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 1 تقديرالشكر و ال

وأشنكر  سنبحانه تعناىل مبنا يم سنلطانه، تعاىل على ما أوالين به منن جلينل نعما نه وع ن محد هللأ 2 

ومن تلنك الننعم النيت وأستزيد  من فضله وجود  وإحسانه على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، هو أهله،  3 

 4 مّن هللا علّي هبا إكمال هذ  الدراسة.
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 7 وكر هللا تعاىل يف علمه وعمله ووقته.ومل يبخل على بوقته الثمني، فجزا  هللا عين خري اجلزاء، كتابتها، 

والشكر موصول إىل املمتحنني النداخلي مننهم فضنيلة الندكتور حسناين ننور النذي بنذل جهنود   8 

 9 جناز هذ  الرسالة وإىل أعضاء جلنة مناقشة هذ  الرسالة.على ا

كما أشكر اجلامعة املدينة العاملية ممثلة مبديرها معاىل مدير اجلامعنة األسنتاذ الندكتور عصنماوي  10 
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ملشنننار  الننندكتور ويننن  مشوكننني،  وأشنننكر كلينننة العلنننوم اإسنننًمية ممثلنننة بعميننندها يف عميننندها األسنننتاذ ا 12 

األستاذ املشار  الدكتور عبد الصمد دكورى،  وقسم القضاء والسياسة الشنرعية ممنثًً  بر يسنه األسنتاذ  13 

املشننار  الننندكتور ايسنننر الطارسنناين،  ور نننيف قسنننم أصننول الفقنننه األسنننتاذ املشننار  الننندكتور عمنننر علننني،   14 

 15 يع أعضاء هيئة التدريف فيه على ما قدمو  من نص  وتوجيهات.وومج

وكما ال أنسى أن أتقدم كلشكر اجلزيل إىل والدي الكرميني، ملا قّدما يل من ع يم      16 

االهتمام والدعاء، كما أشكر األستاذ الدكتور داود عبد القادر عميد مركز الدراسات التمهيدية  17 

وكل من أسدى إىل خدمًة ذ تسجيلي يف اجلامعة وإهناء هذ  املرحلة، واللغات كجلامعة على متابعته من 18 

وأن يّدخر هلم ما عملوا ليوم أو نصحاً أو توجيهاً، داعياً هللا تعاىل العلي القدير أن جيزيهم خري اجلزاء،  19 

 20 اجلزاء، إنه مسيع قري  جمي  الدعاء.
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 1 اإلهداء

 2 " الذىالشيخ اإمام أمحد بللو "أّنُولَينَْويْ املتواضع إىل روح والدي فضيلة  العملأهدي هذا 

ين قيمة عرفو ،ىنأسأل هللا تعاىل أن يغفر له ويرمحه كما ركّ حب  إيّل علوم الدين منذ نعومة أظفاري  3 

هللا ما يف وسعها يف تربييت منذ صغري  بذلت كل  وإىل والديت الّسيدة سًمة "أدوكي بللو" اليت  العلم، 4 

 5 .حممودةً أن يرزقها عاقبًة و ، ال يرْيها مكروها يف فلذات كبدهاو ، مرهاأسأل أن ينسأ يف ع

 6 

أوالدي الذين صشوا وحتملوا معي و ، من زوجيت نفسه أهدي هذا العمل إىل كلّ   ويف الوقت 7 

ا"يف ارَ وَ كُ "التابعة لوالية " إ َلْور نْ  "وإىل زمً ي احملاضرين بكلية الرتبية، بحثثناء كتابة هذا الأة املشاق 8 

 9 نيجرياي.

  10 



 

ي

 

 1 البحث ملخص

وضعها هللا تعاىل حلماية البشر، فهذا البحث يهدل إىل دراسة  ،من املعلوم أّن احملكمة الشرعية 2 

إليها. فقد تكون البحث من أربعة  يةَلْور  اإ  حاجة بيئة حاجة الناس إىل تلك احملكمة حيث يتناول  3 

الن رايت اليت متت تمل على ة البحث، والفصل الثاين مشعبارة عن أساسي، فالفصل األول فصول 4 

 5 ع خامتتهالفصل الرابيكون منهجية البحث يف حني حمتوي على الفصل الثالث و ، من صلة لبحثك

اليت إليها، وذكر فيه اقرتاحاته وحلواًل للمشاكل والصعوكت اليت توصل  وفيه عرض الباحث النتا ج 6 

 .إ َلْور نْ ة تواجه احملكمة الشرعية يف مدين 7 

  8 



 

ك

 

 1 
 2 

ABSTRACT 3 
 4 

It is worthy of note that Shari’ah is established by Allah to save mankind. On this basis, 5 
this work intends to examine the need of Shari’ah Courts in Ilorin metropolis. The work is 6 
segmented into four chapters and conclusion, the first chapter is about the background of 7 
study, the second chapter focused on theoretical aspect of the study, the third chapter 8 
narrated the research methodology and the fourth chapter gave the result and findings of 9 
the whole work, and enlisted in its conclusion numbers of recommendations to curb the 10 
menace facing the Shari’ah court in Ilorin. 11 
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 1 الفصل األول 

 2 خلفية البحث 

 3 املقدمة

خلقه أن جعل هدايتهم يف شريعته البيّنة يف كتابه العزيز وسنة وجل يف  عزّ هللا  لقد جرت سنة         4 

الشريفة لتكون منهاًجا ينتهجونه، وهلذا، بعث هللا األنبياء والرسل مبشرين ومنذرين ومعلميهم الكتابة  5 

كمة لتكو  مصدري التشريع الذي به يهتدون، وما من نيب أو مرسل إال وله شريعته السماوية من واحل 6 

لدن آدم إىل بوم الناس هذا من األمة احملمدية، فالشريعة احملمدية، هي اجلامعة بني القدمي واحلديث،  7 

 8 وما هي إال رمحة للعاملني. 

مشال  هود كبرية لنشر اإسًم يفجبقبيلة هوسا  ملو بعض في القرن اخلامف عشر قام ف 9 

 10 أحكام نبن فودي أبالشيخ عثمان  أدر يف أوا ل القرن التاسع عشر مجهورية نيجرياي، كما أن 

أن املفاسد ،  و قق مقاصد اجلهادوبه تتح الشريعة اإسًمية هي الوسيلة الوحيدة إصًح اجملتمع 11 

أن احلّل ببها غياب الشريعة اإسًمية،  و ن سقبل اجلهاد كا هوسا جتماعية  املنتشرة يف بًداال 12 

ْعن ية ئدارة فقام الشيخ عثمان بتأسيف  ،(1)الشريعة الوحيد يكون بتطبيق
َ
املؤّسسات اإسًمية امل 13 

وبرد احلقوق  كان القاضي خيتل كلفصل بني املتنازعني كلصل  أو كحلكم القضا يفقد   (2)القضاء، 14 

ن ال ،  و تعيني الناظرين هلم،  و مى واحملجور عليهمالن ر يف أموال اليتا،  و إىل أهلها
َ
الوالية يف النكاح مل 15 

الن ر يف ،  و إقامة احلدود،  و تنفيذ الوصااي،  و ن ارة األوقال،  و هلا من النساء أو عضلها وليها ويلّ  16 

 17 وما زالت هذ  الن م موجودة ومستمرة حىت اآلن.  إقامة التعزيرات والقصاص.،  و مصاحل املسلمني

سب  ب .األخرى يف منزلتها من نواح كثرية احملاكممل تواك   إ َلْور نْ الشرعية يف إمارة  احملكمةأّن  أن غري 18 

 19 كومة يف حتسني مستوى حياة القضاةالعناية الكافية من  حية احل يف عدمالوضعية  احملاكمعن ها ختلف

اليت تقع فيها  والية ُكَوارَا، فالوضعية احملاكميف  جعلهم غري متساوين ألقراهنم اجتماعيًا واقتصادايً، مما 20 

يكون كّل منهما على ل الشرعية والوضعية احملاكمبني  عادلةال عمل على بناء الثقةت إ َلْور نْ مدينة  21 

 22 مشاكلته. 
 23 

                                                      

 "،تطبيق الشريعة يف نيجرياي، احلقيقة واملستقبلبشري بن علي بن عمر،   "( (1
 http://www.qiraatafrican.com/home/new 

 "جملة السنة "املخاطر حول تطبيق الشريعة يف نيجرياي ( بدر،  حسن، (2
2 -http://www.sunah.org/main/ 76 
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 1 
 2 
 3 

 4 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث يف عدم عناية املسلمني هبا علنى النرغم منن علمهنم أبّن هللا شنرع هلنم منا          5 

يف كتابه العزيز املتضمن لشريعته، فوضنع الغينورون علنى اإسنًم منن الراسناء املسنلمني حمناكم  اصطفا  6 

كون ملجأً للمسلمني يشرعّية يف مشال نيجرياي اليت من ضمنها والية ُكَوارَا بعاصمتها يف مدينة إُلور ْن، ل 7 

ة املسنلمني اعتننا هم بغريهنا منن اًل أبوامر هللا واجتناب نواهيه، ومنع هنذا فلنم تننل هنذ  احملناكم عناينامتثا 8 

 9 احملاكم الوضعية يف مدينة إُلور ْن. 

 10 

 11 أسئلة البحث

 12 من اآليت: البحثتنطلق أسئلة هذا 

 13 ؟إ َلْور نْ مدينة يف  فهم املسلمني لشريعة دينهمما  -1

 14 ؟منزلة الشريعة اإسًمية يف نفوس مسلمي مدينة إ ُلور نْ ما  -2

 15 ية وقدرهتا يف تلبية حاجة املسلمني؟مدى فعالية احملكمة الشريعما  -3

 16 ؟إ َلْور نْ   مدينةعناية احلكومة كحملكمة الشرعية يف ما  -4

 17 كيف يتعامل عمال احملكمة الشرعية مع املسلمني يف مدينة إ ُلور ْن؟-5

 18 اليت تعاين منها احملكمة الشرعية يف مدينة إ لُور ْن؟والصعوكت ما حل هذ  املشاكل -6
 19 

 20 أهداف البحث

 21 من اآليت: البحثنطلق أسئلة هذا ت

 22 مدينة إ ُلور ْن.اإسًمية ملسلمي عة يالشر  احملكمةأمهية  نابي -1

 23 . مدينة إ ُلور نْ إبراز مكانة الشريعة اإسًمية وغرسها يف نفوس مسلمي  -2

 24 .املسلمنياحلاجة يف تلبية الشرعية وقدرهتا  احملكمةمدى فعالية بيان -3

 25 .مدينة إ لُور نْ كحملكمة الشرعية يف  بيان عناية احلكومة -4

 26 .مدينة إ ُلور نْ بيان تعامل عمال احملكمة وقضاهتا مع املسلمني يف -5

اقرتاح احللول املمكنة يف بث العناية الكافية يف نفوس احلكومة واملسلمني من  حية وعمال -6 27 

 28 احملكمة وقضاهتا من  حية أخرى.

 29 مصطلحات البحث
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 1 املصطلحات اآلتية:لقد احتوى البحث على 

جنوب ،  و نَنْوف  بًد ،  و يف جنوب غرب نيجرياي من مشال هنر نَنْيَجر   يَنْوُركَ تقع بًد ال: يَـْورابَ بالد ال 2 

 3 (1).بنني شرقا كما حتدها بًد َداُهوم ي َوبَنْرُغو غركً  ةحتدها مجهوري،  و خليج غينيا

 4 يـَْورابَ لغة 

هي اللغة األم ،  و ْونُنُغْول َيْة املتفرعة من العا لة اللغوية النيجو كونغوليةمن لغات بنوّي كُ  يَنْوُركَ تعتش لغًة  5 

 6 عامة.  وييَنْوُركَ لشعوب ال

 7 ِإيبَـْو وماجاورهابالد 

تقع بًدهم حتديدًا على حدود هنر ،  و هي املوون األصلي لقبا ل "إ يبَنْو" جنوب شرق نيجرياي 8 

نُنَوْي" الغربية،  وحدود مص  هنر "ن ْيجَ  ر"الشرقية، أما أماكن وجودهم خارج نيجرياي فهم موجدون "بَنينْ 9 

ذلك بسب  جماورة هذ  الدولة جلمهورية نيجرياي حيث إهّنا تشرت  مع نيجرياي ،  و يف دولة الكامريون 10 

قبيلة  توجدكما   .، فطبيعي أن يكون هنا  اختًط بني شعوب البلدينيةهة الشرقاجليف احلدود من  11 

عدد أبناء قبيلة "إ يبَنْو" يف الوالايت اخلاصة هبم ومدهنم ويف  ويبلغ .االستوا ية"إيبو" يف مجهورية غينيا  12 

مليون( مما يعين أن نسبتهم يف عدد سكان  27) غريها من مناوق نيجرياي سبعة وعشرين مليو  13 

%(،  وهذا حس  نتا ج عملية تعداد السكان األخري"  18مجهورية نيجرياي رانية عشر يف املا ة ) 14 

 15 (2.)م6020عام 

 16 اَلِن:و فُ 

مع م دول غرب أفريقيا،  وغالبا مشاوورايت يف إوهلا يف نيجرياي،  حدى القبا ل املشهورة إهي        17 

ما يشتغلون برعاية املواشي،  وهلم اليد الطويل يف أتسيف الدولة اإسًمية يف غرب أفريقيا.  وإليهم  18 

 19 (3)جملاهد الشيخ عثمان بن ُفود يُو.ينتمي ا

 20 اَهُوسَ 

                                                      

 ج     (.29/)د.ج   ،  د.ط،نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم وعلماء بالد اليورابآدم بن عبد هللا،    األلوري،  (     (1

 (.132/د.ط،    )د.ج ،  خ نيجريايموجز اتريآدم بن عبد هللا،     ( األلوري،      (2

 (.164/،  )د.ج3ط  ،،  اإلسالم يف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودي الفالينآدم بن عبد هللا اإلوري، (   (3
 (.134/،     )د.ج3، طاإلسالم يف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودي  الفالينآدم بن عبد هللا،   اإلوري،  
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هي من أكش اجملموعات البشرية يف غرب ،  و تعيش يف منطقة الساحل األفريقيعريقة قبيلة وهي  1 

تُنْو" يف  أفريقيا. ميتد املوون األصلي لقبا ل هوسا من جبل اهلواء يف النيجر إىل منطقة "َجْوس  ب ًَ 2 

اللغات ومن أشهر َهُوَسا  وتعتش لغة (1)."لسنغاة َتَشاد  مرورًا ئمشاوورية المن حبري ،  و وسط نيجرياي 3 

التواصلية يف غرب إفريقيا، حيث يتحدث هبا أكثر من رانني مليون نسمة، كثري منهم ينتمي عرقياً إىل  4 

صارت ال تعرل هوية غري ،  و لكنها "هتوست" مبرور الزمن،  و قبا ل أخرى غري هوساوية يف األصل 5 

أمة"،  وليست قبيلة كملعىن "وسا كعتبارهم هَهُوَسا". لذلك بدأ الباحثون منذ فرتة يتعاملون مع " 6 

 7  (2)ألمة العربيةهم يف ذلك أشبه ك،  و الضيق للكلمة

 8 ِإَلْوِرنْ مدينة 

يَنْوُركَ،  من بني هذ  القبا ل قبيلة ،  و ضّم فيها قبا ل خمتلفةنت،  و تقع هذ  املدينة يف وسط نيجرياي 9 

آاثر إسًمية وجبهود علما ها انتشر اإسًم  إ َلْور نْ دينة يوجد يف م، نُوََبْ وغريها،  و َهْوَسا،  و ُفواَلن  و  10 

تقع أيضا يف  إ َلْور نْ هي تعتش قبلة العلم واملعرفة للمسلمني يف جنوب نيجرياي. ومدينة يَنْوُركَ،  و إىل بًد  11 

 12 (3)موقع اسرتاتيجّي إذ تربط بني مناوق مشال نيجرياي وجنوهبا.

 13  وعاصمتها مدينة إلورن.إحدى والايت نيجرياي، و ُكوَارَا: 

 14 احملكمة الوضعية

هي احملكمة اليت أسستها احلكومة االستعمارية الشيطانية يف نيجرياي أثناء حكمها حنو ما يقارب من  15 

 16 ستني عاما. وظّل هذا الن ام القضا ي سا داً إىل يومنا هذا. 

 17 اجَ نْ فَـ أَ 

                                                      

 (164/)د.ج  ، 3ط  ،اإلسالم يف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودي الفالين هللا،  آدم بن عبد اإلوري،    (1)
 (.134/)د.ج  ، 3ط ، اإلسالم يف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودي الفالين آدم بن عبد هللا، اإلوري،          

إنفاق  لو بن عثمان بن فودي، حممد ب،  و (126/، د.ط، )د.جموجز اتريخ نيجرياي( اإلوري،  آدم بن عبد هللا،     (2
 د.ص(./،  )د.ج1965، طامليسور يف اتريخ بالد التكرور

من العصر اإلسالمي إىل عصر ما بعد  ِإَلْوِرنْ اتريخ األدب العرىب يف مدينة ( الثقاف،  عثمان بن عبد السًم،  (3
 جج   (.132/د.ط،  )د.ج  ،استقالل
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بعد  إ َلْور نْ وقد هرب إىل مدينة ْداَيََب وكان يسكن ف إ   (Oyo)قا د جيش مملكة َأْويُنْو  (Afonja)هو  1 

 2 (1)".(The Battle of Iwere)اهنزامه ف حرب إ َويْنَرى 

 3 

 4 الِِ الشيخ عِ 

َتا املعرول كلشيخ عَ   . وهو ينتس  إىل إحدى القبا ل الُفواَلن َيُة الىت امل   هو الشيخ صاحل بن أمحد َجننْ 5 

وقد  ل دراساته  (Tankara). وكانت والدته بقرية تَنْنَكرَا وفدت إىل بًد َهْوَسا من بًد فُنْواَتتُوُروْ  6 

لية ف بًد ُكُ ، مث أخذ التعليم اإسًمي العاىل عن الشيخ عثمان بن فودى وتًميذ  حىت صار األوّ  7 

ا كبريًا. وقيل: إنه مل أيخذ عنه وال عن تًميذ  شيًئا، بل أجاب هللا له يف بًد 
ً
 8 (2)".يَنْوُركَ عامل

 9 
 10 

 11 البحث يةمهأ

 12 تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي:

 13 عدم اهتمام حكومة والية كوارا كحملكمة الشرعية وقضاايهالقاء الضوء على إ -1

 14 املشاكل اليت ُتواجهها احملكمة الشرعيةالكشف عن  -2

 15 .إ َلْور نْ احللول ملشاكل وصعوكت احملكمة الشرعية يف مدينة  إجياد -3

  16 

                                                      

من العصر اإلسالمي إىل عصر ما بعد  ِإَلْوِرنْ ريخ األدب العرىب يف مدينة اتعثمان بن عبد السًم،   الثقايف،  ((1
 (.12/)د.ج  ،  د.ط، استقالل

من العصر اإلسالمي إىل عصر ما بعد  ِإَلْوِرنْ اتريخ األدب العرىب يف مدينة لثقاف،  عثمان بن عبد السًم،  ا ((2
 .(12/)د.ج  د.ط،  ، استقالل
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 1 الفصل الثاين

 2 ثأدبيات البح

 3 اإلطار النظري

 4 املبحث األّول: مجهورية نيجرياي اإلحتادية

 5 :نامطلب وفيه

 6 نبذة اترخيية عن مجهورية نيجرياي اإحتادية املطل  األول: 

