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امللخص
من هللا على نيجرياي – قدميا وحديثا – بعلماء يسهرون على إحياء القرآن الكرمي وعلومه مبجهوداهتم الفردية،
لقد َّ
ومعارفهم اجلامة ،رغم املعوقات اليت ينصبها أعداءه بداخل البالد وخارجه  .فقد قام بعضهم إىل ترمجة القرآن إىل
اللغات النيجريية الرئيسة ،تعميما للفائدة ،بينما قصره آخرون منهم إىل تفسريه ،تسهيال ملغزاه للعوام واخلواص ،حينا
تلو آخر .حتقيقا للغاية اليت يهدفها العلماء يف انتشار اإلسالم يف أرجاء البالد املعمورة فقد ابتدعوا طرقا خمتلفة
لرتغيب أبناء املسلمني يف تفهم اإلسالم والقرآن بشكل خاص .ومشكلة البحث تنجم من املخلفات اليت تركها
املستعمرون األجانب على البالد ،وقام هذا البحث حبل هذه املشكلة بطرق شىت ،سلكها العلماء الغيورون على إحياء
تراث اإلسالم بوسائل متعددة .استخدم الباحثان املنهج الوصفي لبيان أحوال الناس يف اجملتمع النيجريي اجتاه القرآن
حني من الدهر .وأهم
الكرمي ،واملنهج التارخيي والسردي لبيان أحداث مرت على التعليم اإلسالمي العريب النيجريي ٌ
النتائج اليت توصل إليها البحث :العناية ابلقرآن وعلومه ،درسا ،وتفسريا ،وأتليفا على بقية املواد األخرى يف اجملتمعات
املسلمة النيجريية ،وإطالق ألقاب ع ّدة على التالميذ والعلماء الذين يشتغلون ابلدراسات القرآنية ابلبالد ،ووجود
حتفيظ القرآن الكرمي ابملدارس اخلاصة والعامة يف معظم مدن وقرى نيجرياي.
الكلمات املفتاحية :القرآن ،اإلسالم ،مدارس ،محلة ،نيجرياي.
Abstract
The Almighty Allah, indeed, bestowed Nigeria with scholars who studied the glorious Qur’an
and its sciences meticulously and excellently trough their personal efforts despite the obstacles
put forward by the enemies within and outside the country over many centuries. Part of these
efforts is that some of these scholars translated the meanings of the Qur’an into Nigerian
languages in order to get the proper meaning of the Qur’an clearly by the citizens while some of
them did the Tafsir, so that, every Muslim will understand the Holy book with ease. They also
innovated divergent ways in order to interest Muslims to study the book across the globe. This
research is hereby carried out to solve problems created by foreign colonists in Nigeria and
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methods used by scholars of the land to conquer or erase many of those problems/challenges. The
method applied for this research are; descriptive and historical approaches while findings reveal
that Nigeria scholars specifically concern with the teachings of the Qur’an and its sciences over
other subjects and honor both scholars and students with specific nicknames and epithets
particularly the memorizers and custodians of the Holy Book either in public schools or private
institutions.
Keywords: The Holy Book, Islam, Schools, Custodians, Nigeria.

املقدمة :اإلسالم و كيف انتشر يف نيجريي
يف فجر يوم من أايم عام 570م ،أشرقت مشس اإلسالم بواد غري ذي زرع ،عند بيت هللا احلرام ،حيث أسكن سيدان
إبراهيم ،أبو األنبياء ،ولده إمساعيل ،ليقيم ذريته الصالة هبا ،فكثرهم هللا ،وجعلهم أمة مسلمة إىل أن بعث فيهم رسول
منهم ،يتلو عليهم آايت هللا ،ويعلمهم الكتاب واحلكمة ،ويزكيهم حىت أصبحوا خري أمة أخرجت للناس ،أيمرون
ابملعروف ،وينهون عن املنكر( اإللوري1985 ،م) .خرجوا من غور هتامة ،وجو ميامة ،حيملون نور اإلسالم ،إىل
سهول األرض وجباهلا ،يبددون بنور اإلسالم غياهب الكفر واإلحلاد يف كل مكان ،فاستضاء به الكرة األرضية يف أقل
من نصف قرن واحد من الزمان .فكان من اجلهات اليت استضاءت بنور اإلسالم يف الصدر األول من القرن األول،
بالد السودان اليت تسمى بالد التكرور أو غرب أفريقيا أو نيجرياي (اإللوري1978 ،م) .وملا كان اإلسالم ينتشر
انتشارا طبيعيا مبا فيه من القوة الروحية ،انتشر تدرجييا ،إىل مجيع أقطارها خالل قرن واحد من الزمان ،وكان العرب هم
أول من نشر اإلسالم يف غرب أفريقيا ،مث تلقاه منهم العجم كالرببر ،وسائر أجناس السودان ،وطبقاهتم ،من ملوك،
وأمراء ،وعلماء ،وفقهاء ،وعباد ،ونساك ،كل قد ساهم يف خدمة اإلسالم ونشره ،يف حدود إمكاانته وطاقاته.
أمهية البحث
تنبع أمهية البحث من كونه أتيت يف زمن طغى الثقافة الغربية على الثقافة اإلسالمية يف نيجرياي ،حيث وضع أعداء
اإلسالم العراقيل أبنواعها أمام محلة الثقافة اإلسالمية من الزدهار والتقدم .وقد ظل محلة القرآن وحفظته قروان عديدة
خيدمون الذكر احلكيم مبا لديهم من نفس ونفيس ،وإن كان أغلبهم يعيشون على هامش احلياة .وهذا البحث يلقي
الضوء عما حيدث يف جمالت الثقافة العربية يف البالد عامة ،ويف ماهية القرآن خاصة.
أهداف البحث

 تقصى األساليب اليت توظفها علماء نيجرياي يف نشر الثقافة اإلسالمية بني العوام واخلواص يف البالد ،قدميا وحديثا.60 |al-Ḍād, 4(1)2020
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 إعالم الناس ول سيما األجانب منهم قدرة علماء نيجرياي يف التمسك بكتاب هللا على رغم اهلجمات املريرة اليتتشن على حفظته من داخل البالد وخارجه.
