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 الملخص

كل خاص. لقد وضع اإلسالم شروطاً معينة يف مسرية احلياة كلها، واإلمامة يف املساجد بش
من املقال د  وهذه الشروط مبنية على ميزان الشريعة الغراء، يقبلها كل عاقل منصف. فاهل

إلسالمي يف ، وقادة الفكر اوامعذه الشروط عند تعيني أئمة اجلالنظر إىل مدى تطبيقية ه
ب اإلمام مالك، نيجرييا من قدمي إىل اليوم، وإىل مدى تطبيقية هذه الشروط وفًقا على مذه
ستقرائي واملنهح املتبع ا األكثر انتشاراً يف غرب أفريقيا بصفة عامة، ويف نيجرييا بصفة خاصة .

لى بعض بيوت تارخيي . وتوصل البحث إىل أن اإلمامة يف نيجرييا بنيت على االجتكار ع
وأن  نطقة، من دون مراعاة شروط اإلمامة املقررة يف كتب أئمة املالكية املنتشرة باملمعينة 

 ساهل املنتجاألغنياء وذوي النفوذ يف البالد، تدخلوا يف شؤون اإلمامة من أجل القصور والت
 من أئمة البالد.
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المقدمة :     

دولة، وناب األمراء، بالتدريج يف الدولة األموية، عندما اتسعت رقاع البدأت  اإلمامة تستقل عن اخلالفة 
ة، ويف دولة التتار، يف وظائفه إىل أن ظهر هذا االستقالل واضحا يف الدولة العباسي والوالة عن اخلليفة 

هاء أن اجملال للفق اجملال، فانفسحواملماليك األعاجم الذين مل تتوفر فيهم شروط اإلمامة فرتكوا ألهلها 
قضاء، يستأثروا بإمامة الصالة، وتركوا أمور الدولة والسلطة بيد السالطني إال ما كان من باب ال

    1واإلرشاد، والنصيحة.

 مزية اإلسالم في نيجيريا :

ا سبقها من لى كل ماإلسالم هو الشريعة اإلسالمية اإلهلية األخرية اليت تفرض سلطاهنا ع
ت، فاإلسالم شريعة مساوية شاملة لنظام العبادات، والعادات ، واملعامال   2 شرائع مساوية

ارة، ورئاسة، دواجلنايات . وأما املسلمون أمة مؤمنة هبذه الشريعة، وبكل ما يلزم تنفيذها من إ
3 وقوة، وعدد، وعدد  

                   4 ، وعلم، وجهاد، وعدالة، وإصالحبل اإلسالم إميان، وقول  
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ة املادية، وكانت النفوس ولقد كان اإلسالم ينتشر يف ربوع أفريقيا الغربية بقوة الروحية ال بالقو 
حتت  اهد ناطقةتنجذب إليه مبغاناسيه الطبيعي ال بداعية األموال واألسلحة، ولكل ذلك، شو 

5 مساء هذه البالد إىل اليوم  

لعبء الكبري يف ب أفريقيا محلوا افقد اعتز اإلسالم بعدد كبري من العلماء، والفقهاء يف غر 
إلسالم ف العصور منذ دخل االدعوة إىل هذا الدين، وجتديد النهضة اإلسالمية يف خمتل

أمة  -ومغرب أفريقيا الي –وكان الدعاة إىل اإلسالم يف بالد السودان الغريب  6 بالدهم
ي كفروع املالك واحدة، على ملة واحدة، يف املذهب األشعري كأصول العقيدة، ويف املذهب

لدعاة خال  جوهري العبادة، ويف املذهب الصويف كمنهج الرتبية النفسية، وليس بني هؤالء ا
7فاليكون إال عرضيا، سريع الزوالجذري، وإن ظهر بينهم أحيانا   

رت فيها وعلى ذلك، ظل اإلسالم يسري سريه الطبيعي حىت مشل األقطار واألمصار، وعم
، الذين شيدوا اهد، واملدارس، وخترج منها فحول العلم، ورجال الدولةاملساجد، وبنيت هبا املع

ى، وبرنو، األجماد، ووطدوا األوتاد، ورفعوا علم اإلسالم يرفر  على مساء غانا، ومايل، وسنغ
ستعمار على هجوم االوتكرور، وماسينا، وكاشنه، وكنو، وسوكوتو، وغريها قرونا عديدة قبل 