 7 اتريخ والية كوارار املطل  الثاين: 

 8 يةالفدرالاملطلب األول: نبذة اترخيية عن مجهورية نيجرياي 

، حيث يقارب ا كّ سُ  ةفريقياإ الدولفريقيا، فهي أكش يف غرب أ الفدراليةتقع مجهورية نيجرياي  9 

أكش اجلماعات العرقية هي قبيلة ،  و قبيلة( 500( مليون نسمة، يعيش فيها أكثر من )174سكاهنا ) 10 

ن الذين يعيش مع مهم يف األجزاء اجلنوبية و وإ يُبو. ومن حيث الداينة فيها املسيحي  يَنْوُركَ َهُوَسا و  11 

املسلمون الذين يرتكز مع مهم يف املناوق الشمالية واجلنوبية الغربية. ،  و ريةوالوسطى من اجلمهو  12 

 13 . يَنْوُركَ ني يف نيجرياي مثل إيبو و وهنا  أقلية من الداي ت التقليدية ميارسها بعض السكان األصلي

،  فاهلا من املوارد النفط اخلام والكاساو   (1)فريقيا.أليم يف اقاألقوة مجهورية نيجرياي  تشوتع 14 

النيجر يف الشمال و   تشاد والكامريون يف الشرق،،  و يشرت  حدودها مع كل من بنني يف الغربو  15 

تعود جذور الدولة السياسية احلديثة ،  و عاصمة نيجرياي حاليًا هي أَبُوجاَ ،  و وخليج غينيا يف اجلنوب 16 

عشر إىل أوا ل القرن  يف نيجرياي إىل زمن االستعمار الشيطاين يف املنطقة من أواخر القرن التاسع 17 

قد ،  و العشرين، حيث أنشأت بريطانيا اهلياكل اإدارية والقانونية مع اإبقاء على املشيخات التقليدية 18 

 19 .م(1960 لت نيجرياي االستقًل يف عام: )
 20 

 21 اتريخ والية ُكَواَر املطلب الثاين: 

حدث ،  و الوالايت األخرى م( وكذلك غريها من1967( مايو، )27بدأ أتسيف والية ُكَوارَا يوم ) 22 

كان ذلك عند تقسيم ،  و هذا التطور يف عهد احلكومة العسكرية حتت قيادة اجلنرال يعقوب َغْوَوانْ  23 

مها مقاوعة ،  و أقاليم نيجرياي األربعة إىل اثنىت عشرة والية. حيث مت تكوين والية ُكَوارَا من مقاوعتني 24 

                                                      

َلْور ي،  آدم  ب( (1  (،  و65/،  د.ط،  )د.جمؤجز اتريخ نيجرياي ن عبد هللا، اإ 
Library of Congress (2008) – Federal Research Division. "Country profile: Nigeria"

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf 
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قبل هذا التغرّي ،  و ا ُكواَرَا هي والية غرب نيجرياي الوسطىكانت قبل تسميته،  و ومقاوعة كاكَ  إ َلْور نْ  1 

م(، أصبحت املنطقة ُتسمى بوالية ُكَوارا حيث يُعتش هذا االسم اجلديد 1967الذي حدث يف مايو ) 2 

هلا ،  و حالياً  إ َلْور نْ عاصمة كوارار هي مدينة ،  و "للو الَية ُكَوارَا مأخوذ من اسم هنر النَنْيَجر  احمللي 3 

( كيلومرت 500هلا حدود من  حية اجلنوب الغرَب مبا يعادل )،  و ( كيلو مرت مربعًا مشال شرقي306) 4 

م( بعد انضمام كل 1967وقد بدأت املساحة األرضية لوالية ُكَوارَا تنتقل منذ سنة )(  1)مربعًا تقريباً. 5 

يف اليوم السابع ،  و ية بَنينُْنوَوىمقاوعة ت غ يَنُة إىل الوالية اجلديدة اليت ُتسمى بوال،  و من مقاوعة إ َدا 6 

أنشئت حوايل مخف والايت أخرى، حيث أخذت  م(1991والعشرين من شهر أغسطف عام: ) 7 

نُنَوْى وكوّنت هبما والية ُكَوارَا احلكومة الفيدرالية قطعة أرض أخرى من والية   وقطعة من أرض والية بَنينْ 8 

 9 إحدى الوالايت الست اليت كونت الوالايت تُعدّ  اَوارَ ية كُ ُكْوغ ي. واملهم أّن والوهي  ،  جديدة

ني  الشعبية من  حية ن  هلذ  الوالية حدود دولية مشرتكة مع مجهورية ب،  و الشمالية الوسطى بنيجرياي 10 

 11 هم السكان األصليون لوالية كوارا قبل جمئ اآلخرين يَنْوُركَ قبيلة أهل وقد أفاد التاريخ أّن ( 2).الغرب

مأخوذة من اسم تقليدي لنهر النن ْيَجر . وقد أولق اسم آخر على هذ  الوالية قبل كلمة ُكَوارَا ،  و إليهم 12 

كلمتني   ُكواَرَا يتكون من  كلمةاملنطقة الغربية الوسطى. وذكر بعض املؤرخني أّن  وهي االسم احلايل  13 

اتج يقول الشيخ  (3).عىن البلدة اليت جتمعت فيها األسرة املختلفةت يَنْوُركَ )كو( و)را( يف لغة  14 

الناس أهنا كثري من ويعرل   ،الدين:"والية ُكَوارَا تتمتع كلثقافة اإسًمية، ألّن مع م سكاهنا مسلمون 15 

من علماء هذ  الوالية هم الذين نشروا  كثري،  و منذ نشأهتاواخلارجية والية آمنة من املشاكل الداخلية  16 

ومما البّد منه  (4)وغريها من البلدان األخرى. يَنْوُركَ تعليم اللغة العربية والدراسات اإسًمية إىل بًد  17 

ت علناليت أ إ َلْور نْ صمة والية ُكوَوارَا هي مدينة ، فعاأّن لكّل والية يف نيجرياي عاصمتها 18 

                                                      

(1)     st1vements of the Military Rule in Nigeria, Nigeria Government And Politics, AchieA. A.   ,Isiaq

Edition, Vol:2,   P:108. 

2))  st1  Nigeria Government And Politics, Achievements of the Military Rule in Nigeria,A. A.     ,Isiaq

Edition, Vol:2,  P:108. 
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والقبا ل املختلفة مبا فيها قبيلة يَنْوُروَك وغريها ت تضّم هذ  الوالية كثرياً من املقاوعا،  و (م1967سنة:) 1 

 2 وبَنُروت ْن.  َهُوَسا ُفواَلن  ،  و "وََبْ نُ و   ،من قبا ل بَنْربَر ى

 3 ِإَلْوِرنْ مدينة 

هي إحدى مدن بًد يَننْوُروَك الواقعنة يف غنرب نيجنرياي وهني مديننة ذات اترينخ عرينق منن بنني املندن يف  4 

هنني و ،  يف جنننوب هنننر النيجننر الواقننع يف املنطقننة الوسننطى بننني مشننال نيجننرياي وجنوهبننا ْ إ لَننْور نْ مدينننة تقننع نيجننرياي.  5 

،    الشنرقية ْ إ لَنْور نْ حملينة ،  و نوبيةجلا  ْ إ َلْور نْ حملية ،  و  الغربية ْ إ َلْور نْ هي حملية ،  و تشتمل على مخف حمليات حكومية 6 

كاننت اللغنة العربينة لندى أهاليهنا لغنة الثقافنة واحلضنارة. ،  و نسنمة 98 %َمنْوَرْو، يبلنغ عندد املسنلمني فيهنا ،  و َأَساو  7 

تتمتننننع كلثقافننننة اإسننننًمية وأنننننه منهننننا انتشننننر تعلننننيم اللغننننة العربيننننة  إ لَننننْور نْ أن مدينننننة شننننارة إىل وجتنننندر اإ 8 

لبلنندان الننيت يسننكنها قبا ننل ا( وغريهننا مننن يَنننْوُركَ والدراسننات اإسننًمية إىل جنننوب غننرب نيجننرياي )بننًد  9 

 10  (1)غا .،  و مثل بوركينا فاسو ومجهورية بنني يَنْوُركَ 

 11 خصائصها و المية مفهومها الشريعة اإلساملبحث الثاين: 

 12 ن:املطلبا وفيه

 13 املطل  األول: معىن الشريعة اإسًمية

 14 املطل  الثاين: مراحل التشريع اإسًمي 
 15 

 16 املطلب األول: معىن الشريعة اإلسالمية 

 17 أواًل: معىن الشريعة اإلسالمية لغةً 

الشيء قا ماً على هو كون ،  و الشريعة هي اسم مؤنث منسوب إىل شرع، أو مصدر صناعي من شرْع 18 

،  منبنننع املننناء فهننني. القنننانون، السننننة، العنننادة، الطريقنننة (1) وُتطلنننق علنننى معنننان عننندة منهنننا:أسننناس شنننرعي  19 

املكنان النذي ينرتدد فينه اإنسنان إذا احتناج إىل ، أو (2)الطريق املستقيم الذى ميشي فيه النناس )خلينل(و  20 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) ومننننه قولنننه تعننناىل: الطرينننق املسنننتقيماملننناء، حفنننرة املننناء، أو  21 

جعلنننا  علنننى شننريعة أي علنننى وريقنننة (. فمعنننىن 18)سننورة اجلاثينننة، آيننة: ( 3) ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 22 

                                                      

 "،النيجريية يف استثمار اللغة العربية ِإَلْوِرنْ ارة دور إم( الثقاف،  عثمان بن  عبد السًم وزميله "(1
   1010817155 -www.alarabiahconference.org/.../conference_research 

 (.9ص /)د.ج  د.ط،   ،يع اإلسالمي غري منشوراتريخ التشر   خليل،   رشاد بن حسن، ((2

 18 القرآن الكرمي،  سورة اجلاشية،  اآلية:((3

http://www.alarabiahconference.org/.../conference_research-1010817155%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205
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مسننننتقيمة. مننننورد املنننناء اجلنننناري الننننذي يُقصنننند للشننننرب، يُقننننال: شننننرعت اإبننننل إذا َقصنننندت َمننننورد املنننناء  1 

جننناة،  والشنننريعة يف صنننل هبنننا إىل النو ّن الشنننرعة هننني ال ننناهرة النننيت يتإقنننال اإمنننام القنننرويب:" (1)للشنننرب. 2 

مننا شننرع هللا لعبنناد  مننن النندين،  وقنند شننرع هلننم  :الشننريعة،  و إىل املنناءبننه صننل و اللغننة: الطريننق الننذي يت 3 

كلمنة شنريعة أبهننا منا شنرع هللا،    ت. وُعرفن(3)إىل شنيء بنهويف قول أخر: الشريعة هني منا يبتندأ   (2)،ةسن 4 

ء،  والعننني أصننل واحنند فالشننريعة: هنني مننورد وال نناهر املسننتقيم  مننن املننذاه ،  وشننرعا: الشننني،  والننرا 5 

 6    (4)شربة املاء واشتق من ذلك الشريعة يف الدين.

 7 ة اصطالحاً اإلسالمي ةعالشرياثنياً: معىن 

فهنني مننا شننرعه هللا لعبنناد  مننن العقا نند والعبننادات واألخننًق واملعننامًت  ة اصننطًحاً ا معننىن الشننريعأمننو  8 

م عًقة النناس بنرهبم وعًقناهتم بعضنهم بنبعض وحتقينق سنعادهتم م احلياة، يف شعبها املختلفة لتن ياون  9 

 10 ذكر العلماء تعريفات أخرى للشريعة منها: وقد .يف الدنيا واآلخرة

 11  (5)ّن الشرعية هي انت ام شؤون احلياة وتصريف مصاحل الناس وإقامة العدل بينهم".إالرفاعي:"قال -1

شنرعها هللا وكلنف املسنلمني إايهنا ليأخنذوا أنفسناهم م واألحكنام النيت اشلتوت أبهنا:"اسم للن وقال -2 12 

 13  (6)هبا يف عًقاهتم كهلل وعًقاهتم كلناس وعلى كثرهتا ترجع إىل اتحتني العبادات واملعامًت.

وقال أبو عبد هللا:"إذا ذكرت كلمة )الشرع( أو )الشريعة( أو وصف احملكمنة )كلشنريعة( فاملقصنود -3 14 

 15 ( 7)وله حممد صلى هللا عليه وسلم من األحكامهبا هو ما أوحى هللا إىل رس

                                                      

،  3،  طجممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار الكجرايت،   مجال الدين بن حممد واهر بن علي،  )1(
(3/203.) 

 (.  6/211د.ط،  )  جلامع األحكام  القرآن،ا أبو عبد هللا بن حممد بن أمحد األنصاري،  القرويب، (  (2

 (.1/66دط،  ) منهجية التكامل املعرىف: مقدمات يف املنهجية اإلسالمية، فتحي،  حسن ملكاوي،    ((3

التحقيق: عبد  معجم مقاييس اللغة، ابب: أشرعت إذا  نفذته وفتحته، حممد،  أبو احلسني،  فارس بن زكراي،  ( (4
 (.3/1،  دط،  )نو السًم حممد هار 

 د.ص(/د.ط،  )د.ج  ،  مجع وترتي : أَب احلسن الرشدي البليدي،شركاء ال اوصياءحممود،  الرفاعي،  ( (5

 (.8/،   ط،  )د.جالشريعة اإلسالمية وفقه التطبيق شلتوت،  ،  حممود(  (6

حممد بشري األدليب،  ابب: جامع  املطلع على أبواب الفقه، حتقيق:حممد بن أَب الفت  احلنبلي،   البعلي،   (     (7
 .(1401/389)  د.ط،  ، اإلميان
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شريعة اإسًمية هي آخر الشرا ع قد كينت مجيع الشرا ع يف ّن الإوقال أبو زيد بكر بن عبد هللا:"-4 1 

أهّنننا شننريعة ،  و البقنناءو  األوامننر والنننواهي، ملننا هلننا مننن صننفة النندوام،  و القوليننة،  و عامننة األحكننام العمليننة 2 

خة ملا قبلها من شرا ع األنبياء، فإن مع م أحكام شريعة اإسنًم سنتكون منع نزلت من عند هللا،  س 3 

 4  (1)احلال والعرل عرضة للتغرّي ،  و تغري الزمان واملكان

بنل كنّل منا يصنل  لنه   يء منن أمنور  شنعنن الّشنريعة يف جر نسان أْن خينليف لإل :هابن تيمية أبنّ  وقال-5 5 

وبننذلك اسننتدلوا (2)الننه وسياسننته ومعاملتننه وغننري ذلننك،"مننن أصننوله وفروعننه وأحوالننه وأعم عفهننو يف الّشننر  6 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) بقولننننننننننننننننننننه تعنننننننننننننننننننناىل: 7 

معننين الشننريعة يف  -صننلى هللا عليننه وسننّلم-قنند بننني رسننول هللا ،  و (48آيننة: سننورة املا نندة،) (3)(ں 8 

خط  الّناس  -مصلى هللا عليه وسل-إّن رسول هللا  وهو يقول:" ابن عباسحجة الوداع فف حديث  9 

ننللوا أَبَننًدا كتنناب  يف حّجننة الْننوداع فقننال:"اي أَينلَهننا الن نناُس إ ىنّ  قَننْد تَنرَْكننُت ف ننيُكْم َمننا إ ن  اعتصننمتم بننه فلَننْن َتض  10 

ة مبندلوهلا اللغنوي يعشنر الّن كلمنة اإسنًمية أب ةعيالسابقة للشر  تعريفاتالمن  بنييتف(  4)سّنة نبّيه"،  و اّلل   11 

 12 مطلوبننة، ؤدي إىل غايننةة تننسننتقيمة املهنني يف كننل منهمننا الطريقنن،  و صننطًحيدلول االوثيقننة الصننلة كملنن

 13 يف الدنيا واآلخرة. ق مصاحل اإنسانيحتقإىل  سعىت ةيعالشر ف

 14 اثلثاً: خصائص الشريعة اإلسالمية 

 15 الشريعة اإسًمية بعدة من اخلصا ل  واملزااي واليت منها: ختتل 

صناحلة لكنلّ  تُناس  مجينع األَمنم يف خُمتلنف األمناكن واألزمننة  إسًمية : الشريعة ااملُرونة والتطّور-1 16 

تتميّننز أحكامهننا كلُيسننر ورفننع القننانون حمنندود كلزمننان واملكننان والفئننة. و ،  و زمننان ومكننان ولكننلّ  الننناس 17 

 18 عادلة. طبيعة اجلزاء فيها دنيوّي وأخرويف ،حفظ مصاحل العباد الضروريّة والتحسينّيةيف احلرج. 

                                                      

 .(1/69)،  1،  طاإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداينبكر بن عبد هللا،    ،أبو زيد (     (1

 .(د.ص/)د.ج  ، 2ط،  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم التحقيق:جمموع فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية،  تقي الدين،  ( (2
 

 48القرآن الكرمي،  سورة املا دة،  اآلية: (3)

 ابب: مسند أيب سعيد اخلدري،  ،: مسند اإلمام أمحد بن حنبلكتاب يف  يف سنن،ابن عباس،   أخرجه ((4
 متفق على إخراجه يف الصحي .  (، 2617قم )ر    (،17/174)
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ني مل َيكنن للعنرب وال للمسنلم،  و أنزهلا هللا تعاىل على نبيّنه حُمّمند صنلى هللا علينه وسنلم ية رابنية:إهل-2 1 

نصوصها ُمصاغة بشكٍل خُتاو  فيه العقل والقل  معناً  فأسنلوهبا  دوٌر يف وضع أحكامها وُنصوصها، 2 

منننن هللا سنننبحانه  أي إّن مصننندرها  وبنننني األمنننر والنهنننيّسنننر جيمنننع بنننني الرّتغيننن  والرتهيننن ،  سنننهل مي 3 

وتعناىل، اخلنالق املعبنود، صناح  السنلطان النذي لنه حننّق التشنريع  ممّنا جَيعلهنا الشنريعة الوحيندة النيت هلننا  4 

احلننق يف السننيادة واحلكننم، كإضننافة إىل أهّنننا تقننوم علننى أسنناس مننن العقينندة اإسننًمية ممّننا جَيعننل حينناة  5 

 6 قض فيها.ال َتعارض وال تنا هبا، ُمرتابطًة ومنسجمةً  نياملسلم

 7 ،ال هنوى،  و وضنعها العلنيم اخلننبري لصناحل عبناد ، ال ظلنم، وال حينف اإسنًمية الشنريعة: معصومة-3

فنناهلل سننبحانه وتعناىل تكّفننل حبف هننا إىل قينام السنناعة. مسننتقلة   منز هنة عننن الننقل واجلهننل وكننلّ  خطنأ. 8 

 9  لتشريعّية اليت َوضعها البشر.متفّرد بَوسا له عن الُن م القانونّية وا،  و فهي ن اٌم مستقل بفكرته

سنننلم يعتقننند أّن هنننذ  الشنننريعة منننن عنننند هللا سنننبحانه وتعننناىل اخلنننالق املعبنننود،  :القدســـّية-4
ُ
فاإنسنننان امل 10 

 11  فيكون هلا يف نفسه شأٌن ع يم واحرتاٌم وهيبة.

