا ات األفلللرا
، ملللا جللام وا  والمللة  م1999مهللدعو ألقهقللة  ماد مللا  والمع ومللا، و لللا األووللاا يريللحا ن   ذ ااكللا سلل ة 

مجعمميه  ال رمعة اقسالمهة ن والمعله، وديعله مجعلد  للن مجعل  اللوالة ن  للن، وكلاذ ملع (  اد هاين) ملم را 
عللللا مجعلللل  الوالمللللات وملارةم ال للللنوذ اقسللللالمهة الللللي مللللع  كللللىل  عللللاكج دمميهلللل  ال للللرمع ة اقسللللالمهة  ذ اذ ه

األوجا  واليكاة، واكع ا مجع  الوالمات مجل  ة األوجلا  واليكلاة، ودقلوم ألالهلا يلحا املنسسلات :   ا ما
 .مجدوريا، وا عظو  مر األوجا  ها مظلة يا

 :األنشطة الحكومية باسم الوقف
  ركي ي ا على والمة ملم را كعسي  والمة ن دمميه  ال رمعة و   

 : وملارة شنوذ اقسالمهة ن ملم را
م، ويي مع  عاكج دمميه  ال لرمعة اقسلالمهة ن الوالملة كملا  كر لا 2003   عت يحا الوملارة ن س ة     

للى رمسهلة وجا و هلة  كثلر األعضلا  ن وللي ال لواب اللوالكي ع ا، ومبواج ايضوا للقا وذ د دصومسامجقا
  وهلا صالألهة القهام مجاأل  ممة العالهة. م2000لس ة . 13يحا الوملارة مبواج القا وذ 

 .ندارة  األوجا  - 
 .ايامة اليكاة ودوملمعما على  ص افما الثما هة - 
  .اقألع اظ مجاللقممة والي ل عع صاأليما عىل الوساك  امل اسية  - 

 .وأ يا مع  مور الدمع والدعوة 
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 :ومي للوزارةالدعم الحك
ألريوملة والملة ملم لرا دلدعو يلحا اللوملارة دعملا مسلع   الث لا  و ذ دريلوذ مثلاال ل، يلا،  للن  ذ احلريوملة    

د لر  علللى كل  مللع ألصلل  عللى    م للروا ملع م للارمىل احلريومللة  ذ معمملي يللحا اللوملارة واألللدا ن املاكللة 
 .، مع جهمة امل روا كوجف مع احلريومة1%

وكللحلن هصلل  الللوملارة علللى . 2000،000# الللوملارة  ال للمرمة  دصلل  ن ونوللافة علللى  لللن  ذ مهيا هللة 
 .األراوي والسهارات وال األ ات مع احلريومة 

 
 :إنجازات الوزارة 

ي كث ا مع امل ارمىل مجاسو الوجف، ود م   وجافملا اوا لج عدملدة ملع   لقد اسعمماعا يحا الوملارة  ذ د   
  -:اوا ج احلهاة ، والي مع   ما 

 الصحية المشاريع 
اسعمماعا الوملارة  ذ ديين سيعة  ع لر مسعوصل ا، ومسع ل ا  واأللدا ،  لودة عالهلة، وملودت املسع ل ى     

ومعللا  . واملسعوصلل ات مجعألللدج األامللية المميهللة الراجهللة، واحلريومللة ديوديللا مجاأل يللا  والصللهادلة واملمر وللني
  يا  واملرااعة والدوا  والعملهلات اجلراألهلة،فهما املروى وا ا  مجري  ما دع هه كلمة املعا  مع اسع ارة األ 

 .وما ملالة اجلمود معواصة مجعوذ اهلل
 :المشاريع التربوية  

هللللحا الللللوملارة ذممللللة مج للللا  امللللدار  ن كلللل   افظاهتللللا، واسللللعمماعا  ذ د   لللي كثلللل ا م مللللا، و هعللللو  يللللحا    
 –يلي موجوفلة مللع جيل  األذللرمع مللا امللدار  الللي . امللدار  ميلدكها  رمجعللة فصلو  واامللات ومريعلج لل دارة