8تلك البالد   

اإلسالمي :الفقه   

الكراهة، واإلباحة، الفقه هو معرفة أحكام اهلل تعاىل يف أفعال املكلفني بالوجوب، واحلذر، والندب، و 
كام من تلك األح تها من األدلة، فإذا استخرجتوهي متلقاة من الكتاب والسنة، وما يطلبه الشارع ملعرف

فالسنة  10على اختال  فيها بينهم  دلةوكان السلف يستخرجوهنا من تلك األ 9 هاألدلة قيل هلا فق



 
 

E-BOOK OF MASJID, ZAKAT AND WAQF MANAGEMENT 2018 (IMAF 2018) (E-ISBN 978-967-13087-4-5). 4TH 

DECEMBER 2018, BANGI, SELANGOR. MALAYSIA.    Page 168   
 

فاألدلة من غري  11خمتلفة الطرق يف الثبوت، وتتعارض يف األكثر أحكامها، فتحتاج إىل الرتجيح 
اهر يف النصوص، النصوص خمتلف فيها، فالوقائع املتجددة التويف هبا النصوص، وماكان منها غري ظ

12بينهما مل على منصوص ملشاهبة فيح  

 غريهم إال وإن كان يوجد يف فاختص مبذهبه أهل املغرب، واألندلس، –رمحه اهلل تعاىل  –وأما مالك 
قرطبة،  وزخرت حبار املذهب املالكي يف األفقني إىل انقراض دولة  13 يقلدوا غريه إال يف القليلأهنم مل

14ويتدارسونه والقريوان، وطلبة الفقه باملغرب هلذا العهد يتداولون قراءته،   

أو الخالفة : اإلمامة  

ن آثار الغضب امللك  أنه االجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر مها م ملا كانت حقيقة
اخللق يف أحوال  واحليوانية، كانت أحكام صاحبه يف الغالب جائرة عن احلق، جمحفة مبن حتت يده من

ذلك باختال   واته، خيتلفيف طوقهم من أغراضه وشه دنياهم حلمله غياهم يف الغالب على ماليس 
15املقاصد من اخللف والسلف منهم   

وإمامة، خالفة  واإلمامة ما هي إال نيابة عن صاحب الشريعة يف حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، تسمى
وط وأما شر  16قتداء به واال اتباعهماما . فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصالة يف خليفة وإوالقائم به 
17فاية، وسالمة احلواس واألعضاء املنصب فهي اربعة : العلم، والعدالة، والكهذا   

 شروط اإلمامة :

لم والعمل والفقه اإلمامة  يف الصالة مقام عظيم، الينبغي إال ملن استجمع شروطه، وآدابه، وحتقق بالع
18السن العامل  صغرييف هذا الشأن، تقدمي كبري الناس يف اإلمامة على والتقى، ومما أخطأ فيه الناس   
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ط الضعيفة، وضع الفقهاء لإلمامة شروطا منها ماهو صحيح، منها ما هوضعيف، واتفقوا على أن الشرو 
وأهم تلك الشروط   19استوىف الشروط الصحيحةوجود من التبطل الصالة، وإمنا تكره الصالة هبا مع 

قراءة سواء لكتاب اهلل، فإن كانوا يف الوالذكورة، والطهارة، ويؤم القوم أقرؤهم : اإلسالم، والبلوغ، 
أقدمهم إسالما يف السنة سواء، فأقدمهم هجرة، وإن كانوا يف اهلجرة سواء ففأعلمهم بالسنة، فإن كانوا 

20  بيته على تكرمته إال بإذنهأو سنا، واليؤم الرجل الرجل يف سلطانه، وال يقعد يف  

لون هم أهل ا، كان النظر إىل األكثرين، فإن كان األقومن شروط اإلمامة على قوم يكرهونه، إذا اختلفو 
عبد اآلبق، وامرأة اخلري والدين، فالنظر إليهم أوىل . ويف احلديث : ثالثة الجتاوز صالهتم رؤوسهم: ال

21 إمام أم قوما وهم له كارهونعليها، و زوجها ساخط   

منه إال إذا  وراءه من هم أفقه وكما ينهى عن تقدمه مع كراهيتهم، فكذلك ينهى عن التقدمة، إن كان
من نفسه  امتنع من هو أوىل منه، فله التقدم، فإن مل يكن شىء من ذلك، فليتقدم مهما قدم وعر 

امة ، فقد قيل : إن قوما تدافعوا اإلمامة بعد إقويكره عند ذلك املدافعة 22 القيام بشروط اإلمامة
 الصالة فخسف هبم .