الشنرا ع  فقد جاءت للناس كاّفًة على اختًل ألواهنم وأجناسهم. نشأهُتا فريدة مُتّيزهنا عنن :العاملية-5 12 

تُعننىن ئصننًح روح ،  و تسننع حينناة اإنسننان مننن مجيننع جوانبهننا وأورافهننا واسننعة وكاملننة هنني البشننرية  ف 13 

جَتمننع. شننريإصننًح عقل ننه  وف كننر   وقول ننه وعملننه، كمننا أهّننن،  و العبنند
ُ
عة دا مننة وُمسننتمرّة ا تُعننىن كلَفننرد وامل 14 

 15 وُمستقرّة.

ة كلتنندرج شنننيئاً فشنننيئاً حننىت بلغنننت هبنننم أعلنننى عة اجلماعنننة املسنننلمفقننند سننناقت هنننذ  الشننري :التــدر -6 16 

كمننا ورد يف   حتقيننق العدالننة،هنني اإسننًمية:  ةعيومننن أبننرز خصننا ل الشننر  الكمننال املمكننن.  درجننات 17 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) قنال هللا تعنناىل: (1)القنرآن الكننرمي، 18 

 19  (58:، آيةالنساءسورة )  (2).   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ

 20 التشريع اإلسالمي الثاين: مراحل املطلب 

صنلى هللا علينه - علنى الننيب املصنطفىبندأت بننزول النوحي  التشريع اإسنًمي مبراحنل متعنددة مر    لقد 21 

واسنتوعبوها  -صنلى هللا علينه وسنلم-عة من رسنول هللا يفتلقى الصحابة هذ  الشر  .تهحىت وفا -وسلم  22 

مث انتشنر الصنحابة  حباهم هللا من امللكات واألفهام.على قدر ما  ،على تفاوت بينهم بني ُمكثر وُمقل 23 

                                                      

 .(96/)د.ج   ،1طسالمية،  خصائص الشريعة اإل عمر بن سليمان، ،   األشقر( (1

 .58القرآن الكرمي،  سورة الّنساء،  اآلية: ((2
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 1 -صنلى هللا علينه وسنلم-بعند وفناة رسنول هللا املناوق اجملاورة لشبه اجلزيرة العربية وغريها منن البلندان يف 

ست يف كّل مصر من األمصار مدارس علمية فتأسمنهم العلم الشرعي، الناس ، فتلقى فاحتني ومعلّ مني 2 

،  حنىت انتشنرت املعنارل وكثنرت األقنوالتسنتنبط ،  و فُتعلّ ُمها وتعمُل هبنا ة،اإسًمي ةشريعحتمل علوم ال 3 

ف هر أ منة الفقنه اإسنًمي منن  عة من جيمعها ويدوّ هنا ويبوهبا ويرتّ بها.يعلوم الشر تعاىل لقَني ض هللا قد و  4 

حنون وجيتهندون. ،أهل الن ر واالجتهاد املطلق واملستقل علنوم  ووضنعوا جلمينع ين نرون يف األقنوال ويرجّ  5 

عة علننم الشننري أخننذ زمننامتهنناد والفهننم حننىت وضننوابط لًسننتنباط والرتجنني  واالج قواعنند وأصننول عةيالشننر  6 

،  حنيفنننة اإمنننام أبنننوهنننم ،  و ال يعنننرل التننناريخ هلنننم مثنننيًً فنننيمن جننناء بعننندهم ،األربعنننة اجملاهننندون  منننةاأل 7 

فسنار الفقهناء منن بعند  -هنم هللا تعناىلرمح-بنن حنبنل اإمنام أمحند،  و اإمنام الشنافعي،  و اإمام مالكو  8 

 9 جيتهنننندون ويسننننتنبطون للمسننننتجدات يف ضننننوء أصننننوهلم وقواعنننندهم الننننيت ،هننننؤالء األربعننننة علننننى هنجهننننم

ظهرت وبقنة  ،حىت إذا مر  على التشريع اإسًمي دهٌر من الزمان ضوابطهم اليت أس سوها،  و وضعوها 10 

يبنة اهل مننكت،  و أن يدخله اجلهلة وأنصال املتعلمننيتغلق كبه خوفاً من ،  و من الفقهاء متنع االجتهاد 11 

مننون ،هم أن يقنند موا علننى االجتهنناد فيقعننوا يف اخلطننأفنني نوعننا مننا فتننأخ ر الفقننه اإسننًمي  ،فيننأرون ويًُ 12 

التشننريع اإسننًمي هننو املهننيمن علننى حينناة املسننلمني حننىت هنايننة  ومننع كننلّ  هننذا فقنند بقنني بسننب  ذلننك  13 

 14  (1)الدولة العثمانية.
 15 

 16  ة الوضعينيانو الشريعة اإلسالمية والقة بني قارنامل

ذلننك يف تطبيننق ،  و اجملتمننعيف إصننًح هلننا دور  عة اإسننًميةيّن الشننر يقننال أب ،بننناء علننى أقننوال الفقهنناء 17 

حفنظ حيناهتم  يف واجيند ىلكنحياة وّيبة  الناس وجه املطلوب، ليعيشالعة اإسًمية على أحكام الشري 18 

األفننننراد  هم ومصنننناحلوالغلبننننة، فتتعطننننل مصنننناحل كلقننننوة معتنننندى علننننيهيُ  حفننننظ املننننال، مننننن أنك،  املصنننناحل 19 

يف أخنذ أمنوال النناس، فكاننت العقوبنة مشنددة،  ون القنوةستخدم املعتدّ للوقاية من أن يَ ،  و واجلماعات 20 

األعننراض، مننن االنتهننا  كسننتخدام القننوة، أو اإكننرا  علننى حفننظ ،  و أكثننر مننن عقوبننة السننرقة العاديننة 21 

،  مني الطريق واجملتمنعأت،  وادين هلل ورسولهعواآلمنني، من إرهاب احملاربني، امل نففحفظ األو الفاحشة  22 

حريننة ،  و ام املسننلمنيّكنناحل مننن إخننًص الننوالء لننوالة األمننور،  و اسننتقرار الدولننة،  و نشننر الطمأنينننة فيننهو  23 

                                                      

 " اخلطب املكتوبة -"أمهية الشريعة اإلسالمية واترخيها ،  موقع الدكتور عد ن ((1
.browse=writtenKhotba&idwww.bahareth.org/index.php? 

 

http://www.bahareth.org/index.php?browse=writtenKhotba&id=40050
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 1 األنفننفمننن اجلنايننة علننى  كننف املعتنندين،  و ذلننك مننن هنضننة اقتصننادية مننا يننؤدي إىل،  و والتنقننل احلركننة

وجنننوب إقامنننة ،  و داء، بعضنننه علنننى بعنننضمحاينننة اجملتمنننع منننن االعتننن،  و األعضننناء،  و اجلننوارح،  و واألرواح 2 

 3 متسنك اجملتمنع واسنتقرار ،  و والعندوان، بعضنه علنى بعنض أتمني اجملتمع من انتشار اجلرا م،  والقصاص

يناء الندم يف العفنو، منا ويف إثبات حنق أول احلق.من مما جعلت هلم الشريعة  كلقصاص، أو كلعفو عنه، 4 

حيقنننق التسنننام  منننع منننن وقنننع يف اخلطيئنننة، منننن غنننري أن يكنننون منننن معتننندي ،  و حيقنننق رعاينننة هنننذا األمنننر 5 

 6 يرية مناسبة. ذعقوبة تع،  و اجلرا م، مع مراعاة حق اإمام احلاكم، يف أن يوقع كجلاين

 7 ثالث: احملكمة الشرعية والوضعية يف نيجرياياملبحث ال

 8 ة مطال :أربعوفيه 

 9   هللا رسول عهد يف القضاء :األول املطل 

 10 ومفهومها احملكمة: الثاين املطل 

 11 احملكمة الشرعية يف العصر احلديث : لثالثا املطب 

 12 أتسيسها ومراحل نيجرياي يف الشرعية احملكمة: رابعال املطل 
 13 

  14 
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 1   صلى هللا عليه وسلم  القضاء يف عهد رسول هللا :األول املطلب

جمرد ظهور بنفسه  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  كان القضاء أمر يتوال  منذ ظهور اإسًم 2 

اإهلي، حبيث أصب  التقوى الوضعي  يالبشر القضاء يوجد القضاء  ويف هذ  األويةاإسًم،  3 

تاريخ اإسًمي  أبّن أول من توىل الولقد سجل  (1)أساسيني يف القضاء ا نيوالعدالة يُعتشان مبد 4 

نل الصحيفة اليت  سلم يف املدينة املنورة، حيث كانالنيب حممد صلى هللا عليه و مهمة القضاء هو  5 

وسلم ذكر فيها أّن أي أمر أو نزاع جي  الرجوع فيه إيل هللا  -صلى هللا عليه-أصدرها رسول هللا  6 

، أبن حُيكم بني الناس مبا اقتضا  كتاب هللا تعاىل من -صلى هللا عليه وسلم-تعاىل ورسوله  7 

يُعطي مسؤولية القضاء لبعض  -صلى هللا عليه وسلم-هللافالرسول  (2)لشريعة اإسًمية.أحكام ا 8 

أصحابه، كإعطا ه القضاء لعلّي بن أَب وال  رضي هللا عنه عند ما أرسله خليفًة إيل بًد  9 

وأن ،  -صلى هللا عليه وسلم-وكانت نُ م القضاء تُعرل يف اإسًم مبيًد رسول هللا    (3)اليمن، 10 

ولكن يف عهد رسول  (4) ة سنة هجرية.ااة ومباديء القضاء قد ولدت منذ أكثر من ألف وأربعمنو  11 

عكف  (5)مل يكن للقضاء مكان خمصل، بل يُقام القضاء يف البيوت واملساجد،هللا وخلفا ه  12 

السلطة  ة تتبعنييف مدمقر القضاء يتم فيه التقاضي بني املختصمني  الوقت احلاضر حيث  13 

 14 (6)(2017ضمن سلطات الدولة )غامن: استقًهلا اليت يفرتض أن يكون هلا القضا ية

 15 

 16 

 17 

                                                      

 (.285د.ج،  ص)،  1،  طم اإلسالميةاتريخ النظ،  يفارق عمر فوز ((1

،"القضاء يف اإلسالم"  ( سعيد حممود،(2
http://iswy.co/evdcn  

،"القضاء يف اإلسالم"  سعيد حممود، املراجع السابق:((3
http://iswy.co/evdcn  

،"القضاء يف اإلسالم"سعيد حممود، ((4
http://iswy.co/evdcn  

 علي حممد،  التحقيق:  االستيعاب يف معرفة األصحاببن عبد الش،  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد،  ( ا(5
 (.2/106) ،   1،  طالبجاوي

 جج

 (.51 /1حممد،  عبد النيب السيد غامن،   قانون املرافعات املدنية والتجارية،  ط،   ) (6)
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
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 1  رضي هللا عنهم دينالقضاء يف عهد اخللفاء الراش

،  منذ بداية اتريخ البشر كان الرسل هم الذين يتحاكمون بني الناس مبا جاء يف الشريعة اإسًمية 2 

لى هللا عليه وسلم والعلماء والفقهاء بعد مرور الزمن فقد أّكد التاريخ أبّن أصحاب رسول هللا صو  3 

هم الذين ورثوا النيب صلى هللا عليه وسلم، فكانوا يُعلمون الناس ضرورة التسليم أبوامر هللا تعاىل  4 

أبو بكر الصديق رضي هللا    ولقد كان(  1) والرضا بتشريعاته ألّن فيها حّل للقضااي القدمية واحلديثة 5 

مل يتغري حال القضاء يف عهد ، فكانت له ،  و ى هللا عليه وسلمعنه أول خليفة بعد رسول هللا صل 6 

بعد  اء الراشدونوأما يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اثين اخلليف (2)سلطة القضاء والتنفيذ. 7 

ن ام القضاء على ما كان عليه اخلليفة األول،   صديق رضي هللا عنهما فقد عهد  ببقاءأَب بكر ال 8 

كان اخلليفة عمر بن اخلطاب سًمية وكثرت الفتوحات يف األرض  لدولة اإولكن عندما اتسعت ا 9 

،  يقوم بتعيني األمراء إىل جانبهم القضاة، مما تسب  تعيني موسى األشعري أمريًا  على البصرة 10 

ًً بقوله تعاىل:و  ڦ ڦ ) من خًل خًفته رضي هللا عنه رأى ضرورة استقًل القضاء عم 11 

سورة املا دة: ) (3) (ڇ ڇ ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  12 

وقد  ورد يف التاريخ أبّن عثمان بن عفان مل يرت  أمر القضاء أليدي أصحاب رسول (،  43آية  13 

هللا صلى هللا عليه وسلم وإّّنا ين ر يف اخلصومات بنفسه ويستشري األصحاب فيما حيكم فيه، فإن  14 

والقضاء عند اخلليفة الرابع علّي بن  (4).إن مل يوافق يعيد الن ر يف األمر،  و وافق رأيهم رأيه أمضا  15 

 16  (5)أحد يف الكوفة،ألأَب وال  رضي هللا عنه كان يتوىل القضاء بنفسه يف الكوفة ومل يرت  القضاء 

ن ام القضا ي يف العصر العباسي تطورًا ملموسًا نتيجة لطبيعة اإختًل يف ن م الوملا تطور   17 

سية قاضي القضاة وهو أول منص  قضا ي من نوعه يف ُعني يف الدولة العبا، احلياة العباسية 18 

كان ذلك بسب  احلاجة القضا ية امللحة للفصل بني السلطة القضا ية ،  و اتريخ القضاء اإسًمي 19 

                                                      

قسم   ،مدار  السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيالزرعي أبو عبد هللا،  حممد بن أَب بكر بن أيوب،    (1)
 ججج(171 /3،  )2حامد الفقي،  ط جمموعة ابن القيم،  التحقيق:  حممد

اجلوهر الكالم يف شرح شرائع ،  وحممد حسن،  (309/ 4،   د.ط،  )تكملة منها  الصاحلني(  اإمام اخلو ي،   (2
 (6\14،  د.ط،   )اإلسالم

 43القرآن الكرمي،  سورة املا دة،  اآلية:  (3)

 (4/743،  د.ط،  )اإلسالم أشهر مشاهريرفيق،   ( الع م، (4

 .290صرسالة ماجستري ،   قضاة أمرياملؤمنني علي  بن ايب طالب ( عبد العزيز إبراهيم العمري، (5
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قد كان يُوجد يف عهد اخلليفة العباسية ،  و والسلطة التنفيذية بعد أْن ازدهرت الدولة اإسًمية 1 

الدولة الفاومية مبصر أصب  هنا  قاضي القضاة آخر يف  قياممع ،  و قاضي القضاة يف البغداد 2 

قد كان ،  و يف عهد اخللفاء الراشديننفسه سلوب كألوالقضاء يف عهد األمويني   (1)القاهرة. 3 

ًً  من هذ  الناحية، حيث مل تؤثر توجيهات الدولة السياسية على  اجلهاز القضا ي للدولة  مستق 4 

ّن للقاضي احلرية التامة يف اختيار حكمه وفقًا للقرآن الكرمي األحكام القضا ية العامة  ويعرل أ 5 

ولقد كان لفقهاء املسلمني  (2)والسنة النبوية املطهرة،  وهكذا كان حال القضاء يف ذلك الوقت. 6 

دور كرز يف تدوين الن ام القضا ي يف رسا لهم الفقهية )كتاب القضاء( ويف بعض األحيان كانوا  7 

ن منهج و فقهاء املعاصر اللة يف القضاء،  وأما يف الوقت احلايل فقد هنج يكتبون الرسالة املستق 8 

لف، حيث ال يُوجد فرق كبري بني ما قام به األسًل وما عليه الفقهاء واسالقضاء ال 9 

 10  (3)ن.و املعاصر 

 11   ومفهومها احملكمة:ثاينال املطلب

 12 أواًل: معىن احملكمة لغةً 

احملكمة هي املكان الذي يوجد فيه ،  و على وزن مفاعلهي ،  و كلمة )احملاكم( مجع لكلمة احملكمة 13 

حمكمة ومجعه حماكم،  وهو املكان املعد جللوس وقيل  (4)القاضي، أو هي املكان الرمسي للقضاة. 14 

وُعرَل احملكمة أهنا من األلفاظ املتداولة اليت أقرها جممع اللغة  (5)القاضي عند األقضية والفصل فيها. 15 

  (7)ليت تتوىل الفصل يف األقضية.ابعض املعاصرين على البيئة القضا ية  هاأولقكما   (6)العربية يف مصر
16 

هو مصدر ،  و العلم والفقه والقضاء كلعدل واحلكم (مَ   ، َح،) كلمة  مشتقة منسم اأيضًا وهي  17 

                                                      

 (  قاضي(1
".wiki <https//ar.m.wikipedia.org "

ججججججججج  جججج 

 (.2/69،   د.ط،  )( موسوعة سفري للتاريخ اإسًمي(2

 (3/241)،ابن عمرو االابضيالكبري: ،  شرح ،  ودريدر(4/390)د.ط،   كتاب القضاء،   اإمام،   اخلوين،  ((3

 (.1/538)  "ح ك م"، مادة:   ،1ط  معجم اللغة العربية املعاصرة ،خمتار بن عبد احلميد،    أمحد ،     (4) 

  د.ط،  معجم الوسيط،حامد بن  عبد القاد  وحممد النجار،   و  م بن مصطفى   وأمحد بن الزايت   إبراهي ((5
(2/190.) 

