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 الملخص

 الشريعة دور مناقشة تعتزم لورقة ا هذه اإلمرباطورية. أحناء مجيع حلمًا ودمًّا يف الشريعة والقانون تستعمل   منط غري املعروف أناإلسالمي من
,تكشف الورقة أنه من بني املناطق اليت جتلبفيهاالشريعة والقانون  نيجرييا مشال يف املسلم واملسلمة اقتصاد تطوير يف اإلسالمي والقانون

جارة املقبولة. وإن كان اإلسالم مل التنمية يف أمناط حياة املسلمني يف الشمال هي: الزراعة,والصناعات واحلرف, والرعى, ويف مجيع أنواع الت
يدخل إىل نيجرييا حبد السيف والقهر مع ذلك جعلت الشريعة والقانون اإلسالمي لكل فرد من أفراد املسلمني يطبق إسالمه وشريعته على 

نتيجة على أن الشريعة قدرطاقته يف جتارته ونكاحه ويف مجيع معامالته.وتعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي, وأشارت ال
 والقانون اإلسالمي لعب دورا هاما يف حماربة الفقر والتقاليد السيئة يف مشال نيجرييا.

 :الكلمات المفتاحية

 مشال نيجرييا. -اجملتمع–االقتصادية -التطوير -القانون اإلسالمي -الشريعة-دور 
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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والسالم على رسول اهلل, حممد بن عبد اهلل, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.احلمد هلل, والصالة 

أفادت الشريعة والقانون على ضرورة أمهية تكرمي األمة بعضها بعًضا وأهنا ال تتقدم فيا لعلم وال يف الدين مادامت يكره بعضها 
واألساس األول الذي وضعت الشريعة والقانون اإلسالمي املسلمني عليه بعضا ويرى أن صناعة بعضهم أفضل من  صناعة بعض. 

بعد اإلميان هو العلم حيث قرر اإلسالم على أنه ال حيل ملسلم أن يقوم بفعل أي عمل حىت يعلم حكم اهلل فيه, لكل مسلم أو 
ت يف اعتماد بعض التغيريات اإلجيابية يف مسلمة دور يلعبه ليدفع عجلة التطوير إىل األمام, أن الناس تعاطفوا مع تعاليمهم بدأ

أمناط حياهتم. بدأ التجار واملعلمون والنجارون والسائقون والناس من خمتلف املهن بني جيعلها تظهر حبس عال من النزاهة والوعي 
بعض. وسار الديين يف األداء والصفقات اخلاصة. وقد الحظنا مثل هذه التغيريات أيضا يف العالقة الشخصية مع بعضهم ال

للفالح دور يف مزرعته وللصانع جمال يف مصنعه, وللتاجر مسلك يف بضاعته وللطبيب مسعى يف مستشفاه, وللميكانيك مرمي يف 
حانوته, وللصحفي مقصد يف جرائده وجمالته, وللكاتب تقلبات يف كتاباته, وقد أعلنت الشريعة والقانون اإلسالمي على كل 

 م ومسلمة سوف يقوم أمام اهلل يوم القيامة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.نفس مباكسب رهينة  وكل مسل

وإن اإلسالم مل يدخل ومل ينتشر يف غرب إفريقية حبد السيف, وال بالتعاويذ والتمائم, بل دخل  وانتشر بسبب بساطة العقيدة    
ها, وإعجاز القرآن الكرمي وحسن ألفاظه وقوة تأثريه يف اإلسالمية, وقرهبا من الفطرة اإلنسانية, وبقوة إقناعها وظهور احلق في

إن كان بعض املسلمني قد اختذ من تلك األساليب وهي كتابة التعاويذ والتمائم وسيلة لنشر اإلسالم فليس ذلك دليالً  1القلوب.
تياج إليها وكفى باهلل هاديًا على أن اإلسالم أقرها أو اعتمد  عليها, بل أن اإلسالم أنكرها, وحارهبا بّشدة ألنه ليس يف اح

 ونصريًا. فليعمل كل مسلم ما يف حدود طاقته وإمكاناته, وكل إنسان ميسر ملا خلق له. 

, على التداول معىن هلذه اآلية يرى املرحوم الشيخ آدم عبد اهلل اإللوري  أن قول اهلل سبحانه وتعاىل " وما كان املؤمنون لينفروا كافة
منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون. "  وما كان املؤمنون لينفروا   فلوال نفر من كل فرقة

كافة إىل التجارة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليحرثوا األراضى وليزرعو ها ليستخرجوا للناس من بركاهتا ما شاء اهلل أن ينبت 
ا كافة إىل الزراعة  فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليؤسسوا املصانع املختلفة حىت خيرتعوا للناس للناس" وما كان املؤمنون لينفرو 

مكتشفات فيها بأس شديد ومنافع للناس" وما كان املؤمنون لينفروا كافة إىل الصناعة  فلوال نفر من كل فرقة منهم إىل اجلهاد 
ن ليعيش الناس يف سالم ووئام وأمان.  "وما كان املؤمنون لينفروا كافة إىل القتال والقتال ليدافعوا عن الدين والنفس واملال والوط

فلوال نفر من كل فرقة منهم إىل طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون . فلكل مسلم دوره 
 2وعمله.