 ال، ولكن اجلمعاإلمامة، فينبغي أن خيتار اإلمامة، فإن لكل واحد منهما فضمث إذا خري املرء بني األذان و 
ه أن يؤم أوىل. ومن شروطمكروه، بل ينبغي أن يكون اإلمام غري املؤذن ، وإذا تعذر اجلمع فاإلمامة 

 مث يراعى اإلمام أوقات 23يف طهارته، ومجيع شروط صالته  خملصا هلل عز وجل، ومؤديا أمانة اهلل تعاىل
خره، تفضل اآلخرة الصلوات، فيصلي يف أوائلها ليدرك رضوان اهلل سبحانه، ففصل أول الوقت على آ

  24على الدنيا 

فيعدد شروط األمامة عند األفضلية على النحو اآليت : 25أما خمتصر اخلليل   
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مث  ،مث قراءة ،ديثمث ح ،، واملسأجر على املالك، وإن عبداً مث زائد فقهندب تقدمي سلطان، مث رب املنزل
ونساء   26 البالغمث بلباس، وصيب عقل القربة كمث نسب، مث َخلق، مث خلَق،  مث بسن إسالم، ،عبادة

هم، وإن خلف اجلميع، ورب الدابة أوىل بنمقدمها، واألروع، والعدل، واحلر، واألب، والعم على غري 
27متساوون ال لكرب، اقرتعوا  تشاح   

قائال :  28  شار، مؤلف مصباح السالك يف نظم أسهل املسالك نظماً وقد أمجل هذه الشروط حممد ب  

29فذكربالعقل واإلســـــــــــالم وعشرة شرائط اإلمــــــــــــــــــام        

من فقه أو قراءة حمتلــــــــــم       وقدرة والعلم باللذ يلــــــــــــــــزم  

يف مجعة حر مقيم زيــــــــــداوليس مأموما وال معيــــــــــــــدا          

31واألشــل  30وعشرة  مكروهة يف النفـــــــــل        إمامة األقطع   

أعرايب ولـــو ذكر درسللصحيح أو سلس       كذاك  32وذي قروح   

36أو بدعي 35مأبون  34أو أغلف         33ومثله ترتب اخلصـــــــــــي   

أو إمام يكـــره        والعبد ال يف مجعة قد كرهـــــوا 37جمهول حال   

واألعمى 39أن يؤمـــــــــا        ومن خيالف فرعنا  38وجاز للعنيني   

       42وذو جذام خف ال الشدائـــــــد         41واحملـدود  40ومثله األلكن 

 اإلمامة في نيجيريا : 



 
 

E-BOOK OF MASJID, ZAKAT AND WAQF MANAGEMENT 2018 (IMAF 2018) (E-ISBN 978-967-13087-4-5). 4TH 

DECEMBER 2018, BANGI, SELANGOR. MALAYSIA.    Page 171   
 

يم الشعيب ،  والزعاإلمامة منصب رمسي لدى احلكومة احمللية واإلقليمية، ألن اإلمام هو القائد الروحي 
غري املسلمني، فيكون  يف اجملتمع ال سيما يف البالد اليت يكون ملوكها غالبا من الذي ينوب عن املسلمني
ه، جيتمع إليه ألنه وحد حساب،  املسلمني حيسب له امللك أو السلطان ألفاإلمام الكبري مبنزلة أمري 

43ل يوم ألئمة الصغار مخس مرات كنائبه من ااملسلمون كل أسبوع يف اجلمعة كما جيتمعون إىل   

تمع حىت يشهده اليقطع أمر اجمللذلك ، صارت له صفة رمسية يف كل بلد، يؤخذ برأيه، وينظر أمره، و 
أقياهلا كبري للمسلمني خصوصا يف البالد اليت ليس ملوكها و رئيس   45واإلمام يف بالد يوربا  44

أثناء اته سواء مسلمني، له قول مسموع، ورأي متبوع، ومكانة مرموقة، يستمعون إىل توجيهاته، وإرشاد
46اخلطبة أو خارج اخلطبة   