 العتقاد أبن القرآن الكرمي شفاء ،ورمحة ،وهدى للناس ،ويف أن القرآن لكفيل يف تلبية حاجات البشر يف كل زمانومكان.
القرآن الكرمي
القرآن الكرمي كالم هللا احلكيم ،ل أيتيه الباطل من بني يديه ،ول من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد وقد وصفه حممد
عبده ،رمحه هللا أبنه "حوى من أخبار األمم املاضية ما فيه معترب لألجيال احلاضرة واملستقبلية ،نقب على الصحيح
منها ،وغادر األابطيل اليت أحلقتها األوهام هبا ،ونبه على وجوه العربة فيها ،حكى عن األنبياء ما شاء هللا أن يقص
علينا من سريهم ،وماكان بينهم وبني أممهم ،وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم املعتقدون برسالتهم" (املسلوت،
1973م) .قد نزل بلسان عريب مبني ،فراع العرب سحره ،وهبرهم أسره ،وأخذ مبجامع قلوهبم بيانه الساحر ،وأسلوبه
املعجز ،فتومهوه سحرا وما هو ابلسحر ،وظنوه شعرا وليس ابلشعر.
لقد كان القرآن الكرمي املصدر األول الذي اعتمد عليه املسلمون ،وعلماء اللغة واألدب يف تقعيد القواعد .وقد هدى
هللا العلماء األولني إىل وضع علوم خلدمة القرآن ،وفهم أسراره كعلوم البالغة .وكان للقرآن أثره يف حفظ لغة العرب من
الضياع .وقد هجر كثري من األمم اليت أسلمت كالعراق والشام ومصر لغتهم اليت يتكلمون هبا من فارسية أو رومية أو
قبطية ،وأقبلوا على لغة القرآن يدرسوهنا ،ويتعمقون يف دراستها ألهنا الوسيلة لفهم اإلسالم وكتابه العزيز( .حممد
خليفة1978 ،م).
ويف أتييد ذلك كله ،يقول عيسى أليب أيب بكر واصفا كتاب هللا العزيز أبحسن صفات ،وأروع نعوت على أساس
جتربته به قائال:
قف رتل القرآن صاح قلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
هل منذ كونك يف احلياة وجدتـه

هلل درك حتسن الرتتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال (أبوبكر2005 ،م)
سئمت قراءته فآت دليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

زجرت مواعظه القرون األولــى
قول من الرمحن مالك أمرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هيهات ذلك أن يكون ذلي ــال
من دوام التكرار يف ترتيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فكأنه هبذه األفكار والجتاهات ميثل ماليني مسلمي نيجرياي يف العتقاد ابلقرآن ،واللجوء إىل حصنه الرصني يف
األفراح واألتراح ،واآللم واآلمال .وقصارى القول ،إن مسلمي نيجرياي قد اهتموا هبداه ،بل عضوا عليه بنواجذهم يف
األمور كلها.
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مدارس تعليم القرآن يف نيجريي
لتكاد قدم اإلسالم تثبت يف بلد من البالد حىت تتأثل ثقافته يف أرضها ،ول تلبث تظهر فيها مدرستان عربيتان،
أولها :املدرسة القرآنية للصغار ،واثنيتهما مدرسة العلوم للكبار ( اإللوري1978 ،م) ،وتنقسم مدارس تعليم القرآن
يف نيجرياي إىل قسمني :فاألول هو القسم الذي يتعلم فيه الصبيان قراءة القرآن من غري حفظ .والثاين هو القسم الذي
يتعلمون فيه حفظه .أما القسم األول فإن الولد أو البنت تلتحق هبذه املدرسة عندما يبلغ أو تبلغ من العمر مخس
سنوات أو أقل .ويطلق عليها يف العرف احمللي "مدرسة اللوح" ألن الصبيان يتعلمون قراءة القرآن فيها وهو مكتوب
على هذه األلواح .فهذا النوع من املدارس لحصر له يف نيجرياي ألنه قلما جيد املرء ولدا أو بنتا مل يلتحق أو مل تلتحق
هبا ،إذ إن ضمري األب املسلم ل يراتح إل بعد أن يدخل ولده أو بنته فيها.
طريقة التعليم يف الكتاتيب
أما طريقة التعليم فهي أن يكتب املعلم للولد احلروف اهلجائية أول غري مشكولة على اللوح ليتعلمها مث يكتب له سورة
الفاحتة غري مشكولة أيضا ليتعلم النطق حبروفها متصلة مث املعوذتني ،مث سورة اإلخالص فسورة اللهب ،فسورة النصر
وهكذا مث يعود إىل األول ليتعلم هذه السور مشكولة ،مث يطالب حبفظها .وهذه املرحلة تستغرق عدة شهور مث يواصل
قراءة السور مع احلفظ حىت يصل إىل سورة األعلى أو سورة النبإ .وهنا تنتهي مطالبته ابحلفظ يف بعض اجملتمعات
اإلسالمية .فيواصل قراءة السور وهي مكتوبة على ذلك اللوح إىل سورة النبإ .وهكذا حىت خيتم القرآن كله قراءة ،ويف
أثناء ذلك ،يتعلم بعض الطالب الكتابة بنفسه فرييح معلمه من عبء الكتابة على اللوح.