فلللالوملارة دسلللا ديا مجامل لللايج، ودلللدرمج املدرسلللني، ومجريللل  ملللا معيللل  املدرسلللة ن احلصلللو  عللللى  – صللل اهبا
 . اع ا  احلريومة ألسج معام  وملارة الععلهو

 
 

 المشاريع العقارية 

                                                           
 

                      Zamfara State Zakat and Endowment Board Paper for first Regional Workshop for Zakat 
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 مللهو و اعللادة مج للا  ، مجهعللا مج عمللا  واسللعلما م اده مللا موجوفللة مللع  صلل اهبا ولرمبللا دقللوم مج52هلللحا الللوملارة   
م، وللللوملارة  ألقهللة اسللرياذ مللع شللاكا وعلهملللا 300مجهللوت العللاايمع وال قللرا ، ووصلل  عللدد يللحا اليهللوت

 . مسنلهة احل اظ واقدارة
 
 :المشاريع الزراعية   
، ي  ر  و أليما  وجافا سلمما  ص اهبا ن  اللوملارة، دلوملا  يلحا املليارا عللى 206لعلن الوملارة   كثر مع   
عام فقف لهيرعويا س ة ب درالىل ن  اللوملارة، ودليوديو اللوملارة مجالسلماد واليليور واملعلدات اليراعهلة، ومجريل  األم

ما  عااوذ نلهه ن اليراعة، واحلصاد والعص هة  ا كاذ معوفرا لدا الوملارة، ويحا كله دم ا ال وا لا، دسل اعه 
 .   اتالوملارة مجعد احلصاد مع أ     فاكدة، وال مممالية مجالضما

 :محاربة الفقر 
وملارة األوجا  جاما  مود ايارة ن ممماردة ال قر ن الوالمة، فقلد جاملا مجريثل  ملع األ  لممة ن ولا     

 العو هف ودوف  األعما  لومد العاملة وال قرا ، مجاسو الوجف واليكاة،
همو مجلال  ىل، فملع ال لا  ملع وجد اسع اد هبحا الىلامج كث  ملع ال لا ، و شل،لوا  وجلات فلراأمو مبلا معلود علل
 . ويلو ارا... ص  على ر   ما ، وم مو مع واد اماملا مسع،له ن كسج املعه ة، 

 
 :المساجد 

لقللد  الللا املسللااد  صللهيما الللوافر هللا ندارة يللحا الللوملارة، فقللد ذصلله هلللا سللمما واألللد مللع  سللمو    
رات  ذ مع ذصلاكه يلحا اللوملارة اياملة وجد سي  ن مجع  ال ق( ن سيه  اهلل) اليكاة الثما هة ويو سمو 

اليكواة، فهةا ملعو دقسلهمما مجعلد  ذلحيا ألسلج دقسلهو اهلل هللا ن كعامجله العيملي، فسصصلوا للمسلااد سلمو 
 .ن سيه  اهلل، ن  اجلماد أ  جاكو، ولدذو  املسااد فهه دذوال كولها

 : موقف الشعب واستجابتهم لهذه البرنامج
ملارة ومجراوما جيوال  هيا مع ال عج املسلو ال ه    عاملة، وملع شلعج ملم لرا مجمميهعة احلا ، جد وادت الو 

وال سلللا  عللللى ألللليي  علريلللاهتو ن سللليه  اهلل، امجع،لللا ا ملرولللاة اهلل   ذاصلللة، لقلللد د للل ىل كثللل  ملللع الرالللا 
 .لهريوذ هلو ملادا وملذرا موم القهامة

                                                           
 

 المصدر السابق 
 

 المصدر السابق 
 

 المصدر السابق 
 

 The Economic Dimensions of Shari ah in Northern Nigeria by Mustapha Adam Kolo, p.7 



8 
 

 8 

واملعام للة معمللو معاروللوذ ومعاكسللوذ  وعلللى الممللر  املقامجلل ، جتللد  ألللج الري للار الللحمع امجعلللني مجاملوا  للة   
يحا العممورات، وال أرامجة ن  لن، ا   ذ يحا يي مسعمو الي عرفوا هبا، فمعظملو معلار  كل  شلي   دلى 