ضة بذلك ، هن فقامتمث جاء الشيخ عثمان بن فودي، وأسس الدولة اإلسالمية اليت حتكم بالشريعة، 
قد يف شؤون وعلت ذؤابة العلماء ألهنم أهل احلل والعزدهر العلم واألدب، وتشر  الطالب، علمية ، فا

الفرنسيني هذه الدولة، فنجب مئات من الفقهاء، والعلماء، واألدباء، فظلوا كذلك حىت احتل االنكليز و 
  47البالد 

 االحتكار في اإلمامة :

وقد  49فيها  م األرستقراطي السائدظاكم الوراثي أو النمنشأه احلاملناصب يف نيجرييا  48إن احتكار 
شر مايف النظام رستقراطي السائد يف البالد، و يف الشمال، ألنه وافق النظام األ أخذ به أمراء املسلمني

ستيفاؤها لكل من ب احية اليت وضع اإلسالم هلا شروطا جيالوراثي هذا أنه يورث التأخر يف القيادة الرو 
تساهل  ، وال شرط،قيد ذلك ألن وارث املنصب، إذا علم أن املنصب صائر إليه حتما بال 50ها يتوال

 يف االستعداد، وأمهل العلم ، والصالح، والورع، والتقوى .

   تدخل األغنياء في شئون األئمة في الجوامع اإلسالمية النيجيرية :
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ة  من شاؤا من املسلمني ، وإدارة املساجد، وتوليياء وعلية الناس، أن يتدخلوا يف شئون األثر استطاع 
 األئمة يف بالد يوربا ألسباب التالية :

ملشاريع اخلريية اليت أوال : حتمل بعض األثرياء القسط الكبري من تكاليف عمارة املساجد، أو تبىن بعض ا
، فيحمل ذلك النصارىتعود بالنفع العام للمسلمني أو الدفاع عنهم أمام أعداء اإلسالم من الوثنيني، و 

ب سيدنا محزة، إىل األب  األول للدين، أو لق بعض األئمة إىل خلع لقب سيدنا أيب بكر الذي ترمجوه
كي الدين ري س –ين وسيدنا علي بن أيب طالب مبا ترمجوه إىل بلوغن أي القائد الصنديد أو الرئيس الدي

51 

ت من اجلماعة ات، والتربعاكأن جيمع الصدق  رة املسجد وترميمهثانيا : عجز بعض األئمة عن حسن إدا
بعض األعيان  على قصد تعمري املسجد أو ترميمه فيصر  هذه األموال يف حاجاته اخلاصة، فيقوم

لت الزمام من يد اإلمام بتأليف جلنة مجع الصدقات، والتربعات فيتم إجناز املشروع على أيديهم، فينف
52ري مأموراً بعد أن كان آمراً فيص  

هاء اجلماعة إىل من وجا : نشوب اخلال  بني اثنني متنازعني على منصب اإلمامة،  وتنحاز طائفة ثالث
خيا  أن يرجعوا  أحدمها فيساعدونه على التولية بإمكاناهتم، فيصري هذا طيعا هلم رهن إشارهتم حيث

53عنه إىل غرميه   

هاء واألثرياء إىل طي صهوته الوجوهذه األسباب جمتمعة وأشباهها حىت صريت منصب اإلمامة جوادا ميت
 بشئوهنا، واخلبري عاملفيجب أن تكون إدارهتا بيد الالزعامة . فاملساجد للمصلني والذاكرين واملتعلمني 

54بآداهبا   

 التخصص في اإلسالم البد منه قبل اإلمامة فيه : 
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عن أن ميارسه  الىب على من مل يتخصص فيها أن يديل فيها برأي فضكل صناعة يف هذا العصر، تأ
ر،  ها رفيع القدصناعة أو يتزعم فيها مهما كانت هذه الصناعة تافهة وضيعة، ومهما كان من يتدخل في

55كامل العلم، يف ميدان آخر   

امون، والفقه اليفيت فيه فالقنون ال يتكلم فيه األطباء، واهلندسة ال ميارسها الفالحون، والطب ال جيربه احمل
لدين الضروري من الحيسن وال يعر  مبادىء اكيف جيوز أن يفيت يف اإلسالم النحاة والبالغيون، ف