  معجم الوسيط،وحامد بن  عبد القاد  وحممد النجار،     ،إبراهيم بن مصطفى  وأمحد بن الزايت(  املراجع السابق:  (6
   (.2/16د.ط،  )

 ( 120/،  د.ط،  )د.جاحملكمة  يف القضائي السعوديعبد هللا بن حممد بن اخلنني،    ( (7
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حلاكم بني مسي ا منه،  و حكمت وأحكمت وحكمت يعين منعت ورددت :حكم حيكم والعرب تقول 1 

 2 احلاكمة،  و اجلمع حكام،  و منفذ احلكم احلاكم،  و ه مينع ال امل من ال لماكم، ألنكحل الناس

احملكمة هيئة  :طاملعجم الوسي جاء معىن احملكمة أيضاً يفو  (1).احلكمة القضاء،  و املخاصمة إىل احلاكم 3 

 4 (2).تتوىل الفصل يف القضاء ومكان هيئة تتوىل الفصل يف القضاء ومكان انعقاد هيئة احلكم

 5 معىن احملكمة اصطالحاً اثنياً: 

الفقهاء القدامى مل يتطرقوا ملعىن احملكمة يف كتبهم، ألهنم كانوا يعشون عن احملكمة مبصطل   إن  6 

قد اتفقوا على أّن احملكمة هي جملف يقصدون به احملكمة املوجودة يف العصر احلديث، غري أهنم  7 

 8 :ينها وبني احملكمة الشرعية فقالواوا بفقد عرفوا احملكمة وفرق نو املعاصر فقهاء وأما ال (3)القضاء

يف الوقنننت ،  و اهليئننة املسننؤولة عنننن فصننل املنازعننات حننىت ينننؤتى صنناح  احلننّق حّقننه :هنني احملكمننة -1 9 

      (4).نفسه هي هيئة العدالة
10 

 ( 5)املكان الذي يصدر منه القاضي األحكام.: وقيل أبهنا -2
11 

اجلماعنننات علنننى حسننن  أننننواع ،  و بنننني األفنننراد وجنننود هيئنننة تتنننوىل الفصنننل يف النزاعنننات وقيننل أبهننننا:-3 12 

دالنة أهننا مينزان الع،  و ّن احملكمة هي ميزان العدل يف ضوء قوانني البًدأب فمن هنا ي هر (6)صًحيتها 13 

 14 ال يقبل ال لم واالعتداء على حقوق اآلخرين.  ، ألّن هللا تعاىل-عّز وجلّ  -عند هللا 
 15 
 16 

  17 

                                                      

 (.12/114،  )3فصل احلاء املهملة،  طلسان العرب،  ألفريقي،  ابن من ور،  حممد بن مكرم بن علي ا  (1)

  (.12/141،   )3، فصل احلاء املهملة، طلسان العربابن من ور، حممد بن مكرم،    ((2
 (.                                     12/142،   )3ط فصل احلاء املهملة،  ، لسان العربحممد بن مكرم،   ابن من ور،       

 ج
 (.1/190) د.ط،   كب احلاء،    املعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون، ( (3

 (3/1830)   ،  مادة: "ق ض ي"، 1ط   ،معجم اللغة العربية املعاصرة  خمتار بن عبد احلميد، ان ر:أمحد،     (4)    

 (. 227/ 3،  د.ط،  )دستور الفقهاء(  فكري،  أمحد  القاضي،  (5

 .(1/154،  مادة: "ح   م"،   ) 1ط   ،معجم اللغة العربية املعاصرة  ار بن عبد احلميد،خمت أمحد،  ((6
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 1  العصر احلديثيف  احملكمة الشرعية: املطلب الثالث

هننني مدنينننة ،  و مقنننر ينننتم فينننه التقاضننني بنننني املختصنننمني هنننيف ايلاحلنننوقنننت الأمنننا احملكمنننة الشنننرعية يف  2 

ضنننمن سنننلطات الدولنننة النننثًث. فهننني  اسنننتقًليتها النننيت يفنننرتض أن يكنننون هلنننا القضنننا ية السنننلطة تتبنننع 3 

( رمننز الشننروة،  و احلكومننة) التنفيذيننة السننلطة مسننتقلة عننن،  و الشملننان() التشننريعية السننلطة مسننتقلة عننن 4 

 5 :درج احملكمة إىل ثًثة درجاتناحملكمة هو ميزان العدالة يف ضوء قوانني البًد. وت

ية البدا كمة: احملاألول 6 

يةكمة االستئناف: احملالثاين 7 

.العليا احملكمة يطلق عليها يف بعض الدول واليت حمكمة التمييز: الثالث 8 

شنر ّع حنىت كم وفقاً جملموعنة منن الضنوابط النيتا يتم توزيع خمتلف القضااي على هذ  احملو 
ُ
 9 أقرهنا امل

مراعاًة لًتساع ،  و تكون كل حمكمة قادرة على إصدار احلكم العادل يف النوع اليت ختتل كلفصل فيه 10 

شنننر ّع قواعننند حمنننددة ينننتم مبقتضننناها نشنننر احملكمنننة وتوزينننع العمنننل بينهنننا علنننى 
ُ
اجلغنننرايف للدولنننة فقننند أقنننر امل 11 

 12 (1)خمالفة القانونء إىل القضاء عند مستوى الدولة  حىت يتيسر االلتجا

هني ،  و ظهر يف املناوق اليت تُنتزع منن احلكومنات العلمانينةفقد احملكمة الشرعية  مصطل  وأما 13 

 14 ن ننراً ،  و حملكمننة ال تكننون إال شننرعيةإال فاألصننل أن ا،  و نقننيض احملكمننة الوضننعية الننيت تعمننل كلقننوانني

وانني األحنوال الشخصنية املسنتنبطة ألن الدول اإسًمية حتكم بقوانني وضعية، فقد كان يُطلنق علنى قن 15 

"إن  علننى هننذ  الفكننرة،  يقننول ابننن عثيمننني:اض عة اإسننًمية كلقضنناء الشننرعي. وهنننا  اعننرت يمننن الشننر  16 

ون وي ننون أّن احملكمنة الشنرعية تن نر يف األحنوال الشخصنية منن نكناح ومنرياث ؤ من الناس  خيط اكثريً  17 

أبّن هنذ  املسنألة خطنرية جنداً، منن أخطنر  اً عة عامنة يف كنل شنيء. ويعنرتض أيضنيلشنر ا لكن،  و وشبهه 18 

ة وهنم يعرفنون يكمنة الشنرعاحملختنالف  ما يكون كلنسبة حلكام املسلمني الينوم، فنإهنم قند وضنعوا حمكمنةً  19 

ال يرجعننون ،  و ومنع ذلننك يفرضنون هنذ  احملكمنة  علننى شنع  األمنة اإسنًمية لكنن وضنعوها،  و ذلنك 20 

 21     (2)إىل ن ام قضاء اإسًمي

                                                      

 (.51 /1) حممد،  عبد النيب السيد غامن،  قانون املرافعات املدنية والتجارية،  ط،  (1)
 ج

 (.262 /2،  ط الوون،  )شرح رايض الصاحلني (  العثيمني،  حممد بن صاحل، (2
 (.263 /2،  ط الوون،   )شرح رايض الصاحلني مد بن صاحل، حملعثيمني،  ا      

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 1  فقهاءعند ال كمةتقسيم احمل

يف رفع الدعوى مرة  قد للمتداعني احلقل أعلى من بعض، فُ  اإّن احملكمة على درجات متفاوتة فبعضه 2 

للن ر يف احلكم الذي أصدرته فتؤيد  أو تنقضه،  وهذا يا اثنية أمام حمكمة أعلى من احملكمة العل 3 

الدعوى أمام قاضي آخر عندما  األصل مقرر يف الفقه اإسًمي حيث جييز مبدأ استئنال الن ر يف 4 

ەئ وئ وئ ۇئ ) ويستدل على ذلك بقوله تعاىل: (1)يعرتض احملكوم عليه على احلكم الصادر ضد  5 

بناء  (41سورة الرعد، آية: )( 2) (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 6 

 7 ميكن القول أبّن الفقهاء عرفوا نوعني من تقسيمات احملكمة ومها كالتايل:  على ما سبق ذكر ،

،  تفصل يف النزاع،  و الدعوىيف : وهي حمكمة الدرجة األوىل، اليت تن ر ;حمكمة املوضوع والها:أ 8 

 9 تقرر األحكام،  ومن ضمنها ما يتعلق بقضااي األحوال الشخصية والسرقة وغري ذلك.و 

وما  هم،  وتن ر يف أحكامةاليت تقوم مبراقبة أعمال القضا احملاكمكمة العليا: وهي نوع من احمل: اثنيها 10 

ما خالفه نقصه ورد  إىل القاضي ليعيد ،  و أمضا  على ما هو عليه من قبل ،شرع منهاالوافق احلق و  11 

 12   (3)الن ر فيه

 13 ومراحل أتسيسها : احملكمة الشرعية يف نيجرياي املطلب الرابع

ناق كعتأهلها  مل يكتف نيجرياي الشمال منطقة، فيجرياينوليدة الساعة يف الشرعية  كمةاحملكن تمل  14 

قامت ممالك إسًمية يف املنطقة، ة يف أحواهلا اليومية، فقد يالشرع نصوصمتارس الاإسًم وإّنا  15 

، كما يوجد بعض العلماء يف مشال نيجرياي الذين حيملون على أعناقهم أحكام رفعت راايت الدين 16 

قام بتطبيقات وي مث أبنه عمر الذي تعلم الفقه واحلديث وأاالشريعة اإسًمية، كملك عثمان زمنق 17 

على أثر الشريعة اإسًمية بل  وانُ كَ َمد يَنُة  يف غ يل ي مُ الْ  ومل يقتصر أثر (4)أحكام الشريعة اإسًمية 18 

باب ما جي  على احلكام من العدل يف األحكام، به يف تطبيق الشريعة اإسًمية، ككتيوجد بعض   19 

                                                      

مع بيان التطبيق اجلاري يف مملكة  ، االختصاص القضائى يف الفقه اإلسالميالغامدي،   صر بن حممد بن مشري،  ( (1
 (116/،  )دج  2،  طالعربية السعودية

 .41القرآن الكرمي،  سورة الرعد،  اآلية: ((2

ابب: مع بيان  ئى يف الفقه اإلسالمي،ااالختصاص القضالغامدي،   صر بن حممد بن مشري،   بق: جع السا( املر (3
 ( 151/،  )د.ج2،  طملكة العربية السعوديةاملالتطبيق اجلارى يف 

، 2ط  ،ُوَسافوديو، ابب: اإلسالم يف بالد  هَ اإلسالم يف نيجرياي وشيخ عثمان بن ،  آدم بن عبد هللا،  رى  وْ لَ (   اْإ  (4
 (.178 /)د.ج
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أال مييز بني املتداعني يف جملف ،  و لهااألمري أن يكون عداًل يف معامًته كعلى جي   هذكر أنّ حيث  1 

 2  (1).أن يوافق أحد املذاه  األربعة ةعلى القضاجي   كذلك،  و القضاء

حيث  ي( حركة إصًحية تنويريةد  و فَ بن كما حدث يف القرن الثامن عشر حني قاد الشيخ )عثمان  3 

فقد  ، ة من الشعوبهو تكوين حكومة ع يم لقد كان إجناز  الكبري،  و تنقية اإسًمب بدأ جهاد  4 

كانت كما    تشاد،،  و والكامريون ، بوركينافاسو،  و مجهورية النيجرته تكاد تصل إىل حكومكانت  5 

خاضعة ألحكام ،  و تلتزم بنفف القانون،  و ضخمة يضمها شكل إداري واحددعوته مساحة  6 

ستعمار أثبت التاريخ أّن قوة اال حيث  (2)،كانغري مسبوق يف امللقد كان هذا شيء الشريعة،  7 

،  عقيدة راسخة لدى الناسأن هلا ،  و م الشريعةاحكالشيطانية وصلت إىل املنطقة الشمالية اليت تطبق أ 8 

 9 ونحني وصل املستعمر ذلك  صورةل مناوقها، كما ت هر مشأن أحكام الشريعة اإسًمية قد و 

ببعض التغيريات يف إضافة ني قد قاموا الشيطاني يناملستعمر أن ،  و وهاليحتلمنطقة الشمال  ونالشيطاني 10 

،  وغري  اخلاصة، كالتعليم الديينلتتوىل شؤوهنم  الشرعية بني الناس اكماحمل واتركانني، كما قو بعض ال 11 

أبن تستمر كما وجدوها، غري أهنم قد قاموا ببعض  لشريعةوا بتطبيق امسحن قد ون الشيطانيو املستعمر و  12 

ولقد كان من  (3)،بسطوا سلطاهنم على احلكامك بعد ذل،  و تعديًت خاصة فيما يتعلق كلعقوكت 13 

حوال األ يف ة اإسًميةشريعحصر ال،  و ياةإقصاء الشريعة اإسًمية عن احل نتا ج االستعمار 14 

حياة يف  عن مواكبة التقدم للمسننتجداتاإسًمية  الشريعة أحكام وهذا الوضع عط ل الشخصية. 15 

 16  إال كلتفاعل معها. ال تعمل اإسًمية الشريعننننة، حيث الناس

  17 

 ج                                                        

 (.285 /د.ط،  )د.ج ، الشريعة ووسائل اإلعالم يف نيجرياي ا، ورَ كُ   وْ دُ إبراهيم ،  أَ (1) 
 جج

 د.ص(./ 2)  د.ط، ،  نيجرياي الشريعة والدميقراطيةأسعد،  وه،     ((2
 ج

 د.ص(./ 2،  د.ط،   ) نيجرياي الشريعة والدميقراطية ( أسعد بن  وه،  (3
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 1 ِإَلْوِرنْ أنواع احملكمة يف نيجرياي ومدينة 

 2 اآليت: إىل إ َلْور نْ يف نيجرياي ومدينة  كما لقد مت تقسيم احمل

 3 بتدائيةاحملكمة اال أواًل:

ق، سواء كان احل مطالبةيف  ل أمام القضاءصو أول اخلطوات اليت يتبعها الشخل أو املؤسسة للو  يهو  4 

 5 أم حقاً معنوايً، حيث مت تقسيم هذ  احملكمة إىل عدة أقسام للن ر يف القضااي املدنية ذلك حقاً مادايً 

من ،  و على القانون املتبع يف أي دولة اً يتم إصدار األحكام بناء،  و واالقتصادية واالجتماعية وغريها 6 

 7 يرأسهم قاٍض منهم. ةلقضا ية اليت تتكون من ثًثة قضاقبل اللجنة ا

 8 ستئنافالاثنياً: حمكمة ا

بتدا ي، إصدار القرار أو احلكم اال،  و ا يةبتدقضية اليت مت تقدميها للمحكمة االبعد أن يتم الن ر يف ال 9 

الن ر فيه، حيث يتم تصنيف هذ  فمن املمكن أن يقوم الشخل كلطعن يف احلكم واملطالبة ئعادة  10 

هنا من ،  و تل كألسرة وهكذاستئنافات إىل عدة أقسام، فمنها ما خيتل كجلناايت ومنها ما خياال 11 

أو تقوم ئلغا ه، أو حىت قد تقوم بزايدة حكم هنا ي ال ينقض وال ية ستئنافاالاحملكمة  هاملمكن أن تقبل 12 

 13 يرد.

 14 حمكمة النقض )التمييز( 

تصدر األحكام، حيث  والكم األخرى، فهي ال تن ر يف القضااي ا ختتلف مهمة هذ  احملكمة عن احمل 15 

كم األخرى، ملعرفة ما إذا كان هنا  أي تقصري يف العمل أو أداء الواجبات ا اقبة احمليتمثل عملها يف مر  16 

تقوم بفرض العقوكت فيما إذا كان هنا  فساد بشكل أو آبخر، حيث تقوم ،  و وإصدار األحكام 17 

دعاء كلتقدم بشكوى أو وعن يف األحكام ا الدفاع أو اإبعمليات التصحي  عندما يقوم حمامو  18 

 19 (1)احملكمة األخرى. الصادرة من

 20 

 21 

  22 

                                                      

 (22 /7،  )املوسوعة الفقهيةة األوقال والشئون االسًمية ، وزار   ((1
 (7/44،  )املوسوعة الفقهيةوزارة األوقال والشئون االسًمية ،       

 ج
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 1 يـَْورابَ احملكمة الشرعية يف بالد  :املبحث الرابع

 2 ن:اوفيه مطلب

 3 يَنْوُركَ املطل  األول: ن ام احملكمة الشرعية يف بًد  

 4  ْ إ َلْور نْ  احملكمة الشرعية يف مدينةاملطل  الثاين: 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 1  يـَْورابَ م احملكمة يف بالد نظااملطلب األول: 

مل يكن مكتوك ولكنه كان عرفا  قبل االستعمار يَنْوُركَ  يف بًد كمةأّن قانون احمل  واجلدير كإشارة 2 

َلْور ى أبن   كما  و  يَنْوُركَ عليه عند ال متعارفا  3 بًد   يفها األمراء وامللو اليت أنشأاكم كثريا من احملأشار اْإ 

 4 حتسقال أيضًا اإسًم واحملكمة الشرعية قد ر و   ،قصور امللو   يفأحيا ً  تكون مبانيها يَنْوُركَ 

حتت  إ يَووْ  مدينة من بني هذ  البًديَنْوُركَ،  و عشر امليًدي يف جزء بًد قرن السابع اليف  اورهذج 5 

كانت   إ ك ُرنٌ مدينة و.يةععل جزء أرض من قصر  للمحكمة الشر الذى ج اَلُموَييْ  ملك املسلم حممد 6 

َويَلْ  حتت ملك من مدينة  َكُكوْ   املعلمالذى أسلم وأسف احملكمة اإسًمية يف عهد  وعنّي  َأْويَنينْ 7 

 8  يالذو َأْواَلُغْنجُ  هللا َحب ي    ملكحمكمة شرعية يف عهد  أَْيَديْ  وجد يف مدينة ت، كما قاضياً  إ َلْور نْ 

 9  (1).فيها عيةلم هلذ  مدينة وأسف احملكمة الشر كان أول ملك مس

َلْور ى وغري  من املؤرخني أبّن املسلمني يف منطقة غرب نيجرياي قد ه إلي تفاد مما أشارسيُ ف اإ  10 

فضلوا اإسًم ديناً، مبا جاء به من أحكام الشريعة قبل احتًل االستعماريني. وعرل اجملتمع  11 

ما ال يتم الواج  إال به فهو واج ، إذن قهية تقول: أبّن هنا  قاعدة ف يَنْوُركَ يف بًد  اإسًمي 12 

 13 لقضاء على لوحة الشريعة اإسًمية أمر واج . فتأسيف ا

 14 ِإَلْوِرنْ عية يف مدينة احملكمة الشر ملطلب الثاين: ا

مبجرد معرفة اتريخ إ َلْور ْن،  و مدينة كان مرتبطًا ارتباوًا قّوايً بتاريخ اإسًم يف الشرعية   كمةاحملاتريخ  15 

 16 حتكيم الشريعة اإسًمية  بدأ دخول اإسًم إىل تلك البقعة األرضية سنتوصل إىل معرفة مىت

اإسًم يتضمن التزامات ف ،الشريعةألهنما توأمان متًزمان، فحيث يوجد اإسًم توجد معه  17 

سياسية، الإنشاء وجهة ن ر والقانون الديين و  الشريعة،  و احلجالصًة و بطقوس يومية وسنوية مثل  18 

هكذا و لسلو  الشخل يف مع م احلاالت. األسالي  املناسبة ،  و احلياة األسرية، الن ام الطا في 19 

 20 حىت يف عام

إسًم إىل نيجرياي ا تم توثيق أول دخولوية، فيَنْوُركَ يف اجملتمعات ال نتشر اإسًمم( حيث ا1990) 21 

 22 دين ها كعتبار اإسًماعتمدية اليت مت أظهرت احملفوظات الدينية اإسًمو يف القرن التاسع. 

على الرغم  (1603-1571)ا مَ وْ لَ أَ  و يف عهد امللك إدريفنُ رْ بنُ  إمشاووريةخًل ذلك كان يف ،  و األغلبية 23 

                                                      

 .(8 /)د.ج،  2ط  ،نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم وعلماء بالد اليوراباإوري،  آدم عبد هللا،     ((1
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يف البًد عن وريق  يةع اإسًما وضأعزز تف  (1) من هذا البلد ال يزال يلتزم كلوثنية كبرياً   من أن جزءاً  1 

 2   (2)،ينيْ ور  انُ لكَ احلجاج ا زلانمإقامة ،  و إنشاء املساجد،  و اإسًمية اكم الشرعيةإدخال احمل

 3  ِإَلْوِرنْ مدينة الشرعية يف  تعطيل احملكمة

هذا ،  و الشرعية يف نيجرياي اكمالناس هتدد وجود احملبعض شديدة من قبل هنا  بعض احملاوالت ال 4 

حماوالت وا فة من الناس الذين بذلوا كل ما يف قد كثرت و ول منذ زمن وويل حىت اليوم. عر م 5 

هؤالء الذين مل ،  و أو إنشا ها يف جنوب غرب البًدرياي الشرعية يف نيج كمةاحملاهتم تعطيل واق 6 

ينكروهنا أبسباب متغايرة، منها اجلهل مبفهوم الشريعة كما يدعي الشرعية و  حقيقة احملكمةيفهموا  7 

ون ام قضا ها تعتش غزوا  ةيعالشر "أبن :(Beeko-Ransonkuti) ْنَسْمُكويت  ر  كوَ بَنْيق ربروفيسو  8 

 9 أنّ ،  و نيسكان نيجرياي هم املسلم أّن األغلبية أنّه نسي متاماً مردود بدليل كًم ال هذاو   (3)خارجيا".