فهذه الطريقة أتخذ الولد أربع سنوات أو أكثر قبل أن خيتم القرآن كله .وهنالك سور معينة ،وأحزاب يطالب املعلم أاب
الطالب ابلتصدق له بطعام أو شأة أو خروف إذا وصل إليها .وهذه الصدقة طبعا تذهب إىل املعلم نفسه .ويبدو أن
السبب يف ذلك هو أن معظم اآلابء أو أولياء األولد ل يعطون هذا املعلم شيئا يف مقابلة تعليمه ألولدهم .لذلك،
اخرتع املعلمون هذه الطريقة ،وأومهوا اآلابء أن عدم القيام هبذه الصدقة جيعل الولد غبيا ،وثقيل الفهم (علي،
يلحون على آابئهم يف إعطاء هذه الصدقة ليفتح هللا عليهم ،ويزيدهم حدة
1972م) .لذلك ،فإن األولد أنفسهم ّ
الذكاء .أما إذا ختم الولد القرآن فال بد أن يقيم والده احتفال رائعا ،حيضره األقارب واألصدقاء ليباركوا يف الولد أو
البنت ،وليملئوا جيب املعلم أيضا ابملال (علي1972 ،م).
وقد اعتاد النيجرييون وما حوهلا من بالد غرب أفريقيا أهنم ل خيلطون يف تعليمهم القرآن للولدان بشىء من العلوم
األخرى بل يقتصرون على تعليم القرآن استظهارا كالربانويني والسنغاليني واهلوساويني ،أو سردا كسائر الريابويني الذين
يكتفون حبفظ بعض السور القصار لتأدية الصالة املفروضة (اإللوري.)1985 ،
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هذه هي الطريقة اليت كانت سائدة يف القرن التاسع عشر امليالدي بل ل تزال موجودة إىل يومنا هذا .وهي بال شك،
طريقة بدائية يتكبد املعلم والولد على السواء تعبا كبريا .إذ يعترب كل ولد مرحلة على حدة ،ويتطلب اهتماما خاصا من
معلمه.
مؤهالت املعلم يف هذه املدارس
إن مؤهالت املعلم يف هذه املدارس تبىن أساسا على شرطني،
أوهلما :أن يكون املعلم قادرا على قراءة القرآن قراءة صحيحة.
اثنيه :أن حيفظ على األقل حزاب واحدا من سورة األعلى إىل الناس فمىت ما حتصل على هذين الشرطني ،فقد أصبح
كفؤا للتدريس يف هذه املعاهد.
مدارس حتفيظ القرآن
تقع معظم هذه املدارس يف مشال نيجرياي كربنو ،وكنو ،وكدوان ،وكوغي ،يف مدهنا وقراها أيضا ،وعددها قليل ابلنسبة
إىل الكتاتيب ،ول يلتحق هبا الولد يف الغالب إل إذا أمت مرحلة الكتاتيب.
طريقة التعليم فيها

إن طريقة احلفظ يف هذه املدارس هي أن يكتب التلميذ الثمن األول من سورة البقرة على لوحة مث أييت به إىل املقري
الذي يقرؤه إايه بدقة ،مشريا إىل مجيع أماكن املد ،والدغام ،والوصل ،والوقف ،وخمارج احلروف ،وما إىل ذلك مث
ينصرف التلميذ حلفظ هذا الثمن حىت إذا أتقن حفظه ،عاد إىل املقرىء وأمسعه إايه ،فإذا اقتنع به أمره ابملضي إىل
الثمن الذي يليه ،وهكذا حىت حيفظ القرآن كله .وختتلف مدة احلفظ حسب اختالف قوة ذاكرة التلميذ ،ولكنها يف
الغالب ترتاوح بني ثالث سنوات ومخس ،ورمبا زادت على ذلك ،واحلق أن حفظهم للقرآن حفظ متقن للغاية إل أنه
ينقصهم جهلهم املطبق مبعناه ،ولكن هناك عدد ل يستهان به جيمعون بني احلفظ واملعىن (علي1972 ،م).
إجيايب ،وغبطة ايهلا من غبطة لدى املسلمني الغيورين على دينهم .وقد ازدادت
أثر ي
إن ملدارس حتفيظ القرآن يف نيجرياي ٌ
هذه املدارس ابزدايد التوعية اإلسالمية النامجة من الناشيئن من جهة الشبان والشاابت ول سيما بعد إعالن بعض
الولايت الشمالية بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف ولايهتم وحمافظاهتم ،فتكاثرت عددها يف عواصم البالد اليت كثر فيها
املسلمون حبا يف القرآن ،وتعظيما جلالله ،وترغيبا يف الفهم مبضمونه.
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ويبلغ عدد احلفاظ واحلافظات إىل مخسمائة حافظ على وجه التقدير ،ومن األمهية مبكان أن التسهيالت احلديثة من
الشرائط املسجلة املنتشرة يف العامل أبسره أبصوات خمتلفة للقراء املشهورين يف العامل العريب قد ذللت بعض الصعوابت
اليت يواجهها الشعب النيجريي ابلقياس إىل القرن التاسع عشر والعشرين امليالديني.
فأصبح الطالب أو الطالبة يقضي بضع سنني على تدريبه ومترينه إىل أن يتخرج حافظا .أضف إىل ذلك أن األستاذ ل
يعلن هبذه املزية لطالب حفظ القرآن إل إذا اجتاز امتحاان عسريا ،يدور حول أماكن املد ،واإلدغام ،والوصل،
املفوهني ،واملتخصصني يف القرآن
والوقف ،وخمارج احلروف ،غالبا أمام زمالئه ،ومتقدميه يف احلفظ ،و ٌ
لفيف من العلماء ّ
وعلومه.
مثالب هذه املدارس
وهلذه املدراس مثالب ،أبرزها :
-1كون قراءة عندهم صماء ،ل يفهم األطفال معاين ما يقرأون.
 -2عدم العناية بقواعد الصحة يف اجمللس ،وآلة الدرس ،وشرب املاء ،كاجللوس على األرض اجلرداء ،أو احلصري
الوسخ ،وشرب املاء للجميع إبانء واحد من جرة واحدة.
 -3عدم العناية بتعليم احلساب ،وبعض علوم أخرى لزمة للحياة ،وأمور الدين الواجب معرفتها على كل مسلم.
 -4منع الصبيان من اللعب املنظم يف كثري من الكتاتيب.