                                                             
 1الدّّكو ُكُلود َفْضل 0991م : الثقافة اإلسالمية يف تشادّ يف العصرالذهيب إلمرباطورية كامن من 011-0111ه 0011م -0011م. رسالة الدكتور ,  كلية الدعوة اإلسالمية  

 2 األلوري آدم عبد اهلل0911م اإلسالم اليوم وغًدا يف نيجرييا, مكتبة وهبة القاهرة  ص01-02.
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 :درو الشريعة و القانون في الزراعة

مية معرفة لدى أهل غرب أفريقية  )منها مشال نيجرييا اليوم( منذ قبل جميئ جتار العرب بالدين اإلسالمي كانت الزراعة صناعة قد
واللغة العربية يف حوايل الثالث اهلجري التاسع امليالدي,ولكنها مل تزل يف الطور البدائي  والفالت فيها غري متنوعة , ومل يعرفوا 

الذي يضمن هلم لقمة العيش اليت تبقى على حياهتم على, وكانوا يعتمدون يف فالحة  فنون الزراعة وفالحة اإلرض  إال القدر
األرض على جتارهبم اليت توارثوها  على أسالفهم وأجدادهم. وملا جاءت الشريعة والقانون اإلسالمي إليهم على أيدي الدعاة 

وا تعاليمه السامية  اليت تضمن ألتباعه العيش الكرمي يف واملعلمني املسلمني من التجار والعلماء أعتنقه أهل مشال نيجرييا واتبع
الدنيا أحسن املرجع يوم القيامة,  وقد أشارت الشريعة اإلسالمية إىل االستفادة من اخلريات املودة يف باطن األرض عند قوله 

تنا فيها حبا وعنبا وقضبا, وزيتونا وخنال سبحانه وتعاىل " فلينظر اإلنسان إىل طعامه أنا صببنا املاء صبا مّث شققنا األرض شقا, فأنب
.من الواضح يف تاريخ االقتصاد النيجريي دور 20 -02وحدائق غلبا, وفاكهة وآبّا, متاعا لكم وألنعامكم" . سورة عبس اآليات 

أغلى حمصول تصدير منفرد يف )Groundnut(،كان الفول السوداين0902و0910الزراعة خاصة يف الشمال بني عامي
الفول السوداين الشهرية. يعترب الفول السوداين مصدراً رئيسيًا لزيت الطعام  (Kano)البالد، والذي جتسده أهرامات كانو 

ن وكذلك سبل عيش املزارعني الصغار يف مشال نيجرييا. كونه حمصول كثيفة العمالة، فإنه يولد فرصا لعمل لفقراء واملساكني يف املد
 والقرى. 

وقد وردت يف أحديث النبوية أنه صلى اهلل عليه وسلم ما يدعو إىل اكتساب الرزق واملال مبختلف املعارف منها ما  ينصل   
بفالحة األرض  وهذا يف  حديث رواه اإلمام البخاري قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا, أو 

. بتوجيه من القرآن واحلديث جعال ملسلمني الشماليني وضعا 3ري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة "يزرع زرعا فيأكل منه ط
ألساس املتني واتبعوا تلك التعاليم حىت ظهر منهم أساتذة للضارة يف العامل كله يف شىت املعارف, واملسلمون هم الذين ابتكروا 

ثقافة اإلسالمية كانت هي األساس الذي استندت إليه النهضة احلديثة للعامل.  لقد  علوما ختدم الزراعة والتجارة والكيمياء وال
كانت للشريعة والقانون اإلسالمي ومعال تواصل مع العلماء العرب منحت للمسلمني الشماليني وسيلةحديثة ونقلوا نباتات 

م جمتمع اقتصادي على أساس زراعة حديثة جيدة وأنواًعا من الزراعات مل تكن موجودة ببالدهم واستفادوا من غالهتا, فقام هل
وهذا كله بفضل اإلسالم ومبادئه السامية وثقافته الراقية. من بني األشياءاألخرى اليت جتلبهاالشريعة والقانون اإلسالمي  يف مشال 

 رعاية بني الفقراء واألغنياء.نيجرييا للصناعة الزراعة هي التنقية اكتسباهتم عن طريق إعطاء الزكاة اليت توحدها وتوطد احلب وال

 :درو الشريعة و القانون في المهن والحرف لتطوير اقتصاد المسلمين في شمال نيجيريا
أشار البحث إىل أنه عن طريق التعاليم اإلسالمي  عرف أهل مشال نيجرييا الكثري من األسرار الكونية وخريات األرض 

لتحسني احلياة قال اهلل تعاىل :"لقد أرسلنا ُرسلنا بالبينات, وأنزلنا معهم الكتاب  والصناعات واستعملوا احلديد يف أغراض خمتلفات
وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسله بالغيب إن اهلل قوُي عزيز". 