 10 الذي يسمى جاء هذا الدين مع دستور املسلمني، كما نيجرياي قبل االستعماردين اإسًم دخل 

 11 الشريعة أو القرآن. 

، ايالشرعية يف نيجري  كمةوجود احمل ونرضاعي ني الذينيعارضني املسيحهنا  جمموعة من املو  12 

اعرتضنا حنن :"لو َأْويَنْيَكنٌ  اإسًمية. قال كمةحيث أعلن قا دهم موقفهم ضد هذا النوع من احمل 13 

ًً  كمةاحملإنشاء  وقمنا ضد ن ام نياملسيحي وإّّنا حنن فعلنا   الشرعية يف نيجرياي مل نفعل ذلك جه 14 

ن يف ه رمبا يعيش املسيحيو در  جيدًا أنّ حنن املسيحيني ن:"نْ كَ يْ ينَ وْ وقال"أَ  (4).متعمدين لألسباب 15 

ني ويتأثروا ياجملتمع مع املسلمني الذين هلم نفوذ وأتثري ويفرضوا فكرهتم على غري املسلمني من املسيح 16 

 17 أمر غري  وغري معقول أْن يفكر أحد:"أيضاقال و  .هبذ  الفكرة وهذا الذي ال نريد أْن حيدث أبداً 

                                                      

نسيم آدم عبد هللا اإلوري،  و ،   (21 /)د.ج ، 1ط  ،اب يف أخبار بالد يورابأزهار الر    مصطفى زغلول السنوسي، (1)
 .(1 /)د.ج،   2ط  ،الصبا يف أخبار اإلسالم وعلماء بالد اليوراب

 

2) )  ، "،  واإلسالم "موجز اتريخ اليوراب وعالقتها ابللغة العربية  عبد احلفيظ بن أمحد بن أََدْيد َمْيج 
        abdulhafeezmeji@yahoo.comil.com&abdulhafeezmeji@hotma ،  اإلوري،و 

 .(32/)د.ج،  2،  طوالشيخ عثمان بن فودي الفالين اإلسالم يف نيجرياي آدم بن عبد هللا،   
 ج

(3)  Opeloyeru M.A. (Digest of Islamic  Law),  The  Realization of The Shariah in South Western,          

P.35.  ,د.ط ,.ج   دNigeria: A Mirage or  Reality?,     

                  (4)    Opeloyeru M.A. (Digest of Islamic  Law),  (The  Realization of The Shariah in,     

P.37.   ,د.ط  ,د.ج South Western Nigeria: A Mirage or  Reality?),     
 ج

mailto:abdulhafeezmeji@yahoo.com
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ألننا  ،الشرعية يف نيجرياي محكمةللوجود نا ال جعون عن موقفهم بعد أْن قلني سيرتايّن املسيحأب 1 

 2 هذا األمر: هو ماال تراجع فيه. والذي يشبه ،  و كري عميقتف،  و اختذ  هذا املوقف بعد تدبر جيد

وجهت إليه أسئلة عن اخلطوة اليت اختذهتا احملكمة إبراهيم عندما  حكى يل القاضي عبد الرحيم 3 

مدينة أحناء  يف الشرعية على مجيع املستوايت احملكمةيف إنشاء  نْ إ َلْور   الشرعية االستئنافية مبدينة 4 

 5 مل إ َلْور نْ  ّن احملكمة الشرعية االستئنافية مبدينة:"إالقاضي عبد الرحيم إبراهيم قال. فوخارجها إ َلْور نْ 

 6 ويف مدينة على مستوى عال يف والية ُكواَرَ  األيدي ومل تكف عن احملاولة لكي تنتشر مغلولةتقف 

حنن  :"وواصل كًمه وقال  ،اختذهتا هذ  احملكمة مل تثمر بعد لكن كل الطرق اليتإ َلْور ْن،  و  7 

 8 كمةاحمل وأفكارهم عن ممبفهوم غري املسلمني عن اجتاهاهتنا مفهوم قار مني يف هذ  البًد لو املسل

من القول يستغربون  عامة املسلمني بعض  هذا ما جعلو  (1)".الشرعية يف نيجرياي جند أهنّما متقاركن 9 

لفصل  الشرعية كمةويسألون ملاذا حيتاج املسلمون إىل استعمال احملكلضرورة بوجود احملكمة الشرعية  10 

 11 سلمنياملميكن أْن حيدث بني املتنازعني يف اجملتمع النيجريي. وهلذا ال يبايل كثري من   يتاملنازعات ال

 12  نيجرياي مبطالبة حقهم.ب
 13 

 14  الّدراسات السابقة

 15 لشريعة اإسًمية يف نيجرياي، فوقعد اولع الباحث على الدراسات اليت تناولت موضوع احملاكم الق

كتابته من البحوث العلمية حول موضوع احملاكم   تأبن هنا  حاجة إعادة الن ر والتدقيق فيما متّ  16 

بحوث اليت وقف من تلك الدراسات والإ َلْور ْن،  و الشريعة اإسًمية يف نيجرياي وكألخل يف مدينة  17 

 18 ما يلي: عليها الباحث

فيها مسا ل عن ،  و (Orire) َأْور َرى مقالة قدمه "القانون الوضعي والدراسات اإلسالمية" 19 

يف هذا الكتاب مقالة بعنوان القضاايت ،  و قه يف اجملتمعيالتشريع اإسًمي بصفة عامة ومدى تطب 20 

يف نيجرياي. ويف ثنااي هذا الكتاب املقالة اليت  واستخدام القرارات بناء على ن ام الشريعة اإسًمية 21 

يف ضمن هذا ،  و حاجتهم إىل الشريعة اإسًمية،  و تتحدث عن جمتمع املسلمني يف نيجرياي 22 

الكتاب الذي حنن بصدد  وُرح موضوع بعنوان:إلغاء حالة اجلرمية يف العامل:واختذ الكات  قضية  23 

                                                      

         والية ُكَوارَا.    إ َلْور نْ   ف احملكمة الشريعة اإستئناقية، ، مقابلة الشخصية مع  عبد الرحيم بن إبراهيم،  القاضى  (   (1
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عن احملكمة يتحدث  أن صاح  هذ  املقالة ملنتيجة إىل  وقد توصل الباحث  (  1)اجلرمية يف نيجرياي. 1 

كمة الشرعية يف مدينة احملالدراسة  تارخفاصعوكت ومشكًت توجهها: وال عن الشرعية يف نيجرياي  2 

 3 ّنوذجاً. إ َلْور نْ 

ذكر ،  و :بتعريف اإسًم لغًة واصطًحاً الدستورة اإلسالمية"و شرعية تاب كومنها:"  4 

،  من اجلدير كلذكر أّن الكات  يرى ضرورة وجود العدل،  و م والشريعةبني اإسً العًقات 5 

،  العدالة يف اجملتمع النيجريي. فألقى الضوء على موقف الفقه اإسًمي يف ضرورة إنشاء احملكمةو  6 

ف هر من   (2)من جان  آخر يرى الباحث ضرورة تطبيق الشريعة اإسًمية يف اجملتمع النيجريى.و  7 

حملكمة الشرعية يف نيجرياي وصعوكهتا  يذكر بعض املوضوعات ذات األمهية والصلة كمل البحث  أبنه 8 

اليت تقوم بدور كبري يف تثبيت  إ َلْور نْ مدينة ،  ومنها إنشاء احملكمة الشرعية املستقلة يف ومشكالتها 9 

 10 القضاء على الفساد يف اجملتمع.،  و دعا م العدل

مّت شرح وبيان للوسا ل املستخدمة،  :"اإلسالمية ةعيالشر  :"ما معىنكتاب بعنوانومنها   11 

لتحقيق العدل واملساواة يف األرض، فالعدل أساس امللك كما يقولون، من هنا نو  الكات  مبكانة  12 

الدستور والقضاء كأساس يقوم عليه العامل، مث تطرق إىل شرح مفهوم التشريع اإسًمى على أنّه  13 

ل العدالة للناس كافة، مبينا كيفية تكوين الدولة اإسًمية تكف،  و أحد األن مة اليت تن م احلكم 14 

ما عن احملكمة الشرعية يف نيجرياي  قد حتّدت عن نوع ُبواَل ينْ َأج يوجد أّن الكات ،  و ون امها 15 

من الكتاب أعً  يف إلقاء الضوء على بعض جوان  املشاكل اليت  د الباحثاستفاف   (3)عموما. 16 

 17 إ َلْور نْ لكنه مل يوض  صعوكت ومشكًت احملكمة الشرعية يف مدينة و ،  تواجهها احملكمة الشرعية

 18 هذا ما سيقوم به الباحث احلايل .،  و توضيحا كامً

ما يتعلق بتاريخ ،  و معىن الشريعة األحوال الشخصية للمسلمني يف دستور نيجريايومنها:" 19 

م مالك من حيث نسبه الشريعة اإسًمية يف نيجرياي، مث من خًل دراسته ذكر مذه  اإما 20 

                                                      

1)       ) Orire,  A.B. Qadir,  Al-maslaha journal of Law and Religion,                                                                    

,  vol..1,  P.2.    د.ط  
         , Vol.1,  P:2. د.ط Orire,  A.B. Qadir,   Al-maslaha journal of Law and Religion,     

2)                                                                        )Dio,  Abdur rahaman,   The Islamic in West 

.13P:    ,د.جEdition, st1  ,Law 

 

(3                                                       )P:10.  ,د.ط   ,د.جAjibola,  A .D. What is Shari'ah,  
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ومن هذ   (1)من اجلدير كلذكر أن الكات  أدىل بدلو  يف ن ام حتديد النسل يف اإسًم.،  و ومذهبه 1 

اترخيها يف نيجرياي. وهذ  ،  و الدراسة سيستفيد الباحث من وريقة الكات  يف حتليل معىن الشريعة 2 

مشكًت احملكمة الشرعية و ت الدراسة ختتلف عن دراسة احلالية حيث يقوم الباحث ببيان صعوك 3 

تَنْواَل وحلوهلا. ومنها:" إ َلْور نْ رياي ومدينة  يف نيج أّن  :"ملكية دولة الشريعة يف نيجرياي، هكتابيف َأك ننْ 4 

هنا  تشجيعا من خارج نيجرياي إىل تطبيق الشريعة اإسًمية يف جمتمع نيجرياي، ألّن عدد املسلمني  5 

سب  ول  الناس ،  و ات  أوضاع الشريعة اإسًمية ومكانتهاالك وبنية فيها يعتش أغلبية ساحق 6 

من خًل دراسته أّكد ،  و َأْوُلَشُغْن َأْوَكَسْنُجوْ  يف عهد حكومةًا خصوص تطبيق الشريعة اإسًمية 7 

أّن الشع  النيجريي يطل  الشريعة اإسًمية ليديروا هبا شؤوهنم. ومل تنته ملحوظاته  الكات  على 8 

يرى ،  و : هل الدستور النيجريي يسم  حلكومة الوالايت ئنشاء احملكمة الشرعيةبل تساءل الكات  9 

ُتواَل" مل يذكر أي شيء له عًقة ئنشاء احملكمة الشرعية وصعوكهتا ومشكًهتا  الباحث: أّن "َأك ننْ 10 

بل ، إ َلْور نْ سواء كان على مجيع مستوايت احلكومات الفيدرالية يف نيجرياي، أو على مستوى مدينة  11 

 12    (2).قصر كًمه على أسباب مطالبة جمتمع نيجرياي بتطبيق الشريعة فقط

ت جملة املسالة بعنوان: القانون الوضعي والدراسا القاضي عبد القادردراسة ومنها  13 

ها ذكر التواريخ اليت بدأ في،  و وض  الفرق بنْي الشريعة اإسًمية والقانون العريفإىل  " اإلسالمية 14 

يف هذا اإوار حتدث الكات  أيضاً عن فلسفة الشريعة اإسًمية اليت ،  و دة منهااستعمال كّل واح 15 

أهنى حبثه ببيان ،  و تتعامل مع كل قضااي البشر املختلفة وشؤوهنم وعًقتهم مع رهّبم عّز وجلّ  16 

وعلى هذا يًحظ نتجية البحث:  (3)املصادر اليت بْنيت عليها الشريعة اإسًمية والقانون والعرل. 17 

                                                      

) 1(                                         Edition, st1  ,Family Law The practice of MuslimM.A.   Ambali, 
 P:10.   ,د.ج  

[[ 
2)                                                 )Is-haq,  A.  Shari'ah in Nigeria, An Eschatological,                 

,   Vol.5,  P:13.د.ط Desideration,  
[[[ 

                      (3)                                                   Orire, A.B. k.  Al-maslaha journal of

, P:2                                                   د.ط  ,د.جReligion, Law and 
Orire, A.B.K. Al-maslaha journal of Law and  Religion,                                      

 P:3.   ,د.ط  ,د.ج 
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جه احملكمة الشرعية والوضعية، االكات  مل يذكر شْيئا من الصعوكت واملشكًت اليت تو أن  باحثال 1 

 2  " فقط.إ َلْور نْ بل رّكز اهتمامه على اتريخ احملكمة الشرعية يف مدينة "

معىن القانون وما يتعلق عن  "مدخل يف دستور النيجريي  :كتاهبما ُجْوَيْي وإ ْغَوْي يف ومنها  3 

قة تربطه كلقانون الوضعي والقانون الطبيعى، مث من خًل دراسته يًحظ الكات  كيف به من عً 4 

نتيجة 1)إنسان.ق مت وضع قانون نيجرياي يف مراحل خمتلفة مع الرتكيز على احرتام حقو  5 

ويستفيد الباحث احلايل من الكتاب أعً  من أسلوب الكات  يف حتليل معىن القانون البحث: 6 

،  يجرياي، علما أبّن ما قام به الباحثان خيتلف عّما ينوى الباحث احلايل عملهالوضعى وغري  يف ن 7 

هو املقارنة بني املعاكم الشرعية والوضعية، فضً عن املشكًت اليت تواجه احملكمة الشرعية يف و  8 

 9 خاصة.  إ َلْور نْ مدنية 

لشرعية اإسًمية وبيعة ا نظرة يف الفقه اإلسالمي:ذكر أبو إسحاق يف كتابه بعنوان ومنها   10 

وما هو أصول التشريع اإسًمي وثقافته وغريها، فقد أشار الكات  من خًل دراسته إىل ماهية  11 

فا دة وجود جملف الشورى يف اجملتمع اإسًمى، عًوة على هذا، فقد ذكر ،  و الشرعية اإسًمية 12 

ها املرجع الر يف للقانون تسااالت عن الدور الذي ميكن للشريعة اإسًمية أن تؤديه بصفت  الكات 13 

إسحاق ي هر جليًا أنه مل يتطرق  لو ن ر  إىل إسهامات أَبنتيجة البحث:   (2)يف اجملتمع النيجريي. 14 

صعوكت  إىل املوضوع الذي قام به الباحث احلايل وهو احلديث عن احملكمة الشرعية يف نيجرياي 15 

 16 ّنوذجاً. إ َلْور نْ  مدينة كمة الشرعية يفاحملالدراسة  لّ ومشكًت أليت توجهها: وخت

وذكر أّن  "اتريخ تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وأتسيس حماكمها يف نيجريايومنها:" 17 

وقال الكات  نيجريى قبل االستعمار اإجنليزي،  الشرعية اإسًمية كانت معروفة لدى املواون ال 18 

عض والايت مشال نيجرياي أيضا من خًل دراسته عن ال رول احلالية اليت يعيشها الشع  يف ب 19 

أساسيا للقضاء يف  اوجود أسباب جوهرية دفعتهم للمطالبة بتطبيق الشرعية اإسًمية لتكون ن امً  20 

                                                      

1))                                             Michael and kingsley,  Introduction to the 1979 Nigerian 

P:3.  , د.ط  ,د.ج Constitution,   
Michael and kingsley,   Introduction to the 1979 Nigerian Constitution,  

,  P:395.د.ط  ,د.ج 
[ 

 ]                Kamal A.Faru,  Islamic law        د.ط) ,د.ج/).د.ص                                                      (2)
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يًحظ أّن الكات  قد سكت ومل يتحدث عن مضمون البحث احلايل ممّا نتيجة البحث:  (1)نيجرياي. 1 

 2  فيستفاد من الدراسات  نيجريايجيعل احلاجة مّسة إىل احلديث عن احملكمة الشرعية اإسًمية يف

السابقة أبهنا تناولت بعض اجلوان  اليت هلا الصلة مبوضوع البحث، غري أهنا مل تتحدث بشكل  3 

 4 البحث. هذا كتابة إىل  هذا مما دفع الباحث ،  و واض  عما يتعلق ببعض مشاكل احملكمة الشرعية

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 الفصل  الثالث

                                                      

)1(                                                                           ." Nigeria in transition, Online news hour" Jim, Lehrer, 
 www.pbb.org/newshour/bb/africa/nigeria/sherialaw 

http://www.pbb.org/newshour/bb/africa/nigeria/sherialaw
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 1 منهجية البحث

 2 وصعوابهتا ِإَلْوِرنْ  كمة الشرعية يف مدينةشاكل احملم

 3 

 4 وفيه املباحث التالية

 5  إ َلْور نْ  املبحث األّول: مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة 

 6     إ َلْور نْ املبحث الثاين: صعوكت احملكمة الشرعية يف مدنية  

مة الشرعية يف أليت تواجهها احملك  تصعوكالكل و ا لمشلاملبحث الثالث: احللول املقرتحة   7 

 8 املدينة 

  9 
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 1  ِإَلْوِرنْ املبحث األّول: مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة 

قبل احتًل االستعمار الشيطاين وبعد  إ َلْور نْ سبقت اإشارة إىل ظهور احملكمة الشرعية يف مدينة  2 

علت جهرية واليت ستوى املطلوب لعدة أسباب جو املاالستقًل، لكن هذ  احملكمة مل تكن على  3 

ورها يف حل القضااي ود اليت من أمهها اجلهل حبقيقة الشريعة،  و اخللليعرتيها  عملية القضاء الشرعي 4 

مصادر وأّن ،  حبقهاعاجزة عن الوفاء  أّن الشريعة اإسًميةي ن بعض الناس  ثاملعاصرة، حي 5 

إليها زين العابدين التشريع قد خلت من معاجلة املسا ل العصرية املستحدثة.  وهذ  ال نون كما أشار  6 

وقد تولدت نتيجة تقصري عة ومبصادر التشريع اإسًمي،  يشر ( مبناها على اجلهل حبقيقة ال2011) 7 

إذا كنا نريد تطبيق ،  و الدعاة عن بيان حماسن التشريع ووجو  إعجاز  وأصوله وأحكامه ومصادر  8 

، وما فيها من خري يف الدنيا قبل اآلخرةعة فلزامًا أن نُبنيّ  للناس حماسنها وإجيابياهتا وفضا لها يالشر  9 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):تعاىللقوله  10 

، (36سورة النحل، األية ) (1)( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 11 

الدين والتوحيد الذي يدعو إليه األنبياء هللا والرسل منذ  هللا تعاىل هيّن عبادة ي هر من النصوص أب 12 

حبكم هللا وتسليم  رضىعة اإسًمية هي يالء الرسل أّن التحاكم إىل الشر  هو بنّي بداية اتريخ البشر،  و  13 