 -5سيادة الفوضى على جو املدرسة لتعدد القراءات بتعدد القراء يف خمتلف السور (اإللوري1981 ،م)
اإلجازات العلمية
ليس يف صدر اإلسالم إجازات علمية جييزها املعلم لتالميذه ،وإمنا فكرة اخرتعها العلماء يف العصر احلديث ،فالعلماء
الذين يقومون بتدرس يف هذه املدارس ،يعطون طالهبم النابغني ،إجازات علمية ،ورمبا كانت شفهية أو كتابية،
يصرحون هلم فيها بتدريس ما تلقوه عنهم (فضل1998 ،م) .فكان األستاذ إذا ملس يف تلميذه نبوغا ،وآنس فيه
فهما عميق ا للمادة اليت درسها له ،ووثق من أنه سيقوم أبداء الرسالة العلمية على الوجه األكمل ،أجازه أن يدرس
العلوم اليت أتقنها حتت إشرافه دون أن يؤدي الطالب امتحاان كتابيا .وهكذا كان احلال يف نيجرياي ،فإن من حفظ
القرآن وأملّ بعلومه ،خلع عليه أستاذه لقب "قوين" وأجازه يف تدريس القرآن وحتفيظه ألبناء املسلمني .واحلائز هلذا
اللقب ،يكتسب مكانة عالية لدى عامة الناس ،ويلقى اإلجالل والحرتام بينهم .وحيق له أن يفتح مدرسة قرآنية ،كما
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حيق له منح اللقب ملن بلغ من تالميذه هذه الرتبة .ويتاسبق الناس إىل تزوجيه بناهتم له مع قيامهم بدفع املهر ،ولوازم
العرس.
واإلجازات العلمية اليت متنح إىل الذين أتقنوا العلوم اإلسالمية ،هي اإلقرار بكفاية الطالب واجتهاده ،وحسن سلوكه،
وانكبابه على العلم وتفرغه للدراسة والبحث ،وكانت تلك اإلجازات مبنزلة شهادة شخصية تكرميية من األستاذ
معني بل يقال إنه من تالميذ العامل الفالن .وهناك كثريٌ من العلماء الذين نبغوا
لتلميذه ،وليس له ذكر أو ارتباط مبعهد ّ
يف كثري من العلوم ،وحصلوا على أعلى اإلجازات العلمية اليت عادت ابلنفع اجلليل للبالد والعباد.
ألقاب محلة القرآن الكرمي يف نيجريي
لكل من اختذ تدريس القرآن والعلوم اإلسالمية مهنة له يف نيجرياي ،يطلق عليه الشعب بعدة ألقاب على حسب
مفهوهم هلا ،فمن بني هذه األلقاب أستاذ ،وفقيه ،ومامل ،وألفا ،وغوين ،وشيخ ،وسيّدي.
 -1أستاذ :لقب شائع يف البالد اإلسالمية مث انتشر إىل نيجرياي بدخول اإلسالم إليها .ويطلق هذا اللفظ على كل
من يقوم ابلتدريس بصرف النظر عن مكانته الجتماعية أو درجاته العلمية .
-2فقيه :ومن األلقاب اليت اشتهر هبا العلماء يف نيجرياي عامة ،ويف المرباطورية الكامنية بوجه خاص ،الفقيه أو فكي
وهو حتريف للفظ فقيه .ولف ظ فقيه يطلق على العامل ابألحكام الشرعية .أما يف بالد كامن ،وسائر غرب أفريقيا ،فلم
يعد لفظ فقيه قاصر على املتضلع ابلفقه فحسب بل توسعوا يف استعماهلا فأطلقوها على من حفظ القرآن ولو جزءا
منه.
 -3شيخ :ومن األلقاب املتدوالة يف نيجرياي لقب شيخ ،ويعنون به وصول العامل إىل مرتبة كربى من العلم ،وحينما
تضاف إىل لفظ اإلسالم يصري هلا مدلول أعظم لتصبح "شيخ اإلسالم" واستعمل لفظ شيخ لدى علماء الطرق
الصوفية وأتباعهم فيقول أهل الطريقة القادرية :الشيخ عبد القادر اجليالين (مؤسس الطريقة القادرية) وأهل الطريقة
التجانية ،شيخنا أمحد التجاين (مؤسس الطريقة التجانية) ومن الذين محلوا هذا اللقب يف نيجرياي الشيخ عثمان بن
فوديو ،ألنه اشتهر به يف حياته ومماته.
 -4معلم :ومن هذه األلقاب املعلم ،وبعضهم يقولون "مامل" حتريف لفظ معلم ،وذلك بسبب العجمة ،وعرف هذا
اللفظ بتوسع يف نيجرياي عامة ،ويف بالد هوسا خاصة .وقد شاع استعماله حىت صار يطلق على كل من لبس زي
علماء اإلسالم ،وإن مل يكن منهم .
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 -5ألفا :وهذا اإلسم اشتهر فقط بني قبيلة يوراب يف نيجرياي ،واملقصود منه هو من كان يعلم الناس العلوم العربية
اإلسالمية أو جماب الدعوة أو يساعدهم على قضاء احلوائج عن طريق الدعوات من املأثورات النبوية .ولعلهم يعنون به
إنسان كألف يف القوة واملساعدة.
 -6غ وين :ومن األلقاب املشهورة قوين أو غوين ابلغني ،وقد ذاعت هذه الكلمة يف بالد كامن ،ويقصد به قوي يف
القرآن وعلومه .وهذا اللقب ،يطلق على الذين أجادوا حفظ القرآن ،تالوة وحفظا .ويعقد لذلك امتحان له أمام
مجهور من كبار احلفاظ ،وفيهم أستاذه ،وعند اجتيازه المتحان ،خيلع عليه هذا اللقب ،ويقام هلذه املناسبة احتفال
هبيج حيضره خلق كثري من الفقهاء واحلفاظ وعلية القوم ،ويكون يوما مشهودا ،تذبح فيه الذابئح تكرميا لصاحبه.