  56 لنفسه فضال عن أن يعلم غريه؟

بة إىل اإلمام إن اإلمامة وظيفة عظيمة يف اإلسالم، وهي يف غرب أفريقيا دويلة صغرية، وذلك بالنس
ولو أدرك رجال  57 البلد أئمة صغار، ينقادون له كما ينقاد الناس ألمريالكبري يف كل بلد، حتته 

ك يف احلج، فعلوا مثل ذلاحلكومات كيف يطاردون األئمة من املساجد، فيحتلوا مكاهنم لفعلوا، كما 
58كان العلماء واألئمة أوىل هبا وهي شئون أخرى    

 القانون والقضاء في نيجيريا قبل االستقالل وبعده :

وجب تلك العادات احمللية، وحيكم مب تالتقاليد، والعاداإن للقانون النيجريي القدمي، كان مبنيا على 
فقاتل النفس واللص وخائن الوطن  59الصدور املنقولة عن األسال  ، والتقاليد احملفوظة يفوالعر  

لزوج ، واملديون وتسلم ل والزاين تؤخذ منه غراة معينة تعدل ثلث املهر، جزاؤهم الصلب حىت املوت، 
ما عليه ، عاجال أو آجال .يستغله حىت يدفع يرهن ولده عند الدائن ل  

رث الزوجات يقدم ملالك األرض من نوع ما يزرع، واملرياث  كله يستويل عليه األخ األصغر، بوالزارع 
، ونصيب مبنزلة األبوالرتكات، فليس لألبناء واألزواج حق إال ما مسحت به نفس العم الذي هو 

60أصل الشجرة،  تستفيد منه الثمرة  يصل إىلاألبناء، تأخذه األمهات، ألن كل ما   
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اة، يستأنف إليه ضيها، وامللك هو قاضي القضاأما القضاء فكبري كل عائلة حاكمها، ورئيس كل قبيلة ق
  61اشية.النظر فيها كبار احل يشرتك يفيف القضايا الكربى ، و 

يف بالد  كم الوطنيةاحملا النيجريي القدمي، والتزال  القدمية اليت سار عليها القضاء  تلك هي األساليب 
بالد هر يف أما القضاء اإلسالمي فقد ظ مع بعض تعديالت يسرية.  تعمل هبا حىت اليوم 62 ،يوربا

رنو بالقرن ذلك يف بالد ب وظهر يف هوسا مع ظهور احلكم اإلسالمي بالقرن الثالث عشر امليالدي 
63كي القضاء مستفادا من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس على املذهب املالالعاشر جيث كأن   

ا تسربت الفوضى إىل وإذ يف املبدإ فقهاء املشهورين بالورع، والتقوىوكان القضاة خيتارون من العلماء، وال
سة ك املدر القضاء ، رأت احلكومة الشمالية، أنه البد من إنشاء مدرسة قضائية ، وتأسست بذلك، تل

64 م1934يف كنو عام   

 مكانة علماء نيجيريا بين الشعب 

يكاد يبلغ حد التقديس،  إن العامل يف اجملتمع النيجريي يف القرون املاضية، كان يتمتع بتبجيل، وإجالل،
تثقف، بذلك، تبتدىء دينية راقية، فيلتف حوله عدد من الناس ليتعلم وليوذلك ملا ميتاز به من ثقافة 

هذا،  كانة إىل يومناالدراسية، وبالتدريج، ترتعرع وتزدهر، والتزال العلماء يتمتعون هبذه املالفصول 
65وخاصة أصحاب الطرق الصوفية   

تم هبذه املدارس، النيجريي كغريه يه هور اإلسالم، وكان اجملتمع املسلموقد ظهرت املدارس القرآنية بظ
 66ملبادىء اإلسالمية ا من القرآن كما يتعلمون بعض اال بنني وبنات إليها، فيتعلمون شيئويرسل األطف

ة أي إنسان أن ومل تكن تلك املدارس، ختضع ألي نظام موضوع، فليس للحكومة عليها يد، وباستطاع
67إذا حفظ بعض السور القرآنية  يفتححها، ويدرس فيها  
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ثة ، وكان املدارس احلديسكتو، وكنو، مدرسة الشريعة على نظام م، أنشئت يف كل من 1930ففي سنة 
68عة اإلسالمية على املذهب املالكي الطلبة فيها يتعلمون اللغة العربية، والشري  