تاريخ اإسًمي أّن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الؤكد ي زمان اليف خًل مرور ،  و هل 14 

هللا  وعلماء وفقهاء  الذين ورثوا نيب هللا حممد وغري  من أنبياء هللا عّلم الناس ضرورة التسليم أبوامر 15 

 16 . فمن تلك األسباب:احلديثةو  القدميةألّن فيها احلل للقضااي  عتهيبشر والرضى 

 17  ضعف اإلميانأواًل: 

وهذا الضعف يتمثل يف الشريعة اإسًمية  تطبيق عند كثري من املسلمني يف أمر مهم  ضعف اإميانف 18 

 19 عز وجّل يف القرآن الكرمي بني  هللافقد  (2)نصر  للمسلمنييف  تعاىل عدم الثقنة يف موعود اللنهجان  

أضعف اإميان. قال  فهذا منضي حبكمه والر هللا  إىلتحاكم القة يف الثأّن من له هزمة نفسية وعدم  20 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) تعاىل: 21 

                                                      

 36القرآن الكرمي،  سورة النحل،   اآلية:   ((1

)د.ج   ، 288د.ط،  ع  كب: موقعات تطبيق الشريعة اإسًمية،  جملة البيان،  (  زين العابدين،  حممد وفيق، (2
/27). 
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إىل ن ر   لو ( ف60)سورة النساء، آية:ل (1) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 1 

يف عدم فهمه ما تفضيل حكم  غري ننا وجود بعض من ينكر حكم هللا و يتبادر إىل أذهاية هذ  اآل 2 

هللا تعاىل دا ماً يسعى بينما  أن يف محاية الناس، ومقاصدها الشرا ع من أحكام جاء به القرآن الكرمي  3 

مبعىن تكذي  هلم  تيف قوله تعاىل جاء (يزعمون)وراء مصاحل الناس. قال الشيخ حممد إبراهيم:"كلمة  4 

ان و  يف اإميان، فإنّه ال جيمع التحاكم إىل غري ما جاء به حممد صل هللا عليه وسلم مع اإميفيما أدع 5 

ًً بل أحدمها ي من الطغيان وهو جماوزة احلد، فكل  ةالطاغوت مشتق،  و نايف اآلخريف قل  عبد أص 6 

 (2)من حكم بغري ما جاء به الرسول  صل هللا عليه وسلم فقد حكم كلطاغوت وحاكم إليه.
7 

يرتفع احلرج ،  و حُيكّ موا هللَا ورسوَله ال يُؤم نون حىتأبن أكثر الناس يفهم من اآلية أن وعليه   8 

هم من حكمه قال  تعاىل.وشرعه  حُبكمهى حقيقُة الرّ ضهذا هو ،  و ُيسلّ موا له تسليًما،  و من نفوس  9 

ال فرق بينهما البتة،  ،  و ها مبعىنشرا  به يف عبادته كلاإو يطي:"أّن اإشرا  كهلل يف حكمه،  الشنق 10 

ومن هنا   (3)يعبد الصنم ويسجد للوثن.كالذي  وقال أيضًا الذي يتبع ن امًا غري ن ام هللا وشرا عه   11 

عدم الثقة وضعف اإميان يف التحاكم إىل غري منها أبن بيا ت وأقوال العلماء املتقدمة يُفهم يتض   12 

إذا مل حيكم مبا شرعه هللا  فضل علمه وأفكار  نسان ألن اإ،شر الهذا هو عني ،  و شرا ع هللا تعاىل 13 

على أّن  اإسًميعلماء  اتفق . فقدعن الطاعة وعدم اإميان كهلل تعاىل اإخراجً هذا يعتش و  ، تعاىل 14 

 15 وأوج  ذلك  على مجيع عباد . عتهيبشر احلكم  فرضتعاىل هللا 

 16 اثنياً: عدم الثقـة ابهلل تعاىل يف تطبيق شريعته 

للمسلمني إذا متسنكوا  يف انتصار  تعاىل للنهك عدم الثقنةُتشري إىل  اليتض تصرفات املسلمني هنا  بع 17 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) تعاىل: ل اللنهاق، شنريعتهووبقوا   بدينهنم 18 

 19 أحكام فتطبيق عليه ( و 55)سورة النور:آية:و (4).(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 20  (5)والوفاء حباجات الناس وحل مشاكلهم ومنازعاهتم. عاتتن يم أحوال اجملتمهللا تعاىل يف ذلك  شريعة

                                                      

 .60القرآن الكرمي،  سورة النساء،  اآلية:    ((1

 .د.ص(/ )د.ج،  د.ط،   رسالة حتكيم القواننيحممد بن إبراهيم،    الشيخ، (2)

 د.ط،  ،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن الشنقيطي،   حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر، (3)
(7/162.) 

 55آية:  ور، ( القرآن الكرمي،  سورة الن(4

 ( 23 /،  )د.ج288د.ط،  ع  ابب: موقعات تطبيق الشريعة اإلسالمية،  جملة البيان،(  زين العابدين،  حممد وفيق،  (5



 

33

 

 1 ة، ال تصل  حلل القضااي املعاصر أبهنا  عة اإسًميةيلشر كرون يف خطأ االذين يف عرتضقد ا غري أنه

 2 . شيء ال يعىن عدم وجود لعدم العلم ك  كون،  ال أساس له من الصحةوهذا التفكري فيه خطأ ألنه 

 3 يف أفكار جّل املسلمني ة حقوق اإلنساندعا ةفكر اثلثاً: أتثري 

بعض دعاة حقوق اإنسان الذين يتهمون  تفكري إ َلْور نْ مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة أسباب من  4 

عدم الفهم فيه هذا فاإنسان.  حقوق وة وانتها االقسفيها ة اإسًمي العقوكتو احلدود  ن امب 5 

، فأي عقوبة قد جعلها هللا واجلهل حبكمتها إسًميقيقة ن ام العقوكت يف التشريع احبالصحي   6 

جتهاد بني الفقهاء يف كما أّن من حكمته  تعاىل تر  اال  حس  حكمها صغرية أو كبرية،تعاىل  7 

أبهّنا:" من  . قال الدكتور حممد الزحيلي الزمان واملكانحبس  اختًل األحكام املسكوت عنها  8 

،  ه يف األرضفطر  هللا عليها، ليكون خليفًة لمبقتضى فطرته اليت  إهلّية من هللا اخلالق البارئ لإلنسان، 9 

ينعم جبميع املصاحل اليت تعود عليه كخلري والنفع وتدفع ،  و مُيارس مجيع ما وهبه هللا له يف احلياة الدنياو  10 

ومطل  َمصون وُمقّدس للّناس مجيعًا على  عنه الشّر والسوء، فهي حقوق شخصّية لإلنسان،  11 

نسان كل ما يتعلق حبقوق اإ  قد بنّي  دين اإسًمأبن  ومن هنا ي هر  (1)ألفراد واجلماعات،ُمستوى ا 12 

حفظ ك  ج  محايتها وحترمي االعتداء عليها،فييف العديد من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية،  13 

من  حفظ العرض والنسل،  و حفظ النفف من القتل إال كحلق،  و الدين املتمثل يف عقيدة التوحيد 14 

ة اليت الضرورات اخلمس هي هذ فحفظ املال من أكل أموال الناس كلباول، ،  و اقرتال الفواحش 15 

 16 اخللق تتعلق حبقوق  محايتها وما يتفرع عنها من أموريف  تتطل  الكثري من اإجراءات واألن مة

 17 الدينية والدنيوية.

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 نْ ِإَلْورِ ابت احملكمة الشرعية يف مدينة و عصاملبحث الثاين: 

                                                      

 (101/،  )د.ج1،  طحقوق اإلنسان يف اإلسالم  الزحيلي،  حممد( (1
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 1 وفيه ثًثة مطال :

 2 إ َلْور نْ تعيني القضاة يف احملكمة الشرعية يف مدينة شروط املطل  األول: 

 3 إ َلْور نْ املطل  الثاين: مستوى القضاة يف مدينة 

 4 إ َلْور نْ عبات إنشاء احملكمة الشرعية يف مدينة صاملطل  الثالث: 

 5 ِإَلْوِرنْ  مدينة ىف يف احملكمة الشرعيةتعيني القضاة شروط املطلب األول: 

كغريها من احملاكم الشرعية يف تعيني   إ َلْور نْ يُعتش تعيني القضاة يف احملكمة الشرعية يف مدينة  6 

ط القضاء للقيام شرو اضي جي  أن يتوفر فيه توفري شرووهم، ألّن القضاء أو الققضاهتم و  7 

يني القاضي يف أي جي  أْن تتوفر قبل تع اهنا  شرووً حمكمته،  ألن  بعمليات القضا ي يف 8 

 9 هذ  الشروط كالتايل:،  و احمللية أو،  سواء  يف احملكمة الشرعية حمكمة من حماكم

لديه معرفة و وعارفا ،  يف جمال القضاءوخبريًا عاملًا كونه على كل من أراد أْن يكون قاضيًا  -1 10 

 11 كلقانون الوضعّي والشرعيّ 

 12 للقضاة حمامياً  مشرحاأن يكون من -2

هذا الشرط أصب  عا قًا ألبناء ،  و من محلة شهادهتا،  و رج يف مدرسة القضاءأن يكون قد خت-3 13 

 14 (1)ضاًة.قاملسلمني الذين خترجوا من جامعات الدول العربية بشهادة الشريعة وحال دون تعيينهم 

تعيني القضاة يف احملكمة مل يكن عملية : قال حيثمًح ته  احملامي عبد الغين أَب يُدْوَييْ  وقد ذكر  15 

كّل ف عنصريةعلى سبيل املثال هنا  عملية عرقية وتفرقة ،  و لة، بل يواجه مشكًت عديدةسه 16 

قال:"اللجنة املكونة يف قضية تعيني القضاة ال ئًا أثناء تعيني القضاة...إىل أن هذ  تؤدي دورًا سيّ   17 

ا كان أمر أجل هذ فمن  ( 2)يهمها وال تباىل كلكفاءة وإّّنا يهمها الفساد والتفرقة العنصرية". 18 

مرتبطًا كلن ام الشيطاين حبيث جيعل تعيني أبناء املسلمني   إ َلْور نْ تعيني القضاة يف حماكم مدينة  19 

 20 الذين ختصصوا يف علوم الدراسات اإسًمية والشريعة اإسًمية فقط دون القانون الوضعي

 21  منها:يف شروط تعيني القضاة اختصاصهم مبهنة القضاء واليت صعوكتال، فمن اصعبً 

                                                      

1)),   P:5  د.ط   ,د.ج Asein,   An Introduction to Nigerian Legal System,    

 Tejumola: Adeyemi, ICO72,Ga Akanbi Roadمع عبد الغين بن أبيدويي،  حمامى،  يف مكتبة:   املقابلة الشخصية ((2

Ga- Akanbi Roard Ilorin.Nigeria, 16   ،م. 2016يوليو                                                          
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من  مرشحونمشكلة اختصاص القضاة أّن الذين يتولون منص  القضاء يف هذا احملكمة هم -أ 1 

 2 املقاوعة وليف هلم علم كلقضاء وليسوا متخصصني يف القانون

ْن يعني ووبيعة احلايل يف احملكمة الشرعية يف نيجرياي للملو  واألمراء مبوافقة املفوض املقيم أ -ب 3 

هذا الن ام املذكور يف كثري من األوقات حتدث ،  و مسؤولية القضاء يتوىلمن يرى أنّه مناس  ل 4 

خباصة يف الشؤون القضا ية بسب  عدم وجود املتخصصني يف شؤون القضاء، كما ،  و الفوضى 5 

 6 سناد  إىل غري أهله اضطراكً إيسب  تفويض األمر و 

العدالة والقضاء غري يف ظل حكومة االستعمار تبنّي متامًا أّن عدد املتخصصني يف شؤون -ج 7 

 8 (1)لكنهم يؤمنون أّن من الًزم أْن يكون هنا  عملية للعدالة والقضاء ولو شكً فقط.،  و اءكفأ

 9 ْوِرْن لَ إالثاين: مستوى القضاة يف مدينة  املطلب 

وما جاورها، فقد ورد يف التقرير السنوي لألمم املتحدة يف  إ َلْور نْ مدينة كلنسبة ملستوى القضاة يف  10 

 11 خاصة إ َلْور نْ مدينة ؤون احملاضرات واجلناايت أّن مستوى أداء القضاة النيجرييني عامة وف ش

لكن يف نفف الوقت حيتاج إىل التغيريات والتطويرات ،  و يتحسن يف الوقت الراهن أكثر مما مضى 12 

لكي يتحسن مستوى القضاة يف نيجرياي ويصب  أكثر فعالية. فمن األشياء اليت جعلت مستوى  13 

اليت أدت إىل التدهور يف العملية القضا ية يف ، الرشوةمتطور هو غري  إ َلْور نْ مدينة القضاة يف  14 

 15 (2)القضاة ال حيكمون كلعدل وإّّنا يعتمدون على أخذ الرشوة.احملكمة النيجريية حالياً، حيث أّن 

إّن من األسباب اليت دعت قضاة نيجرياي إىل أخذ الرشوة أثناء احلكم  يقول القاضي حممد بللو: 16 

كذلك ال رول اليت يعيش فيها بعض القضاة ،  و ومن أجلها يتصرفون تصرفًا غريبًا قلة رواتبهم 17 

كما أضال القاضي مصطفي يف مقالته اليت ألقاها يف دورة تطوير  ( 3)"خاصة يف الوقت احلاضر. 18 

ن جي  على من أنبهكم أيلها القضاُة النيجرييو  كنتقال:   حيثالسياسة الدستورية النيجريية  19 

ينذرهم ،  و أْن جيتهد يف إصدار احلكم يف أسرع وقت ممكن،  و إليه قضية أن حيكم كلعدل تفعرُ  20 

                                                      

1)   )Constitution of the Federation of Nigeria (Act no.20 of1963),a.112(1)as    Constitution Basic 

amended                   د.ج( /.)د.صby (a)the Constitution,provision    
 ج

 م،  د.ص.     2014يوليو 7،  (PM NEWS NIGERIA)صحيفة نيجريية  (2)

 م،   د.ص.                2014مايو 15،  (VANGUARD  NEWS  PAPER)صحيفة نيجريية ( (3
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فاعتبارًا هلذا الكًم، أرى أّن قضاة نيجرياي مل يكونوا على املستوى  ( 1)أيضا أْن جيتنبوا احلرام. 1 

 2  ثر فيهم.وتؤ ألهنم مسحوا لقوة خارجية أْن تتدخل يف شؤوهنم   املطلوب

 3  ِإَلْوِرنْ يف مدينة  صعوابت إنشاء احملكمة الشرعية املطلب الثالث:

إ َلْور ْن،  كمة الشرعية يف مدينة هنا  بعض احملاوالت الشديدة من قبل بعض الناس يف إجياد احمل 4 

هذا فقد كثرت حماوالت وا فة من الناس بذلوا كّل ما يف واقاهتم ضّد إنشاء هذ  احملكمة، غري  5 

قد ادعى ،  و أهنم   مل يفهموا حقيقة احملكمة الشرعية، بسب  اجلهل مبفهوم الشريعة اإسًمية 6 

َقاَرْنَسْمُكويت  دعوة أبن: ري أّن هذا غ .(2)ة ون ام قضا ها تعتش غزوًا خارجياً"الشريع بروفيسور بَنينْ 7 

وأّن الدين اإسًمي دخل غلبية سكان نيجرياي مسلمون،  بدليل أّن أ لهغري مسلم الكًم  8 

ة أو القرآن. جاء هذا الدين مع دستور املسلمني الذي يسمى الشريع،  و نيجرياي قبل االستعمار 9 

اموا ضّد ن ام انشاء احملكمة الشرعية املستقلة وانتشارها مل املسيحيون الذين ققال "َأْويَنْيَكٌن:  10 

ًً  وايفعل  11 إّّنا كان ذلك لألسباب اآلتية: ،  و ذلك جه

يف اجملتمع مع املسلمني الذين هلم نفوذ وأتثري املسيحيون يدركون جيدا أنّه رمبا يعيشون   -1 12 

 13 وكلتايل يفرضون أفكارهم عليهم 

فهذا ما  (3) يفكر أحد أبّن املسيحيني سيرتاجعون عن موقفهمأنه أمر غري  وغري معقول أنْ -2 14 

جعل بعض عامة املسلمني يستغربون من القول بضرورة وجود احملكمة الشرعية ويسألون ملاذا  15 

 16  (4)لفصل املنازعات الذي ميكن أْن حتدث بني املتنازعني.تطبيق الشريعة  إىل ن و املسلمحيتاج 

 17 وعالجها ِإَلْوِرنْ شاكل احملكمة الشرعية والوضعية يف مدينة قارنة بني ماملاملبحث الثالث: 

 18 وفيه املطال  التالية:

 19 .إ َلْور نْ ول:األخطاء اإدارية يف إنشاء احملكمة الشرعية املستقلة يف مدينة املطل  األ

                                                      

  م،  د.ص.  2014مايو  15،  (PM NEWS NIGERIA)صحيفة نيجريية   ((1

2)     )Opeloyru, M.A.  Digest of Islamic Law, (The Realization of The Shariah in South Western 

Nigeria:  P:154.  ,د.ط  ,د.ج     Mirage or Reality, 
[ 

 Opeloyru, M.A.  Digest of Islamic Law, (The Realization of     املراجع السابق:              ( ان ر      (3

The Shariah in South Western Nigeria: A Mirage or Reality,         P.37                                                                                                                                                  [               
                                                                                                                                [               [  

 القاضي،  حمكمة الشرعية اإستئنافية والية ُكواََر نيجرياي.  عبد الرحيم بن إبراهيم،  ( املقابلة الشخصية مع(4
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 1 .إ َلْور نْ املطل  الثاين: عًج مشاكل احملكمة الشرعية والوضعية يف مدينة  

  2 



 

38

 

 1 ِإَلْوِرنْ إنشاء احملكمة الشرعية املستقلة يف مدينة  خطاء اإلدارية يفاأل املطلب األول:

، حيث توجه إ َلْور نْ املقارنة من األسباب اليت يتض  من خًهلا مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة  2 

 3 فرادية والقضا ية واليت منها:إاحملكمة الشرعية بعض املشاكل ا

 4  .ِإَلْوِرنْ دينة ماإلدارية يف  حماولة إنشاء أعمال وعمليات القضاء-أ

،  فكرة إرهاكيةحيث يروهنا ويعتشوهنا  مل يعرتفوا كحملكمة الشرعية إ َلْور نْ بعض أهل مدينة  إنّ  5 

احملكمة الوضعية هي ويرْون أبّن  يُفضلون احملكمة الوضعية على احملكمة الشرعيةهم الذين هؤالء و  6 

لشرعية وهلم عداوة وبغضاء ضد إنشاء احملكمة الشرعية، دون احملكمة ا اليت هتتّم حبقوق اإنسان 7 

يوجد قضاة احملاكم  يثحة الوضعيالقضا ية يف احملكمة  ر األخطاففي مقابل ذلك قد انتش 8 

كم ا يف احملتُؤحذ ذلك يف حني  د هللا تعاىل،نألهّنم عرفوا عاقبتها عخذون الرشوة، الشرعية ال أي 9 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) ك:قد قال هللا تعاىل يف ذل،  و الوضعية 10 

صلى هللا عليه –كما قال رسول هللا   (،161)سورة النساء، اآلية: (   ائ ەئ ەئ وئ 11 

اثنان يف النار وواحد يف  ،القضاة ثًثةيف شان عاقبة هذ  العملية القضا ية السيئة:"  -وسلم 12 