وحاصل على هذا اللقب ،تكون له مكانةٌ رفيعةٌ لدى اخلاصة والعامة ،ويلقى الحرتام والتقدير من احلكام والرعية،
ويزوجه علية القوم بناهتم ،ويقومون بدفع مهورهن من أمواهلم ،وهم يقصدون من ذلك نيل رضاه إلمياهنم أبن حافظ
القرآن والعامل يشفع يوم القيامة فيشفع ملن هم على صلة رحم به ،لذلك يبادرون بوصل أرحامهم به ،عسى هللا أن
يدخلوا اجلنة بشفاعتهم يوم القيامة( .فضل)1998 ،
 -7سيّدي :ومن األلقاب املشهورة عندان لقب سيدي أو سيدان ،ويطلق على معلمي القرآن الكرمي أو على من سبق
غريه من التالميذ إىل األستاذ بسنني كما يطلق على الذين أملوا بكثري من فنون العلوم كاللغة ،والشريعة ،والسرية النبوية
إىل غري ذلك من العلوم اإلسالمية .ولكن هذا اللقب استعمل بتوسع على أصحاب الكرامات ،واألولياء الصاحلني،
ومن أولئك الذين محلوا هذا اللقب سيدي عبد الكرمي املغيلي ،وسيدي عبد الرمحن التميمي وأمثاهلما.
إن املثقف اإلسالمي يف نيجرياي مير-عادة -مبراحل عدة ،أوهلا مرحلة الكتاتيب ،حيث يبدأ به إثر انفطامه من
الرضاعة ،وحيفظ ما ل يقل عن عشرين سورة يؤدي هبا الصلوات اخلمس ،ونوافل أخرى قبل أن ينتقل إىل مرحلة
أخرى إن أراد له أبويه التقدم والتوسع يف العلوم العربية اإلسالمية ،وإل خيتار له عمال يقتات به يف مستقبله .وما من
مسلم يف نيجرياي -مشال وجنواب– إل ويرسله أبوه إىل الكتاتيب اليت ابلقرب منهم إن مل يكن عاملا ،وإن كان منهم،
فيكتفي على تربيته تربية إسالمية ليكون خلفا له ،حيا وميتا.
معيشة علماء غرب أفريقيا
إن أغلبية علماء غرب أفريقيا وأئمتها ل يتقاضون أجورا آخر كل شهر ،وإمنا كانوا يعتمدون على أنفسهم وأيكلون من
عرق جبينهم ،ومما عملت أيديهم من زراعة ،أو صناعة ،أو خياطة أو جتارة ،ويضيفون إىل ذلك ماأيتيهم من
الصدقات واهلدااي واهلبات .وقد ابتدعوا ألنفسهم مكسبا آخر جيلب هلم األرزاق يف احلفالت الدينية اليت كانوا ول
يزالون يقيموهنا حسب تقاليد البالد الجتماعية والدينية ،منها حفلة تسمية املولود يوم سابعه ،وحفلة النكاح ،وحفلة
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اجلنازة ،وحفلة الشكر ،وحنو ذلك من احلفالت املستحدثة عندهم (اإللوري1981 ،م) ،ويف ضيق معيشة معلمي
القرآن الكرمي بنيجرياي ،يقول أحدهم شاكيا (حممد ثوابن2010 ،م):
اي رب قد ضقت ذرعا ابهلموم وقد رجوت فضلك ايرمحن مل أزل
أرجوك واحلال لخيفى عليك على ماكان يب من حياة البؤس والعطل
لقد تعلمت علم الدين يف لغـ ـ ــة أنزلت فيها كتاب الذكر واملثل
صرفت فيه حيايت من بدايته ـ ــا إىل أواسطها والنفس يف شغل
لكن على غري جدوى يف احليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة وقد ظلت معيشتنا ضنكا على الفشل
اي خالق اخللق ايرمحان قاطب ــة ايمن يرى ماخفى ايعامل اجلمــل
أصلح له احلال وارفع مستواه إىل أعلى املكان كمن أعليت يف زحل
يسر له العيش واألرزاق مسرعة اي خالق اخللق أدرك صاحب الزلل
لقد أمجل نكباب اللغة العربية إثر دخول الستعمار الربيطاين على تربة غرب أفريقيا يف صورهتا اليوم ،الشاعر النيجريي
الشاب ،عبد الرمحن عبد العزيز الزكوي ( )2006يف ايئيته ،إذ قال:
إىل العربية الفصحى وهيـا؟!
إلم تقول هيا ايأخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فصيح القول صار هبا وغيـا
وكم من انطق ابلضاد فينا
ولألجواع يف األحشاء طيــا
تعلمنا لسان العرب تعب ـ ـ ــا
وللقرآن واألهدى نبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تعلمناه حبا لإلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
متثل هااتن القصيداتن آلم مثقفي اللغة العربية يف غرب أفريقيا بشكل عام ،ويف نيجرياي بشكل خاص .ولضيق معيشة
القائمني بتعليم القرآن ،ينفر من حوضه كثري من طلبة العلم اليوم حىت أبناء العلماء أنفسهم.
 -1أثر القرآن الكرمي يف الشعر العريب النيجريي
لقد كان القرآن الكرمي املصدر األول الذي اعتمد عليه املسلمون ،وعلماء اللغة واألدب يف تقعيد القواعد ،وقد هدى
هللا العلماء األولني إىل وضع علوم خلدمة القرآن ،وفهم أسراره ،كعلوم البالغة ،وكان للقرآن أثره يف حفظ لغة العرب
من الضياع .وقد هجر كثري من األمم اليت أسلمت كالعراق ،والشام ،ومصر ،لغتهم اليت كانوا يتكلمون هبا من فارسية
أو رومية أو قبطية ،وأقبلوا على لغة القرآن يدرسوهنا ،ويتعمقون يف دراستها ،ألهنا الوسيلة لفهم اإلسالم ،وكتابه العزيز.