 

 

 اإلمام مالك : 

ة أقيال محري من سالل هو أبو عبد اهلل، مالك بن أنس، إمام دار اهلجرة، وسيد فقهاء احلجاز، وهو عريب
اد، ورحل إليهم التابعني من الفقهاء، والعبا، وأدرك خيار هـــ ، باملدينة املنورة، ونشأ هب95ولد سنة  69

ومما امتاز به  70صار حجة من حجج اهلل يف أرضه  ، وأخذ عنهم، وما زال يدأب يف التحصيل، حىت 
  71اإلمامة يف الفقه، واحلديث  رمحه اهلل ، أنه حاز –مالك 

ظه من واليروي إال عن ثقة، قد توفر حكان مالك من حجج اهلل على خلقه، الحيدث إال عن صحة، 
وهو القائل : " قل رجل    72 يف الفقه، فانتهت إليه الفتوى هالسنة، فبىن مذهبه عليها، وانفسخ ذرع

 73ومالك يف املدينة"  " اليفىت كنت أتعلم منه ما مات حىت جييئين ويستفتيين "، وبذلك، سار املثل:
هــ، ودفن بالبقيع.179تويف سنة  74املذهب املالكي   ث، وهو أساسله كتاب " املوطأ يف احلدي  

 شيوع المذهب المالكي في نيجيريا :

لى املذهب كما عرفوا فروع عبادات اإلسالم ع  قيدة اإلسالم على املذهب األشعريع نيجرييا تعرف
وا يدرسون ه ، وكانذهب اجلنيدي، وما تفرع منهلل بالنوافل على املاملالكي، وعرفوا طرق التقرب إىل ا

لقي مبادىء عند تاإلسالم من هذه املدارس الثالث حىت كانوا يأخذون أطفاهلم برتيد قول ابن عاشر 
 الدين  :
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 على حد قوله :

 يف عقد األشعري وفقه مالــــك     ويف طريقة اجلنيد سالــــك

ملسالك يف سهل امؤيدا املذهب املالكي يف منظوماته املسماة " مصباح السالك يف نظم أ وآخر يقول
 مذهب اإلمام مالك، حيث يقول : 

75 يدعى برتغيب املريد السالـــك     يف مذهب اخلري اإلمام مالــــك  

للمبتدى نفعا وحفظا يسهــــــــالفرمته نظمــا رجا أن حيصــال      

 ورمبا قدمت أو أخــــــــــرت     أو زدت أحكاما هبا متمــــــت

املسالـــــــــك       لنظم ترغيب املريد السالـــــكمسيته بأسهل   

فقهية املالكية يف ولرتسيخ املذهب املالكي يف عقول املسلمني، قد درج العلماء يف تعليم الكتب ال 
، واحدا إثر آخر:همهلية، ويقرأون الكتب اآلتية أمساؤ مدارسهم األ  

د الصغري أليب زيد  عبد الرمحن بن حممب اإلمام مالك هخمتصر األخضري يف العبادات على مذ-1
 األخضري .

ماوي الرفاعي .على مذهب السادة املالكية للشيخ عبد البارىء العش منت العشماوية يف العبادات-2  

املقدمة العزية للجماعة األزهرية أليب احلسن املالكي الشاذيل .-3  

الرسالة أليب زيد عبد الرمحن بن حممد القريواين . -4  

إىل أشر  املسالك يف فقه اإلمام مالك .إرشاد السالك -5  
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املختصر  يف الفقه املالكي خلليل بن إسحاق اجلندي املالكي .-6  

حيىي القرطيب يف الفقه املالكي . منظمومة-7  

مقدمة ابن رشد .-8  

مصباح السالك يف نظم أسهل املسالك . -9  

د بن عاصم العقود واألحكام أليب بكر بن حمممنت العاصمية املسمى بتحفة احلكام يف نكت -10
 األندلسي الغرناطي .