 .مجه املسلمني، ونذ مجاذ ذ ا لدممو وووح ال مار ، وعو   عه ال ا   والصاما
 :الواليات األخرى

ك موملاللا راكعللا مسللع   الللحكر واالذعهللار مللع مجللني   –را ملم ل–كلاذ ال كهللي فهمللا مضللى علللى والمللة واألللدة     
 جرا للله، ألهللللل  ذ مجللللاجي الوالملللات الدعادهلللللا ن ا املاهتللللا، ونذ كا للللا دع للل  معمللللا  ألها للللا ن ملللل مج اقدارة 
والع  هللي، ودللعذهر مجللاجي الوالمللات عللع والمللة ملم للرا رااللىل ن  جلللة نيعمللام ألريوماهتللا هبللحا الللىلامج مللع  األهللة 

 . العموم 
 

 :يات والمشاكل التحد  
ال شلللن  ذ يلللحا األوجلللا  دوااللله م لللاك  عدملللدة، ويلللحا  ملللر  يهعلللي ن اللللىلامج، ومسلللعو  ن  للللن     

 وجللللا  احلريوملللللة و وجللللا  املنسسلللللات، ألللل   ذ الع لللللدمات القا و هللللة دقللللل  عللللع الع لللللدمات اقجعصلللللادمة 
ن  ال مهيا هلة هللا، ومقل  واقدارمة، ونذ كا ا امل اك  اقجعصادمة دعرياسلف ن  وجلا  املنسسلات   كثلر، 

فهمللا  مضللا العوالله الع للار ، وكللحلن م للريلة عللدم اقسللعقرار ن  ال اللللوا  عهللة م مللا نال ودعللاين امل للاك  
الداذلهللة مجللني جادهتللا نال القلهلل ، وكللحلن امل للاك  اقاعماعهللة، ألهللل  ذ مجعضللما دواالله ال ظللرات السللليهة 

مجعوجافما العامة واياصلة نال اللحمع م عملوذ نلهملا  مع مجع  ال عج، ومع  سياب  لن  ذ مجعضما ال م ع ىل
. 
ويللحا امل للاك  دقلل  اللدا  ن األوجللا  احلريومللة، ألل   ذ يللحا األوجللا  احلريومهللة جللد مواالله مسللعقيلما    

                                                          االوللللللللللللللللللللللللممرامجات أل للللللللللللللللللللللللا الضللللللللللللللللللللللللىل لل ظللللللللللللللللللللللللام الللللللللللللللللللللللللد قرا ي املع،لللللللللللللللللللللللل  مجممييهعللللللللللللللللللللللللة احلللللللللللللللللللللللللا ،                                                     
ال دع يله يلحا العمملورات،  و رال   –المسلح اهلل –فايو  جاكو مع  ذ م لومل رال  علملاين ن اق عسلاب 

 . فاش  ن اقدارة، فه دج على  لن  ورار وذهمة على األوجا ، واهلل املسععاذ
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 .الخاتمة 
ولله ن يللحا الي للل، مالألللق القللارئ ال للر  ال اسللىل مجللني مللا كا للا علهلله األوجللا  ن فهمللا د اسععرا    

السامج  وما يي علهه الهوم، ملع العقلدم اليايل  السلرمىل، وكملا مالأللق  مضلا، للهي ي لام ايعملام كيل  عللى 
اا ج األوجا  الع ارمة مع  وعهات األوجلا  ن الليالد، ملىل  ذ  للن ملع  يلو األملور اللي درسلخ جواعلد 

 .ألوجا  على  ر  الواجىل ألقهقة، وهدد هلا املسعقي  ال ااحا
   
 

 التوصيات   
 :و ذ  موصي الي ل مجعمور م ما 

 . ذ دو  احلريومات كلما ع امة مجال،ة مجعمر الوجف  - 
 ذ هتللعوم وملارت األوجللا  مجاقسللع ادة مللع الع للارب العملهللة اجلدمللة للللدو  اقسللالمهة الللي   للا ن يللحا  - 

 .املهداذ
 .  د هلل رب العلمني وص  اللموم على سهد ا  مد وعلى  يله وص يه وسلوواحلم

 
 
 
 