ومل يكد العرب الذين حفظوا تراث األدب العريب يسمعون القرآن حىت هبرهتم بالغته فأقبلوا عليه حيفظونه ،مث
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استلهموا من معانيه وأساليبه .فبالغته هي اليت سجد هلا األعرايب الفصيح قبل أن يسلم حني مسع قارئ يرتل قوله
"فاصدع مبا تؤمر" ،وقال سجدت لفصاحته (حممد خليفة)1978 ،
ويف القرآن صور كثرية من التشبيهات الرائعة كتصويره احلياة الدنيا بقوله "إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات األرض مما أيكل الناس واألنعام حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون
عليها أاتها أمران ليال أو هنارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن ابألمس" .وكم فيه من كناايت كقوله تعاىل "أو لمستم
النساء" كناية عن اجلماع .وكل ذلك وغريه مماجاء يف القرآن كان املعني الذي هنلت منه فحول األدابء حىت انتشوا من
رحيقه ،فملئوا الدنيا بسحر بيانه ومجاله.
ومن اجلدير ابلذكر أن ا لشعر العريب النيجريي قد أتثر ابلقرآن الكرمي من نواحى شىت ،أمهها العناية به يف تفسري علوم
القرآن ،والقتباس منه يف أشعارهم بغض النظر عن املوضوع الذي كان يعاجله الشاعر مث مراعاة التعاليم القرآنية،
ودروسه البالغة عند اإلدلء ببنات أفكارهم ،ويف توسالهتم به ألمر كان يقلق ابهلم.
 -2العناية بعلوم القرآن الكرمي

كانت حركة اإلصالح اليت قام هبا الشيخ عثمان بن فودي يف القرن التاسع عشر امليالدي يف بالد حوس من أهم
األحداث اليت شهدهتا منطقة غرب أفريقيا ،وكان من أهم اإلجنازات اليت حققتها هذه احلركة ،تطهري عقول الناس من
كثري من األوهام واخلرافات اليت كانت سائدة يف اجملتمع ،وتوجيه املسلمني إىل تعليم دينهم القومي ،ومتييز احلق من
الباطل .وكان من مثار هذه احلركة أن مت القضاء على كثري من مظاهر الفساد الجتماعي واخللقي ،وحلت القيم
اإلسالمية السامية حمل القيم الوثنية الفاسدة .وفوق ذلك كله ،انتشر نور العلم ،وتب ّدد ظالم اجلهل ،فقد وجه زعماء
هذه احلركة مههم لتحرير عقول الناس من براثن تقاليد اجلاهلية ،وإطالق سراحها من قيود العوائد الذميمة ،واختذوا
لذلك تثقيف الناس وتعليمهم وسيلة هلم ،فعكفوا على إرشاد الناس ،وتوجيههم بكل الوسائل املتوفرة يف ذلك احلني،
فوعظوا ودرسوا وألفوا.
وقام عبد هللا بن فودي اجلهاد مبسامهة كبرية يف هذا اجملال ،وخباصة يف جمال التأليف ،فألف يف كل فن عرفه العلماء يف
هذه املنطقة بتحويل منثور إىل منظوم ،وقدم للطالب كتبا دراسية يف علوم القرآن ،والتفسري ،واحلديث وأصوله ،والفقه
وأصوله ،والنحو ،والصرف ،والتوحيد ،واملنطق ،والعروض ،والتصوف ،والسرية ،والسياسة .وهو أول من ألف يف تفسري
القرآن وعلومه يف نيجرياي .وله ثالثة كتب يف التفسري ،وهي نيل السؤل من تفاسري الرسول وضياء التأويل يف معاين
التنزيل وكفاية ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن.
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وترك أيضا يف علوم القرآن ثالثة كتب كلها يف النظم وهي املفتاح للتفسري وساللة املفتاح والفرائد اجلليلة وسائط
الفوائد اجلملة.
وقد نظم عبد هللا بن فودي كتااب بعنوان "الفرائد اجلليلة" ،وقد وصلت أبيات الكتاب إىل ثالثة وتسعني وثلثمائة بيتا
حتت سبعة أبواب .بدأ الباب األول مبا يتعلق بنزول القرآن ،وركز الباب الثاين على قراءاته املختلفة ،واعتىن الباب
الثالث خبط القرآن ،وكان الباب الرابع على تعليمه ،والباب اخلامس على أحوال حامليه ،والباب السادس منه حتدث
عن أحوال القرآن بينما متحور الباب األخري على فضائل القرآن ،وهو يقول :
احلمد هلل العليم املنـ ـ ـ ـ ـ ــزل خري كتابه خلري مرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وخصنا بكوننا من أمت ـ ـه وانصرين دائما مللت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
صالته مع السالم دائما عليه مع أصحابه وعمم ـا
مجيع أهل ملة الق ـ ـ ـ ــرآن ما قام دينه على األديـ ـ ـان
وبعد فالقرآن حبر زاخر والعلماء فلكه املواخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
كل الفنون منه تستمــد وكل ما خالفـ ــه فـرد
وهكذا غلب على ذاكرته روح اإلسالم ،وحبه للقرآن يف اإلقبال على الدفاع بكتاب هللا العزيز ،واخلوض يف محاه بقلمه
كل ابغ وطاغ
ولسانه إىل انتشر نور اإلسالم من زماهنم إىل مجيع البقاع يف املنطقة .وأصبح معروفا ومعرتفا به أمام ّ
جلهاده ،وعلومه الفياضة ،وأتليفاته القيمة  .وإذا نظران إىل كتاب آخر له يف املوضوع ذاته ،فإن الغاية من أتليفه
لختتلف ،والغاية هي فهم القرآن وما حيتويه من علوم أخرى.