حلّق فلم رجل عرل ا،  و اجلنة، قيل: من هم؟ فقال: رجل عرل احلّق فقضى به فهو يف اجلنة 13 

يف رجل مل يعرل احلق فقضي للناس على اجلهل، فهو ،  و يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار 14 

 15 (2)الرا شى.و  لعن الراشى واملرتشى: -رضي هللا عنهما-عن ابن عمروقال يف حديث   (1).النار

 16 ليهصلى هللا ع-قال:"سعمت رسول هللا -رضي هللا عنه-وقال أيضًا فيما روا  عمرو بن العاص

ما من قوم ي هر فيهم الرشوة إال ،  و يقول: ما من قوم ي هر فيهم الرك إال أخذوا كلسنة -وسلم 17 

فالنصوص السابقة تشري الوعيد الشديد فيمن جيور يف احلكم، فأّي قاض أخذ   (3)أخذ كلرع ". 18 

قد حّرم الرشوة وحكم بغري احلق فقد بطل عمله وأبعد هللا تعاىل عن رمحته ومرضاته.فاإسًم  19 

مصلحته يف القضاء فإّن احلكم قد بطل،  فاحملكمة  املال مقابل أّن من دفع   ،أخذ الرشوة 20 

                                                      

 (، 776/ 2)  ،ابب احلاكم جيتهد فيصيب احلق  كتاب ابن ماجه،  يف سنن،  ابن بريدة، ( أخرجه 1)
 (.1322رقم )(،  612/ 2،  كب القاضي،  )اجلامع الصحيحكتاب   (. وأخرجه الرتمذي،  يف سنن، 2315رقم ) 

 جج
، كشف اخلفاء ومزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناسيف كتاب: ( أخرجه أمحد،   يف السنن،  (2
 ،  حسن.(2048(،  احلديث:) 2/142)

حرل امليم،   ،  كب: الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري أخرجه أمحد،  يف السنن،  يف كتاب:(3)
 (10900(،  احلديث: )3/111)
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خذ الرشوة مقابل القضاء أو إصدار احلكم لصاحل أحد،  وهذا مما ال أت إ َلْور نْ الشرعية يف مدينة  1 

 2  وماجاورها. إ َلْور نْ  يعتش من األسباب اليت ال يرغ  الناس يف إنشاء احملكمة الشرعية املستقلة يف

عدم شهرة احملكمة  إ َلْور نْ من املشاكل القضا ية اإدارية يف إنشاء احملكمة الشرعية يف مدينة وأيضاً  3 

ال يهتمون كحملكمة الشرعية  إ َلْور نْ ، فأهل جنوب نيجرياي ومدينة الشرعية مقارنة كحملكمة الوضعية 4 

غلبيتهم يسمعون عن هذ  احملكمة الشرعية فقط دون أن ألّن أ  مثل ما يهتمون كحملكمة الوضعية 5 

إ َلْور ْن،  يرجع سب  ذلك إىل عدم انتشار احملاكم الشرعية يف والية كوارا ومدينة ،  و يعرفوا عنها 6 

يعرتفون هبا  إ َلْور نْ أما احملكمة الوضعية فكانت منتشرة يف أمكنة خمتلفة والشع  النيجريي وأهل و  7 

عادة السكان دا مًا يذهبون إىل احملكمة الوضعية حىت عندما يريدون أْن  على درجة كبرية. ومن 8 

 9  أيخذوا بعض األوراق الرمسية اليت هلا عًقة أبمور الزواج بني املسلمني. وهبذ  املناسبة يُوضّ  

يلجأون إىل احملكمة  إ َلْور نْ األسباب اليت جعلت أهل جنوب نيجرياي ومدينة  "إ ب يم يَكا"عبدالرزاق  10 

"إّن ن ام احلكومات يف نيجرياي يؤيد ن ام  غري الشرعية عندما حيتاجون إىل بعض األوراق، قا ًً: 11 

ألّن احلكومة النيجريية ورثْت ذلك من احلكومة   القضاء الذي حيكم بغري الشريعة اإسًمية 12 

ًً لو أننا ن ر  إىل ترتي  ن ام احلكومات يف مجي ع مستوايهتا الشيطانية املستعمرة. واستمر قا  13 

يوجد أهّنا بنيت على أسالي  ون ام اإستعمار الشيطاين وهذا ما سد الباب أمام احملكمة الشرعية  14 

فمن خًل املقارنة بني احملكمة الوضعية واحملكمة الشرعية يف ولذا  (  1).إ َلْور نْ عند أهل مدينة  15 

، بل هي مشرتكة مع غريها من احملكمة أّن احملكمة الشرعية غري مستقّلة متاماً  يفهم إ َلْور نْ مدينة  16 

الوضعية يف قضااي متعددة، مبعىن أّن من املشكًت اليت تواجه احملكمة الشرعية عدم االنفصال  17 

اليت تقع يف مشال البًد. وقد فّصل  إ َلْور نْ عن احملكمة الوضعية يف جنوب نيجرياي وحيت يف مدينة  18 

ستقًل احملكمة الشرعية عن غريها يف بعض الوالايت، أو القاضي إبراهيم َدّْنَْيُدوَ  القول يف ا 19 

غري مناسٍ  لن ام  إ َلْور نْ بقوله:"إّن ن ام احملكمة الشرعية يف مدينة  إ َلْور نْ املدن مبا فيها مدينة  20 

قال أيضا: فاحملكمة الشرعية ،  و احملكمة الشرعية يف مدن أخرى خاصة املدن اليت يف مشال نيجرياي 21 

                                                      

أغسطف،   13،  إ َلْور نْ ،  املسجل األول،  حمكمة الشرعية اإستنافية مبدينة ِإبِِيِميَكااملقابلة الشخصية السابقة مع ( (1
 .م 2015



 

41

 

أما عن أحوال احملكمة الشرعية ( 1)اي كانت منتشرة يف مجيع أحناء القرى والبلدان ".يف مشال نيجري  1 

القاضي إبراهيم  ذكرو   ، عما عليه احلال يف مشال من حيث القلة والشهرةإ َلْور نْ فتختلف يف  2 

كمة اليعرفون الفرق بني احملكمة الشرعية واحمل إ َلْور نْ َدّنْ ْيُدَ  أّن مع م أهل اجلنوب ومدينة  3 

ستئنافية يف مدينة الاتض  من خًل ما سبق أبن احملكمة الشرعية ا فقد وعليه ( 2)األخرى.... 4 

يف  إ َلْور نْ ن املسلمني يف مدينة مرغم على الكما ينبغي   لكن ال يوجد فيها ترتي  منطقي إ َلْور نْ  5 

هلذا فإّن ،  و يف مناوقهممشال نيجرياي عرفوا دا ماً بتأييدهم للمحاكم الشرعية على مجيع مستوايهتا  6 

 7 يعتش رمزاً فقط.  إ َلْور نْ وجود احملكمة الشرعية االستئنافية يف مدينة 

 8 ِإَلْوِرنْ املطلب الثاين: عال  مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة 

سبق أن أشار الباحث إىل بعض املشاكل اليت تواجهها احملكمة الشرعية والوضعية يف مدينة  9 

املطل  سيشري الباحث فيه إىل بعض الطرق اليت قد تكون عًجا لتلك املشاكل  ،  وهذاإ َلْور نْ  10 

 11 السابقة،  ومن تلك الطرق: 

إىل التضامن مع احملاكم الشرعية  يف والايت  ِإَلْوِرنْ أواًل:حاجة احملكمة الشرعية يف مدينة  12 

 13 الشمال

 14  إدارة وتنفيذمستقلة يفتكن مما تقدم يف املباحث السابقة من الدراسة أبّن احملكمة الشرعية مل 

ترتي  الن ام القضا ي،  على حس  إ َلْور نْ  ةمار ات القضاء الشرعي والقانوين يف إوعملي أعمال 15 

حيث احملاكم الشرعية هنالك هلم  ووالية ُكَواَر"ضمن والايت مشال نيجرياي، إ َلْور نْ  ةمار مع أّن إ 16 

نذ زمن بعيد على أساس إسًمي حيت قبل مسلطات تنفيذية قضا ية كاملة يف عمليات القضاء،   17 

ت اظهور ودخول املستعمرين فإّن لديهم أحكام القضاء إداراي وتنفيذايً،  وأن أن مة حكوم 18 

نفيذية تضرورة وجود سلطة  يرىفإن الباحث   والايت الشمالية أن مة إسًمية.  ومن هنا 19 

وجود أن مة اإدارة والقضاء يف  هي احلالة يفوكما  يف حمكمة شرعية إ َلْور نْ قضا ية يف مدينة  20 

ًّ اكم الشرعية يف والايت مشال، حيث ااحمل عن كقي ن ام  حملاكم الشرعية هنا  منفصل مستق 21 

                                                      

نوفيمش، 2 ، ُكَوارَا،  والية  إ َلْور نْ دان ميدو ،  قاضي،  حمكمة احمللية الوضعية، َأَكرَيْب َحااَت مبدينة  ( املقابلة الشخصية مع (1
  م.2015

 ]                                                               ج

 23،  إ َلْور نْ حي كلوغن فوالين مدينة 1حمكمة األقلية  رقم عبد القادر بن إبراهيم،  قاضي،  ( املقابلة الشخصية مع (2
 م.2015أبريل، 
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ضي القضاة يف وأتييدًا  لذلك، فقد قال القاضي عبد املطال  حنبلي قا  .احملكمة الوضعية 1 

كًمه عن إجياد حّل ملشكلة عدم وجود   عند إ َلْور نْ يف مدينة  سئنافية السابقةاحملكمة الشرعية اال 2 

من املفروض أْن تقوم جمموعات املسلمني من الذين  :إ َلْور نْ احملكمة الشرعية املستقلة يف مدينة  3 

منحهم هللا العلم واملعرفة والسلطة بدعاية ضرورة وجود احملكمة الشرعية املستقلة يف هذ  البلدة  4 

ية: القيام تإىل أن قال: وعلى هوالء اجملموعات مسؤوليات آوبتن يم حركاهتا وتفعيلها بني الناس... 5 

( 1)ورها.جا وما إ َلْور نْ ورة وجود احملكمة الشرعية املستقلة يف مدينة ر كلدورات التعليمية املناسبة لض 6 

 7 إ َلْور نْ هنا  دورًا مهمًا جي  على كبار الشخصيات من جمتمع املسلمني يف مدينة  فإنّ  وعليه 

هو تن يم بعض الندوات والدورات املهمة لتوعية املسلمني وغريهم بتعاليم ،  و به ضرورة القيام 8 

ألن ذلك يُعطي غري املسلمني من النصرانيني الساكنني  وأحكام الشريعة اإسًمية تنفيذاً وقضاءاً. 9 

ند كًمه فرصة رفع قضاايهم إىل احملكمة الشرعية، قال الشيخ أبوبكر علّي أَْغيًن ع إ َلْور نْ يف مدينة  10 

ال يعلمون أّن من حقوقهم القانونية  إ َلْور نْ عن هذ  الضرورة:"أغلبية املثقفني من املسلمني يف  11 

الشيخ عبد  أضالو( 2)ول  إنشاء احملكمة الشرعية املستقلة يف جمتمعهم الذي يعيشون فيه. 12 

 13 قبل اإستعمار قال:"أبن الن ام القضا ي ظل  موجوداً  حيثاملؤمن مقولته اليت تؤيد هذا الرأي 

 14 إ َلْور نْ عامة ويف مدينة نيجرياي قد عمل الشيطانيون على إنشاء ن ام قضا ي يف بًد ،  و وبعد 

 15 الفا دة، إذ أغفل املصلحة العامة، خبًل ن ام الشريعة اإسًمية، ميلكنه ن ام عد،  و خاصة

قال  (3)دن عليم حكيم.وال يعرتل بتفرق عنصر من ل ام متكامل يرضي الفرد واجلماعة،  فهو ن 16 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ) هللا تعاىل: 17 

(. فيستفاد مما ذكر من 26)سورة ص، آية:(4)  ( جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 18 

                                                      

،  إ َلْور نْ كمة الشرعية اإستنافية مبدينة احمل،  حنبلي،  قاضي القضاة السابق ل د املطقابلة الشخصية نفسها مع عب(  امل(1
 .م 2015أغسطف،   13

 ج

سبتمش، 26 ، حلقة مدرسة احملمدية، إذاعة راديو حكومة فيدرالية إَضاِفْنأً علّي أَْغًنا،  نيجرياي،  أبوبكر اإمام       (2)
 م 2015

 ج

3)       )Abdul Mumini, A. Oba, Neither Fish Nor Fowl :Area Courts in Ilorin Emirate in Northern 

Nigeria,                                                                                                          
[                                                                                                                               

            P.68.   ,    د.ط,د.ج                                                                                             

 26 آية:  سورة ص: القرآن الكرمي، (4)
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حكومًة وشعبًا هلم رغبة يف تطبيق أحكام  إ َلْور نْ نقوالت واآلايت القرآنية السابقة أبن أهل امل 1 

أهنم يسعون دا مًا يف البحث عن املصلحة العامة للمجتمع ،  و وقضاءاً  الشريعة اإسًمية تنفيذاً  2 

يف إجياد احملاكم الشرعية اإسًمية املستقلة من أجل عملية السًم والتفاهم بني املسلمني وغريهم  3 

من النصرانيني، فالسًم واألمن شيئان ضروراين، حيث ال بّد من وجودمها يف أي جممتع من  4 

إسًمي، لكي تستقر األوضاع واألحوال. فوجود احملكمة الشرعية املستقلة يف جمتمعات العامل ا 5 

 6 نتشار األمن والسًم ومنع الفساد بني أفراد اجملتمع. يكون ذلك وسيلة ال إ َلْور نْ مدينة 

 7 اثنياً: عدم انتقال قضاة احملكمة الشرعية من مكان إىل آخر  

مة إىل القضاة من حمك انتقال إ َلْور نْ ية يف مدينة من األشياء اليت ُتسب  مشاكل احملكمة الشرع 8 

جتربته يف االنتقال من مكان إىل مكان آخر أبن قال:"إّن  اَمْيُدوكَ أخرى، فقد ذكر القاضي َدْن  9 

قد مّت نقله بشكل سريع من مكان ،  و وقت انضمامه إىل سلك سلطة القضاء كان قري  العهد 10 

كثريًا ممن سبقه يف العمل مل حيدث هلم ذلك. فعلى   على الرغم من أن هنا ،  و إىل مكان آخر 11 

اليت بدأ فيها عمله القضا ي فقد نقل من مدينة إىل مدينة  م(2006)سبيل املثال منذ سنة  12 

ي إىل احملكمة احمللية ،  و إىل قرية َكالَ ،  و مدينة َأوَْكْيَأْوَدي،  و مدينة َكجت  ي،  و أخرى، منها: اَلف َياج  13 

من مكان آلخر،  فهذ  االنتقاالت( 1)حالياً هو يف احملكمة احمللية مبنطقة َأَكرْيْيب َحتاَ.و   ،حبي أََديْنَويَلْ  14 

قد تسب  للقاضي أحياً  عدم الرتكيز على معامًته وعملياته القضا ية، فلذا  جي  أْن يكون  15 

القضا ية على  . كما جي  على السلطةإ َلْور نْ هنا  مراقبة من قبل إدارة القضاء والتنفيذ يف مدينة  16 

مجيع املستوايت أْن تنشر جدواًل كلنقل السنوّي للقضاة حيت يكونوا مجيع القضاة على علم بفرتة  17 

انتقاله من مكان إىل مكان آخر، لكي يساعد ذلك على متابعة عملية القضاء وإجرا ه كما  18 

 19 ( 2)يرام.

 20  ِإَلْوِرنْ يف احملكمة الشرعية  يف مدينة  ةاثلثاً: تعيني القضا

ة، فإضافة إىل مشاكل تعيني القضا إ َلْور نْ من املشاكل والصعوكت يف احملكمة الشرعية يف مدينة  21 

، فبعض هؤالء املوظفني إ َلْور نْ ة الذكر، فإن هنا  مشكلة املوظفني يف وزراة العدل يف مدينة السالف 22 

                                                      

نوفيمش، 2  والية ُكَوارَا، إ َلْور نْ ن ميدو ،  قاضي حمكمة احمللية الوضعية  َأَكرَيْب َحااَت مبدينة املقابلة الشخصية مع د ((1
 م.2015

 م.2015نوفيمش،    2قاضي،   ن ميدو ، د ( ان ر املقابلة الشخصية مع (2
 



 

43

 

ًً من أن يكونوا مدراء يف الوزارة، ل ذا  فإنه ينبغي أن ليسوا مبتخصصني يف شؤون العدالة، فض 1 

 2 يكون يف جملف القضاء أشخاص ذوو خشة ميارسون مهنتهم اليومية على علم وبصرية، يقول

نّه جي  على هؤالء الناس يف قسم تعييني القضاة مبجلف القضاء أْن الشيخ أَل يَجاُغْو يف مقالته: إ 3 

الشخصية أْن تكون يف أْن ال يسم  للمصلحة ،  و يتذكروا دا مًا أّن مصلحة الوون مقدمة أوالً  4 

قال أيضاً:" أنّه يُفهم جيدًا ما ُيسمى مبسؤولية احلكومة أْي يف إعطاء احلرية الكاملة ،  و املقدمة 5 

عدم ،  و جمللف القضاء لتعيني من هو مناس  حىت ال يتوىل أّي أحد عاجز أمر القضاء يف البًد 6 

وعلى ذلك  ال ( 1)القضاة. تدخل احلكومة يف تعيني القضاة حىت ال حتدث الفوضى يف دا رة 7 

د نل دستور الدولة ق،  و يسم  لقاضي القضاة بتعيني القضاة حيت ال يؤدي ذلك إىل الفساد 8 

 9 (2)على أن ذلك يتم بواسطة خشاء من أهل البًد لئً يقع التًع  يف التعيني.

 10 املطلب الثاين: عال  مشاكل احملكمة الشرعية والوضعية يف مدينة ِإَلْوِرنْ 

حقوقهم يف االشرتا  يف ترتي  تعيني القضاة بصفة ضروري ملعرفة  إ َلْور نْ يف أن توعة الباحث رى ي     11 

عامة.قال الشيخ عبد الرحيم:"إن أوضاع نيجرياي يف الوقت احلايل  قد حتسنت بعد أن صار ن ام  12 

تار من يرا  مناسباً لتولية أْن خي إ َلْور نْ احلكومة فيها شعبياً، أو دميقراوياً إذ أصب  من حّق مواون مدينة  13 

 14 إ َلْور نْ فمن بني ورق عًج مشاكل احملكمة الشرعية يف مدينة   عليهو  (3)منص  القضاء يف البًد.