عناصر قاعدة الصلبة اليت بنيت عليها االقتصادي واالجتماعي  احلرف واملهن تشكل عنصرا هاما من01سورة احلديد اآلية . 
لبقاءالرجل عرب العصور. األمة اإلسالمية يف مشال نيجرييا مثل أي جمموع أخرى من اجملتمعات مل تركت وراءها يف تطوير احلرف 

                                                             
 3 صحيح البخاري ج2 ص 00  
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وصيد األمساك، والصيد،  س   واجلزارة،. وميكن وصف البناء واملالب4واملهن األساسية الالزمة لتوفري ضروريات احلياة مثل الغذاء
مثل وجود بدائي مع جميء اإلسالم يوصي هلم ووضع أكثر كيف أن يذهب عنها، حيث بني اإلسالم شرها وحرامها، وحالهلا 

حترمي .وتبنّي للباحث أن هناك عدد من احملرمات العدية يف مشال نيجرييا اليت ال أصل هلا يف الدين اإلسالمي. ومنها: 5ومكرهاهتا
باإلضافةإلىأن القبيلة   ،6حرفة اجلزارة، وأهلها كفار، وال جيوز نكاح اجلزار وال يتزوج منه

 الفالنية،فإهنامتنعأكللحماملاعز،خشيةأنيصبحوامرضىاجلذام، وغريها كثري. 
 

بالعامل اإلسالمي وهكذا صار ألهل مشال نيجرييا عديدة اكتسبوا معارفها عن طريق فمهم الشريعة اإلسالمية  واتصاهلم  
اليت حتتاجإ ليها األمة اإلسالمية يف حياهتا ويف  والصناعة واحلرفة املهن مجيع ضبط الواسع وتأثرهم بالثقافة اإلسالمية على

معامالهتا اليومية وكان من املهن اليت تكرهها أهل مشال نيجرييا قبل هذا التطوير والتقدم العلمي هي: حرفة اجلزارة، واجلزّار من 
قبل اليعتربونه مسلًماحقيقيًا بل يرونه فاسقًا وأن إمامته يف الصالة التصح، وأما بتعلم الشريعة والقانون اإلسالمي حتسن 
األمر.أوضحت النتائج على ضرورة أمهية تكرمي األمة بعضها بعًضا وأهنا ال تتقدم يف العلم واليف الدين مادامت يكره بعضها بعضا 

ضل من صناعة بعض. مع هذا الوعي الديين الضخمة اليت أحدثتها الشريعة اإلسالمية أن الناس ويرى أن صناعة بعضهم أف
تعاطفوا مع تعاليمهم بدأت يف اعتماد بعض التغيريات اإلجيابية يف أمناط حياهتم. بدأ التجار واملعلمون والنجارون والسائقون 

 ة والوعي الديين يف األداء والصفقات اخلاصة. والناس من خمتلف املهن بني جيعلها تظهر حبس عال من النزاه
 

 درو الشريعة و القانون في التجارةلتطوير اقتصاد المسلمين في شمال نيجيريا
قد فتحت الشريعة والقانون اإلسالمي أمام املسلمني أبواب العامل اإلسالمي وباتصاهلم بإخواهنم املسلمني يف بالد املشرق اكتسبوا 

ليت منها فنون التجارة, وقوانينهاونظمها حىت صار منهم فحول التجار واألغنياء, الذين  صار هلم دور كبري يف الكثري من املعارف ا
الوساطة بني بالد املشرق واملغرب وإفريقية ولعبوا دور كبريًا يف تطوير اقتصادي البالد أفريقية, وكان من السلع التجارية اليت هلا 

ديد إذ استعمله أهل الشمال يف صناعة األدوات الزراعية مثل الفؤوس واملناجل والسيوف رواج كبري يف الشمال هي معدن احل
واحلراب, وكذلك ازدهرت جتارة العطور فأهل الشمال باعتناقهم اإلسالم وفهم شريعته عرفوا النظافة والتأنق يف امللبس, ومن أهم 

 خبيوط من احلرير  وغريها. السلع التجارية يف الشمال املنسوجات القطنية واحللل املطرزة
 

 الخاتمة
بالتأكيد أن الشريعة والقانون اإلسالمي لعب دور كبري يف التقدم والتطوير اقتصاد املسلمني يف مشال نيجرييا وهكذا يف سائر بالد 