 -3التعاليم القرآنية
إن املثقف النيجريي الذي ترىب على العلماء الصاحلني يف نيجرياي ،لبد أن يتحلى ابلقيم اخللقية ،وعلى التعاليم القرآنية
بشكل خاص ،ألنه يعلم أن الدروس القرآنية اليت تلقاها منهم إمنا الغاية منها نشرها إىل أماكن أخرى حسب
الستطاعة ابلقلم أو ابللسان ،فهو يدافع أول القرآن الكرمي ،والسنة النبوية كلما واجهته الظروف القاسية ،أو انقادت
له احلياة بطيبها ويسرها ،ومرها وحلوها .وإذا خترج على يدهم طالب ،وكان شاعرا انبه الذكر ،فقد حتتم عليه أن يغرس
هذه التعاليم على عقول اآلخرين من الناشئني ،رجال ونساء ،بواسطة انتاجاته الشعرية لتسري األمة على هداه ،لذلك،
يتدفق الشعراء إىل هذا الجتاه يف أشعارهم.
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 -4التوسل ابلقرآن
إن شعراء نيجرياي قد توسلوا ابلقرآن يف أشعارهم إمياان منهم به وبتأثريه الفعال إما جللب خريات ،وإما لدفع مضرات
مس أحدهم مكروها ،فيقرأ جزأ منه أو كله إذا شاء فريى الستجابة
من اإلنس واجلن ،لذلك ،يهرولون إىل محاه إذا ّ
من فعله حال ،لذلك ،كثر الشعر العريب يف رايضه ،ول سيما يف التوسل به أايم الشدة .ولعل أرجوزة القاضي إمساعيل
إبراهيم بن عثمان خري مثال هلذا الجتاه .فقد توسل بسور القرآن الكرمي يف ثالثة وستني ومائة بيت ،ابدئ بسورة
الفاحتة مع البقرة إىل آخرها ،وقد جاء يف صدرها (علي1972 ،م):
توسلي ابلسبع من مثاين يف دفع كل حاسد وشأن
وهي اليت قد ومست بفاحته رائجة يف كل خري انجحه
بسورة يذكر فيها البقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره تعوذي من العتاة الفجره
توسلي يف طلب التعمي ــر آبل عمران ذوي التطهري
تعوذي بسورة النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من كل واقع من البالء
وهكذا توسل الشاعر بسور القرآن ،وكذلك فعله اآلخرون منهم ،وقد خيتلف البحر والقافية ،ولكن اهلدف منه واحد.
وقد اخرتان هذه القصيدة للتمثيل ،وشهرهتا بني آلف مسلمي نيجرياي .إن سادتنا األجالء من جهابذة العلماء ،قد
لعبوا دورا حيواي يف تطوير الثقافة العربية اإلسالمية يف نيجرياي ابإلنتاج حينا ،وابلتدربس والوعظ واإلرشاد حينا آخر.
وقد امتازت فرقة منهم ابلشعر فأدلوا بدلوهم يف امليدان ،وإن كان القرآن الكرمي دليلهم .لذلك ،وجدان يف الشعر
العريب النيجريي قصائد عديدة تؤيد القرآن العظيم بكل اجتاهاته وأساليبه وأفكاره من جهة ،ومن اإلقتباس منه والنقياد
لتعاليمه من جهة أخرى.
وهلل در القائل :
الشعر ليس بنافع مامل يكن بكتاب رب العرش دوما يدفع
إن القرآن ليزال ينبوع ا يرتوي منه رواد الفصاحة والبالغة ،ولن يستطيع أن ينكر بالغته إل من عميت أبصارهم
وبصائرهم .وسيظل خالدا على الوجود حيفظ لغة العرب حىت يرث هللا األرض ومن عليها.
 -5االستعانة ابلقرآن الكرمي يف قضاء احلوائج
إن مسلمي نيجرياي يؤمن ابلقرآن الكرمي إمياان جازما ،وهو يتلوه كل يوم إما لطلب اخلريات ،أو دفع املضرات ،فإذا نزل
به مكروهٌ ،فإنه يقرأ جزأ منه ،يراه أكثر أتثريا لستنزال اخلطوب اليت أملت به .فكثريا ما يقرأ املسلم العادي بعض السور
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رجاء خريات ،واتقاء خماطر ،فسورة يس ،وسورة امللك ،وسورة الكهف ،وسورة الواقعة ،تنال مكاان خاصا ألهنم قد
حفظوها على مالزمته وتكراره هلا بل عندهم أشهر من قفا نبك.
عالوة على ذلك ،فإن العلماء يعرفون ما لكل من هذه السور من كنوزها الذهبية ،وكيفية استعمالهتا للوقاية،
والسرتزاق ،وتيسري الوضع وما إىل ذلك ،فيشرحون ذلك لقاصديهم إما على جعل أو بدون مقابل ،لذلك يهرول
العوام إىل ساحاهتم لقضاء حاجة من حوائجهم بواسطته .وإذا عني جزء منه مبالزمته آانء الليل وأطراف النهار على نية
جلب خري أو دفع شر ،فإنه يصادف ما وصفه العامل به ،خصوصا إذا استوىف الرجل الشروط اليت قد يشرتط عليه،
وإن كان بعضهم خيفى كيفية استعماله إذا علم أن القاصد ل حيسن األدب ابلقرآن وأهله أو ليس من أهل ملته.
يقول أحد شعراء نيجرياي على جتربته به قائال (مصطفى2005 ،م):
ونور كل وجداين
كتاب هللا رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين
وحرك جو عرفاين
وشتت مشل أعدائــي
وقوم كل زيغ ـ ـ ـ ـان
وفجر سر إحساســي
وأطفأ انر عـدوان
وجذب كل أفئ ـ ـ ــدة
جت ـ ـ ـدد شـأن آذان
وأتلوه أبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات
أرتله برمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأدرسه إبمعـ ـ ـ ـ ـان
 -6تفسري القرآن الكرمي
تعترب أايم رمضان يف اجملتمع النيجريي وقتا خصيبا للمسلمني كافة ،ألن املسلمني يتدفقون إىل حلقات الوعظ اليت
تتناسب وأذواقهم الفردية ،والعلماء الذين يتصدرون اجملالس أكثرهم علماء أكفاء ،وهم بدورهم يستعينون ابلتفاسري
القرآنية املختلفة يف شرح ءاايهتا وإن كانوا مييلون إىل تفسري اجلاللني لقدمه بينهم ،إضافة إىل ذلك ،فإهنم يتلقون معانيه
ابللغات احمللية .وإن استطاع الواعظ أن أيخذ مخسة أحزاب مثال يف سنة ،فإنه يتقدم من أين توقف يف السنوات
املقبلة ،وأكثر املساجد يف املدن واألرايف ،هلا إمامها وهو الذي يتوىل هذه املسئولية إن رأت اجلماعة فيه الكفاءة.