وأن العلماء الذين  قيا الغربية،والسبب يف ذلك أن املذهب املالكي هو املذهب األكثر انتشارا يف أفري
ىن معظم احملاكم نشروا اإلسالم يف نيجرييا، وغرب أفريقيا عامة مالكيون مذهبا، أشعريون عقيدة، وقد ب

للغرض ذاته . ية يف بالدنا املذهب املالكي الشرع  

  : ما يالم عليه علماء نيجيريا في فروع الفقه

اإلسالم، وعليه املالكي أول اتصاهلم ب لقد كان علماء نيجرييا، وغرب أفريقيا، قد اتصلوا باملذهب 
، وتقريرا يف تفقهوا يف الدين، فعلماؤنا إذا، ال يالمون على التمسك مبا صح عن مالك، قوال وفعال

76 العمل والرتك . وإمنا يالمون على ثالثة أمور :  

وا العمل رب ، وأن يعتاألول : أن يعتربوا  اخلروج من مذهب مالك إىل غريه حراما أو بدعة أو ضالال
 بشىء من املذاهب األخرى حراما أو مكروها إذا دعت احلاجة أو البيئة إىل مثل ذلك . 

ة، أو أن يرفعوها ألهنا نصوص مقدس بأقوال أتباع مالك، أصحاب املتون املختصرة  االثاين : أن يتمسكو 
. ه إدراجامع مذهبلها ، وإمنا أدرجت إىل مستوى أقوال  مالك نفسه، وهو مل يقلها، ومل يعر  قائ  
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إىل درجة  الثالث : أن ينازعوا فيما خالف فيه مذهب مالك غريه من املذاهب حىت يصل هذا النوع
ى كالبسملة مع . فتلك الطامة الكرب  العداوة والبغضاء، من أجل أمور التبطل الصالة بفعلها أو برتكها 

77ليسرى يف الفريضة، وهكذا ...الفاحتة، ووضع اليمىن على ا  

مي وفي نيجيريا خاصة:مشكلة اإلمامة في العالم اإلسال  

ومشكالت  للمسلمني يف غرب أفريقيا، مشكالت مماثلة ملشكالت إخواهنم يف سائر أحناء العامل،
معهم حتت رأية، يادة اليت جتن القمغايرة، ومضاعفة، تزيد طينهم بلة، منها : مشكلة القيادة، وهي فقدا

78م مي ذمارهم، ويدفع عن حقوقهو إمام يتكلم بلساهنم، وحيوتوحد صفوفهم وراء خليفة ا  

 وميكن حصر املشكالت  اليت تواجه اإلسالم من ناحية األئمة يف ثالث : 

تدخل الزعماء اجلاهلني بأمور اإلسالم يف تولية اإلمامة، وإدارة املسجد .-1  

قصر اإلمامة يف بيوت معينة، وجعلها وراثية .-2  

ع أن يكتب امسه ال يسطيالجييد قراءة الفاحتة، والسورة، ف تولية اجلهالء واألميني لإلمامة، وكم إمام -3
79 صحيحا  

م،  وشرعوا 1964لقد تفطن بعض األئمة هلذه الضرورات، فقاموا بإنشاء رابطة األئمة، والعلماء، عام 
80إن شاء اهلل تعاىل   حسن ما يرام،يف بناء األمانة العامة هلم، فعسى أن تتم على أ  

 التوصيات واالقتراحات :

د لصنع القرار ومن اجلدير بالذكر، أن خنتم هذا املقال جبملة من االقرتاحات والتوصيات، لعلها تفي 
 اإلسالمي للنفع العام، عاجال وآجال : 
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مي يتقاضون أجورا الإذا كان خطباء املنابر، وأئمة املساجد يف العامل العريب، وبعض اجلهات بالعامل اإلس
قاضون كل شهر من األوقا ، واحلبس اإلسالمية، فإن أئمة هذه البالد وعلماءها، ال يت  معينة  آخر

.81أجورا من أي جهة عند هناية كل شهر، ما عدا أفراد قليلني ممن كانوا بالوظيفة الرمسية   

سالمية، واليزال يت هي رباط الوحدة اإلذا  أردنا إعادة جمد اإلسالم، فعلينا أن نبدأ بتمجيد العربية الوإ
82اليوم يف خمتلف أحناء العامل .هذا الرباط قويا بني املسلمني منذ األمس حىت   

ن تولية جيب أن نراعي شروط اإلمامة، وأمهها  : العلم، والورع، والتقوى، والصالح،، وجيب أن تكو 
. 83يعر  شروط اإلمامة  بيد من ال اإلمامة بيد العلماء العارفني بأحكام الشرع ال  
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