رة, وبنّي لنا فيما العامل ويف كل زمان ومكان يستمدون من القرآن والسنة النبوية كل معارفهم وسبل عيشهم من زراعة وصناعة وجتا
تقدم أن دخول اإلسالم وانتشار ثقافته بني أهل الشمال واتباعهم تاليمه أكتسبهم كثريًا من املعارف فعن طريقه انفتحوا على 

 العامل اإلسالمي وتفاعلوا معه فأفادوا واستفادوا, وعرفوا أنواع الزراعة وفن التجارة والربح احلالل وأصابوا حظا وفريًا.
                                                             

and Ishaq, Journal of Arabic -Doma.L. 2009. Impact of Islam on Crafts and Occupations in Hausa land, al4

Islamic Studies, Nasarawa State University, Keffi, Vol.2 Sept09,p45 
 .291, ص0م الفقه والواضح من الكتاب والسنة على املذاهب األربعة. دار املنار القاهرة مصر ج0992إمساعيل حممد بكر  5

Doma.L. 2009. 466 
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 ع العربيةالمراج

 القرآن الكرمي

 . مكتبة القاضي برنو –تاريخ اإلسالم وحياة العرب يف إمربا طورية كامن م. 0920إبراهيم, صاحل بن يونس. 

 .شريف كانو نيجرييا

 ..  دار املعرفة , بريوت لبنا نتاريخ األدب العريب , للمدارس الثانوية والعليام .0112أمحد, حسن الزيات. 

. حبث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه يف اللغة حركة اللغة العربية وآداهبا يف والية كوغي. 0101عبداهلل .أبوبكر, ثالث 
 .جامعة أمحد بُلو زاريا نيجرييا –العربية وآداهبا بشعبة اللغة العربية 

 املطبعة املدين. القاهرة. 0. ط. صحيح مسلمه 0209أبو احلسني, مسلم بن احلجاج . 

 .. مكتبة احلياة. بريوت لبنان0.طاإلسالم يف نيجرييا و عثمان بن فوديم .0901دم عبداهلل.  اإللوري ,آ

 .مكتبة وهيه.بريوت لبنانتاريخ الدعوة اإلسالمية األمس إىل يومم .0920اإللوري, آدم عبد اهلل. 

 .األوىل القاهرة مصر. مكتبة وهبة الطبعة اإلسالم اليوم وغداً يف نيجرييام .0911اإللوري, آدم عبد اهلل. 

 موجز تاريخ نيجرييا قاموس صغري يلقي الضوء على تاريخ هذه البالد قدميه م . 0901اإللوري, آدم عبداهلل. 

 .دار مكتبة احلياة بريوت لبنانوحديثه.

 ه0111-011: الثقافة اإلسالمية يف تشادّ يف العصرالذهيب إلمرباطورية كامن من م 0991الدّّكو ُكُلود َفْضل 

 رسالة الدكتور ,  كلية الدعوة اإلسالمية م.0011-م 0011 

. دارالعاصمة اختيارات اإلمام الشوكاين الفقهية يف املسائل اخلالفية يف العبادات مجع ودراسةم. 0102اخلاليف,زهري .ع. 
 الرياض.اململكة العبية السعودية.

 تارخ بالد التكرور , مطبعة الشعبم ( , إنفاق امليسور يف 0900ابن فودي, حممد بلو بن عثمان ) 

م عام اإلستقالل  , الطبعة 0901م إىل 0111م( , الثقافة العربية يف نيجرييا من 0920ابن أيب بكر علي ( 
  .األوىل.مؤسسةعبداحلفيظ , البساطلبنان

 0,  د ط , د. ب . د . م , ج  صحيح البخارياإلمام البخاري, حممد بن إمساعيل.)غ م(  

. حبث أكادميي لنيل الشهادة الشيخ آدم حممد إبرا هيم ومسا مهته يف نشر الثقافة العربية يف ميدغريم.0112احلاج غاج. بشري 
 .الليسانس. يف الدراسات العربية, جامعة ميدغري
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ربية وآداهبا ىف , مصدورة من مجعية مدرسي اللغة الع جملةاللسان, اللغة العربية ومظاهر إمهاهلا يف نيجرييا .0110باو, ثاين 
 1-0 0(0نيجرييا ر )

م ( دور املدارس العربية اإلسالمية يف نشر الثقافة العربية  جبمعاري, حبث أكا دمي لنبل 0991اجلمعاري يهوذا إسحاق حممد, ) 
 . شهادة الليسانس , جامعة جوس نيجرييا

ا , الطبعة الثا نية , املكتبة األفريقية الرياض اململكة م ( , حركة اللغة العربية وآدا هبا يف نيجريي0992غالدنثي شيخو أمحد ) 
 . العربية السعودية
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