فنما بذلك العشق ابلقرآن وأهله عند مسلمي نيجرياي ،صغريا أم كبريا ،أمريا كان أم مأمورا ،رجال ونساء .وقد تعود
كثري منهم أن يتلو القرآن الكرمي بنفسه سردا طوال أايم رمضان زهاء مخس مرات تقل وتكثر حسب ظروفه
الشخصية ،فرتاه أحياان يتلوه وهو يف فناء منزله أو يف معمله بل يف أي مكان أتتى له .والغاية القصوى من ذلك أن
ثواب رمضان مل يفته بقراءته .واملفسر يفسر القرآن بلسان قومه ،إن هو هوسواي تراه يفسره بلغة قومه ،وإذا كان
يورابواي فإنه يكتفي بلغته إل يف بعض األماكن اليت يستعمل املفسر اللغة اإلجنليزية (اللغة الرمسية للبالد) .وذلك إذا
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كان املستمعون ذوي ألسن شىت كاجلامعات ،واملعاهد العليا واجمللس العام ،فإن املفسر يف هذه احلالت يفضل اللغة
اإلجنليزية على لغته وإل فما بلغ رسالته ألن يف اجلامعات قبائل تنتمي كل منها إىل لغة معينة .ويف نيجرياي على سبيل
املثال ،ما يزيد على ثلثمئة لغة .ومن األمهية مبكان أن العلماء التقليديني يرون القرآن الكرمي آخر كتاب أيخذه منهم
ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل إتقانه قبل مغادرة معهده ،والتآدب آبدابه ،واحلفاظ على ديباجه وجوهره.
 -7وليمة القرآن
من أسباب انتشار اإلسالم يف بالد يوراب ما ابتدعه العلماء من نظام احلفالت لبعض شعائر اإلسالم ،تعظيما هلا،
وتنشيطا للمسلمني عليها ،وترغيبا للكافرين يف اإلسالم ،وتقام هذه احلفالت يف املساجد ،كحفلة تولية اإلمامة،
واعتناق كافر لإلسالم ،وبعضها يف املدارس كحفلة ختم القرآن ( اإللوري1978 ،م) .إن الوليمة من الوسائل اليت
تشجع التالميذ على اإلقبال بتعلم القرآن الكرمي ،والتسابق إىل حفظه وإتقانه ،بل إهنا حافز من احلوافز األساسية اليت
تعني على تعلم الكرمي ،قراءة ،وكتابة ،وحفظا ،لكوهنا هي املركب املوصل إىل مرامي الشريعة اإلسالمية .واجلدير
ابلذكر ،أن من إجنازهتا ،أهنا متهد السبيل أمام الراغبني يف اإللتحاق ابلكليات العربية اإلسالمية ،فهي بال شك ،النواة
األوىل لغرس الثقافة اإلسالمية العربية يف نفوس الناشئني (اثلث2009 ،م).
واجب املسلمني يف تعليم القرآن والدين
إن مما يدعو إىل الدهشة والستغراب يف الوقت الراهن أن يعتمد املسلمون يف بعض البالد على احلكومة الالدينية أو
احلكومة املسيحية يف نشر تعليم القرآن ،وإصالح مناهج الكتاتيب .فإن احلكومة النيجريية مثال هي اليت أودت هبا،
أوبعبارة أخرى قللت من شأهنا بطريقة غري مباشرة.
كيف أشكو إىل طبييب ماب ــي

والذي أصابين من طبيبــي

إن من واجب اجلمعيات واملنظمات اإلسالمية يف كل بلد أن يقوموا إبنشاء مدارس خاصة لتعليم أبنائهم القرآن،
والدين اإلس المي ،على منط الكتاتيب أبسلوب يتفق مع روح العصر احلديث ،وهو حق ميلكه كل مسلم يف كل وطن
إسالمي وغري إسالمي.
نتائج البحث:
لقد توصل البحث إىل أن العلماء هم الذين يدافعون عن بيضة اإلسالم ،والقرآن الكرمي ،مبختلف الوسائل منها:
التدريس ،والتأليف ،نثرا وشعرا ،والهتمام به على بقية املواد األخرى.
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إطالق ألقاب ع ّدة على التالميذ النابغني منهم ،والعلماء العاملني املشتغلني ابلدراسات القرآنية ،جتويدا ،وحفظا،
وتفسريا.
دور العلماء يف أايم رمضان يف تفهيم اجملتمعات النيجريية املسلمة معاين القرآن الكرمي مبختلف اللغات احمللية.
وجود حتفيظ القرآن ابملدارس اخلاصة والعامة يف معظم قرى ومدن نيجرياي.
اخلامتة
القرآن العظيم ،آية ابقية على وجه الدهر ،ومعجزة خالدة من جهة فصاحة لفظه ،وبالغة نظمه وأسلوبه ،ودقة
أحكامه ،وأوامره ونواهيه ،وبيان أمساء هللا وصفاته ،ودلئله اليقينية ،وبراهينه العقلية يف أمثاله املضروبة.
به أجلي وأجلي كل ظلم ( علي1972 ،م)
كتاب هللا مصدر كل عل ـ ــم
ولكن أستزيد به علوم ـ ـ ـ ــي
ول أبغي به بدل بتاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هو النور املبدد للديـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـي دايجي اجلهل نعم طريق قـوم
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطيل وليبغي بضي ــم
ومل يك يعرتيه مدى الليال ــي
هو التنزيل من رب حكيــم

فنعم كتاب مولان الرحي ـ ـ ـ ـ ــم
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