 15 ما أييت: اختصاص القضاة ومستواهمحلل صعوبة 

 16 اعتبار اخلربة والتخصص القضائي -أ

عتبار اخلشة التخصل القضا ي، مما جي  مًح ته يف تعيني القضاة واختيارهم لعملية القضاء،  هو ا 17 

أْن يبحثوا عن األشخاص الذين هلم خشة يف جمال القضاء، ألن عليهم  إ َلْور نْ فيج  على مجيع أهل  18 

أْن يعلموا أّن احملكمة هي األمل الوحيد الذي يلجأ إليه املواون يف ول  حقه من ظلم أو غري ، سواء   19 

                                                      

 القضاء نيجرياي واحللول، فريقي" "مشاكل قضاة يف جملف ، أَلِيَجاُغْو لرتبية(       (1

(elijagodbaby.hubpages.com/hub/)

"مشاكل قضاة يف جملف القضاء نيجرياي واحللول، أفريقي"  ، أَلِيَجاُغْو لرتبيةان ر املراجع السابق:  2))
(elijagodbaby.hubpages.com/hub/) 

نوفمش،  29الشرعية االستنافية اتبع لوالية ُكَوارَا،   ( املقابلة الشخصية مع  عبد الرحيم  إبراهيم،  قاضي،  حمكمة(3
 م.2015
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 1 ألجل  هذا جي  أْن يكون هنا  قضاةع، كان من قبل حكومات بلد  أو من أفراد اجملتم

بتن يم  ةيع سلطة القضاتشج جي  على أولياء األمور لذا متخصصون يف جمال القضاء وعملياته،  2 

دهم كملعلومات الًزمة يتزو ،  و لكي ترفع من قدراهتمء واملؤمترات يف اجملاالت املختلفة للقضا الدورات 3 

 4 القاضي دور ألنّ شئ يف غاية األمهية،  كفاءة القضاة  يفهم أبّن رفعومما سبق . يف جمال ختصصهم

 5 . املتنوعة املشكًت فيه كثر  الذي َلْور نْ اإ   اجملتمع يف السيما. اجملتمع يف كبري  العادل

 6  ِإَلْوِرنْ ترقية قضاة احملكمة الشرعية يف مدينة  -ب

ديدة اليت يتمناها أّي موظف مما جي  االهتمام به والرتكيز عليه هو التقدم واحلصول على املنزلة اجل 7 

كشأن غريهم من املوظفني، يف   إ َلْور نْ يف  يةاحملكمة الشرع كألخل يف جمال القضاء، فشأن قضاةو  8 

ُتوُرْو أبنه:"ال يوجد ،  و قضية الرتقية حيث حيتاجها أي واحد يف جمال ختصصه َكننْ لذا يقول القاضي مجَ  9 

وجود تقسيمات يف دا رة من رغم على النيجرياي  اختًل يف عملية الرتقية عند سلطة القضاة يف 10 

ويؤكد القاضي  (1)لكن كل هذ  التقسيمات كانت حتت إشرال السلطة الواحدة.،  و السلطة القضا ية 11 

احملكمة الشرعية يف الرتقية كغريهم من املوظفني  شأن قضاة اَلد ي َدّْنَْيُدوَ  املقولة السابقة بقوله:"إنّ  12 

إىل أن قال:...كّل سنتني حيصل القاضي الذي يستحّق ترقية جديدة عليها احلكوميني العاديني.... 13 

 14 ( 2)".إ َلْور نْ مع املوظف العادي يعين على حس  ن ام الرتقية يف مدينة 

 15 عدم إطالة الوقت يف إصدار احلكم  - 

 16 مثل هذ  قد أشار الباحث إىل،  و هو النقل العشوا ي إ َلْور نْ إن عدم جناح السلطة القضا ية يف مدينة 

من مكان إىل  ةاملشاكل يف املطال  السابقة، غري أن هنا  أسباب ودواعي حتتاج إىل نقل القضا 17 

فبعض  (3)ألغراض السياسية.ل،  و لصاحل اجملرم إ َلْور نْ واليت من أهدافها نقل القاضي من مدينة   آخر، 18 

                                                      

ًكي17  ،القاضية الشخصية مع سليمان بن مجكنتور،  املقابل  ((1 أكتمش،  17 ، (New Bussa Niger State) قصري امل
                                                                                                       م2015

،  إ َلْور نْ مبدينة   جاكات حي كلوغن فوالينDanmeduka  ،1))القاضي،   ملقابلة الشخصية مع  عبد القادر بن إبراهيم، ا ((2
                                                                                م.2015مايو، 7

عض األشياء الًزمات اليت ال تتوفر يف احملاكم النيجريية الح ها أثناء زايرته العلمية إىل احملكمة بو ( علي، أمحد بن بللو،  (3
إىل احملكمة شرعية اإستنافية لوالية ،  و م2015مايو، 5  ،إ َلْور نْ الصًحية الدرجة األول شارع أمحد بيلو مبدينة 

 2014أغسطف،25، إ َلْور نْ ية شارع عبد العزيز آدمو أات مبدينة وحمكمة العليا الفيدرال م،  2015يناير، 13"ُكَوارَا"، 
 م.
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اخلشة مما يقود إىل قرار غري احملاكم النيجريية تصدر احلكم دون االستناد إىل تقرير صادر من ذوي  1 

ًً عن الفرتة الزمنية اليت أتصاحل عليه  فإنه جي  عدم اإوالة يف ،  و خذها إجراءات القضاء، فض 2 

، حيث إ َلْور نْ لذا، فإن الباحث يرى وجوب استيفاء السلطة القضا ية يف مدينة ،  و تنفيذ القضاء 3 

معاملة خاصة  هنية، مع أهنم جي  أن يعاملوا ملمشكلة الرتقية بعد أداء واجباهتم ا يواجه القضاة 4 

 5 مناصبهم. وإ لتهم و بهم يقرت ك

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

                              15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

                21 

  22 
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 1 فصل الرابعال

 2  اخلامتة   حتليل البياانت

 3  عونه على لى عجلًله وع يم سلطانه،  وكوناً، أمحد  سبحانه وتعاىلظاهرًا ،  و اً ري احلمدهلل أواًل وآخ

املعنونة كحملكمة الشرعية يف نيجرياي صعوكهتا ومشكًهتا:مدينة إ َلْور ْن  كتابة هذ  الرسالة املتواضعة 4 

فيها من ما كان ،  و فمن هللا تعاىلمنها  ما كان صواكً و  يف جمال ختصل السياسة الشرعية،  ّنوذجاً  5 

ختام هذ  الرسالة املتواضعة  يفد توصل الباحث فق  .ذين  عليهاخّ  ال يؤ أنْ فمين، فأسأله تعاىل  خطإٍ  6 

 7 ما يلي:

 8  الدراسةنتائج  أوال:

 9 أتثر أبفكار املستعمرين وعدم معرفتهم أبن الشريعة اإسًمية هتتد إىل مجيع نواحي احلياة.--1

 10 تقصري احلكومة يف حّق احملاكم اإسًمية وعماهلا.-2

 11 اإسًم.العداوة من غري املسلمني الذين حياولون هدم -3

 12 عدم مساواة بني مستوى عمال احملاكم الوضعية واحملاكم الشرعية.-4

 13 التمّهل يف إصدار احلكم.-5

 14  املقارنة العلمية بني أعمال احملكمة الشرعية والوضعية يف مدينة إ َلْور نْ  -6

 15 .َلْور نْ إ  عًج املشاكل والصعوكت اليت تواجهها احملكمة الشرعية يف مدينة ل ورق أنس  دراسة  -7

 16  توصيات البحثاثنيا: 

 17 بعد ذكر نتا ج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:

 18 ليكون املسلمون على بصرية أبمور دينهم مبا ختّل التشريع اإسًمي. -1

 19 لتعلي احلكومة احملاكم الشرعية عنابتها الكافية كما كان عنايتها كحملاكم الوضعية. -2

 20 ل يف إصدار احلكم.لتحذر احملاكم الشرعية من التمهّ -3

 21 أتسيف احملاكم الشرعية يف سا ر املقاوعات يف والية كوارا ووالايت جنوب نيجرياي.-4

 22 احلاجة إىل نوعية املسلمني وغريهم كملصاحل الفردية واجلماعة يف الشريعة اإسًمية.-5

 23 . يف مدينة "إ َلْور نْ يوصى البحث االعرتال من احلكومة كحملكمة الشرعية -6

رعية يف املنزلة اليت تناسبها على املسؤولني عن أمور القضاء والتشريع القيام بوضع احملكمة الشو  -7 24 

 25 بصفة خاصة. إ َلْور نْ  يف مدينة،  و يف نيجرياي بصفة عامة اكمبني احمل
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وعلى املسؤولني يف شئون القضاء وجملف التشريع يف نيجرياي وخصوصا مدينة إ َلْور ْن أْن يبذلوا كل  -8 1 

ا يف وسعهم يف حتسني أوضاع القضاة واملوظفني يف احملكمة الشرعية فيما خيل ترقياهتم املناسبة م 2 

 3 ومساواهتم مع زمً هم يف احملكمة الوضعية.

إعداد  اجلّو اهلاديء  وحتسني أحوال أعمال املناسبة العمال يف احملكمة الشرعية يف نيجرياي  -9 4 

تصادايً حىت متكنهم  من أداء  واجباهتم من املسؤوليات املتعنقة على ومدينة إ َلْور ْن  اجتماعيا كان أواق 5 

 6 أعناقهم.

 7 

 8 
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 1 

 2 ملراجع واملصادرا

 3 ،دار الدعوة: ، دط،  )د.ماملعجم الوسيط،  ابب احلاءبراهيم بن مصطفى وآخرون، إ -1

 4 د.ت(.

ة: مطبعة )القاهر   د.ط، مادة: "القال"، املعجم الوسيط موافق للمطبوع،  إبراهيم مصطاف، -2 5 

 6 م(.1960  ،مصر

 7 ،جمموع فتاوى العقيدة الواسطية ابن كز، عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن حممد، -3

 8 هن(.1423د.ط، )د.م، د.ن، 

عبد الرمحن بن حممد بن  لتحقيق:ى ابن تيمية،  اإلصدار الثاين، اجمموع فتاو ابن تيمية،   -4 9 

مع امللك فهد لطباعة املصحف اجملكة العربية السعودية: وية، اململاملدينة النب)د.ط، ، قاسم 10 

 11 م(.1995هن/1416الشريف،  

)املدينة النبوية،  ، د.ط، بد الرمحن بن حممد بن قاسمالتحقيق: ، جمموع الفتاوىابن تيمية،   -5 12 

 13 (.م1995/ ه1416 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، : اململكة العربية السعودية

،  االستيعاب يف معرفة األصحابالش،  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد،   ابن عبد - 6 14 

 15 (.م 1992 /هن  1412دار اجليل، : بريوت،  )1،  طعلي حممد البجاويالتحقيق: 

،  االستيعاب يف معرفة األصحاببن عبد الش،  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد،  ا -7 16 

 17 (.م1992 /هن  1412دار اجليل، : بريوت،  )1،  طعلي حممد البجاويالتحقيق:  

وه عبد  الدراسة والتحقيق:  ،إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن قيم،  حممد بن أَب بكر،   -8 18 

 19 د.ت(. مكتبة الكليات األزهرية،: مصر، القاهرة،  دط،   )الراول سعد

، د.م، د.ط،  )دارالفكر البداية والنهاية، بن كثري،  إمساعيل بن عمر، ا -9 20 

 21 م(.1986/هن1407

 22 هنن1423دار النهضة العربية، : ،  )د.م2ط القانون الدويل العام، عبد الغين منب محود،   -10

 23 (.م2003 /

حتقيق: حممد ،  و اْلمعجم الصغري للطشاين ،الطرباينابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد،  -11 24 

 25 م(.1985هن/1405ًمي دارعمار، اإس، )بريوت: املكت  1شكور حممود احلاج أمرير، ط
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حتقيق:عبد هللا  ،جممع الزاو د ومنبع الفوا د ،الطرباينابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد،  -12 1 

 2 م(.1994هن / 1414مكت  القدسي،: حممد الدرويش، د.ط، )لبنان

ة، ، )بريوت: مؤسسة الرسال2ط اإلميان البن منده، ابن مند ، حممد بن إسحاق حيىي، -13 3 

 4 م.1985هن /1406

،  لسان العرب، فصل احلاء املهملة ابن من ور، حممد بن مكرم بن علي اإفريقي،  -14 5 

 6 م(1994/هنن1414دار صادر،  : د.ط،  )بريوت

 7 م(.2007/هن1428 ،نشر موقع املداد، )د.م: د.ط مداد، أبو اخلليل، سليمان عبد هللا، -15

،     ، إذاعة راديو حكومة فيدرالية إَضاف ْنأة احملمديةحلقة مدرس ،أبو بكر بن علّي أَْغًنا -16 8 

 9 م.2014سبتمش، 

، )مملكة أردنية 2ط النظام السياسى يف اإلسالم،أبو فارس، حممد بن عبد القادر،  -17 10 

ت(.د. اهلامشية: مكتبة الرسالة احلديثة، 11 

، ه من األدايناإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغري بكر بن عبد هللا،  ،أبوزيد -18 12 

، )د.م: موقع اإسًم مصدر الكتاب ضمن جمموعة كت  من موقع اإسًم، 1ط 13 

 14 م(.1997هن/1417

) ، 1طمعجم اللغة العربية املعاصرة ،  هن(،1424أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوف:  -19 15 

 16 (.م2008 /هن 1429عامل الكت ،  د.م:

عامل الكت ،  ) د.م:) ،1ط غة العربية املعاصرة،معجم الل  أمحد خمتار عبد احلميد عمر، -20 17 

 18 (.م2008 /هن 1429

الشيخ حممد كمال الدين األدىب حياته ومسامهته يف  األدَب، علي أغىن حممد يعقوب، -21 19 

 20 م(.2001هن /1422، )د.م:  د.ن، 1، طنشر ثقافة العربية يف نيجرياي

مدار  السالكني بني منازل إايك نعبد الزرعي أبو عبد هللا،  حممد بن أَب بكر بن أيوب،   -22 21 

)د.م،  دار   ،2قسم جمموعة ابن القيم،  التحقيق:  حممد حامد الفقي،  ط ،وإايك نستعني 22 

 23 املكتبة العرَب،  د.ت(

مكتبة الفًح،  : ،  )الكويت1ط خصائص الشريعة اإلسالمية،األشقر، عمر بن سليمان،   24 

 25 د.ت(.
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، 3، طيف نيجرياي والشيخ عثمان بن فودي الفالين اإلسالماأللوري، آدم عبد هللا،  -23 1 

 2 م (.1978/هن1398)بريوت: مكتبة احلياة ، 

، د.ط، )بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة، موجز اتريخ نيجرياي األلوري، آدم عبد هللا، -24 3 

 4 م(.1965هن/1384

مصر: ، )1،  طْورابَ يَـ نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم وعلماء بالد الاأللوري، آدم عبد هللا، -25 5 

 6 .م(2014/ٍ هن 1435،مكتبة وهبة القاهرة

دار احلديث، : ، )لندن1، طاتريخ املذاهب اإلسالميةاإمام حممد أبو زهر ،  -26 7 

 8 م(.1987/ه1407

)د.م،  دار املختار،    ابب: تكملة منها  الصاحلني، ، كتاب القضاءاإمام اخلو ي،  -27 9 

 10 د.ت(

 11 ،حممد عبد القادر عطا حتقيق:سنن البيهقي الكربى،  بن علي،البيهقي، أمحد بن احلسني  

 12 د.ط، )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز، د.ت(.

حتقيق: أمحد حممد سنن اجلامع الصحيح الرتمذي، الرتمذي، أبوعيسى حممد بن عيسى،  -28 13 

 14 شاكر وآخرون، د.ط، )بريوت: دارإحياء الرتاث العرَب، د.ت(.

هن(، 1393ر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور )املتوف : التونسي، حممد الطاه -29 15 

 16 1420، )بريوت: مؤسسة التاريخ العرَب، 1ط التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،

 17 م(. 2000هن/

من العصر اإلسالم  ِإَلْوِرنْ اتريخ األدب العرىب يف مدينة الثقاف، عثمان بن عبد السًم،  -30 18 

 19 م.2009/هن1429، د.م، د.م، د.ع، ستقاللإىل عصر ما بعد اإل

، 5، طأيسر التفاسري لكالم العلي الكيباجلزا ري، جابر بن موسى بن عبد القادر،  -31 20 

 21 م(. 2003هن/1424)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 

املعتصر من شرح خمتصر األصول من اجلوهري، أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى،   -32 22 

 23 م(.2011هن/1432د.ط، )مصر: د.ن،  ألصول،علم ا
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جوانب من سرية اإلمام عبدالعزيز بن ابز رواية: الشيخ حممد  احلمد، حممد بن إبراهيم، -33 1 

مدير مكت  بيت مساحة مكة املكرمة: ، إعداد: حممد بن إبراهيم، د.ط، )بن موسى املوسى 2 

 3 .الشيخ، د.ت(

حتقيق: كتاب املطلع على أبواب الفقه،   البعلى، احلنبلي، أبو عبد هللا حممد بن أَب الفت -34 4 

 5 (.م1981هن /1401حممد بن بشري األدليب، د.ط، )بريوت: املكت  اإسًمي، 

،  التنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية يف الدري ،  سعود بن سعد بن الدري  -35 6 

مطابع حنيفة، : ض،   )الراي1طضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطلة  القضائية،  7 

 8 (.م1983/هن1403

،   2الرازي،  أمحد بن فارس بن زكراي القزويين،  معجم اللغة البن فارس،  ط -36 9 

 10 م(.1986 /هنن 1406مؤسسة الرسالة، :بريوت)

،  التحقيق:  وه بن جابر العلواين،  احملصول يف علم األصولالرازي،  حممد بن عمر،    -37 11 

اإلحكام  اآلمدي،  علي بن حممد،  و  م(،  1992/ه 1412، مؤسسة الرسالة: ، )بريوت2ط 12 

 13 دار الكت  العلمية،  د.ت(.: ،  د.ط،  )بريوتيف أصول األحكام

، ) 3،  طالتنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمىالزحيلى، حممد مصطاف الزحيلي،   -38 14 

 15  م(.2002/هن1423دار الفكر،   دمشق،

دار الفكر، : ق،  )دمش4، طاإلسالمي وأدلته الفقههبة بن مصطفى،  ،  و الزحيلي -39 16 

 17  د.ت(.

،  التحقيق:  أمحد بن علي العدة يف أصول الفقهاحلنبلي، أَب يعلى،  حممد بن احلسني،   -40 18 

 19 م(.1980 /ه1400د.ن،  : ،  )الرايض1سري املباركي،    ط

سل عيون حممد ك :تحقيقال،   أساس البالغةالزخمشري ،  حممود بن عمرو بن أمحد،   -41 20 

 21 (.م 1998 /هن  1419  دار الكت  العلمية،: لبنانبريوت ،  )1ط،  السود

، )بريوت: داراملكت  1، طأساس البالغةالزخمشري،  أبو قاسم حممودبن عمر بن أمحد،  -42 22 

 23 م(.1998/هن1419العلمية، 



 

52

 

،  املبسوطحممد بن أمحد،  ،  و د.ت( د.ن،: ،  د.ط،  )د.متكملة اجملموع السبكي،  -43 1 

 2 دار املعرفة، د.م،  د.ت(.: د.ط،  )بريوت

جملة التاريخ العرَب، ، االتفاق والصدقة مع تلك الدعوةالسرجاين، راغ  احلنفي راغ ،  -44 3 

 4 . (د.م، د.ع، د.ت)

 5 1414:دار املعرفة، )بريوت،  دط، ملبسوطحممد بن أمحد بن أَب سهل،   ا، السرخسي -45

 6 م(1994/هن

احلليب  :القاهرة)،  د.ط،  1م  ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ق، عبد الرزا السنهوري، -46 7 

 8 م(.1998/هن 1418احلقوقية،  

التحقيق: خمتار إبراهيم ،  مجع اجلوامع املعروف ابجلامع الكبريالسيووي،  جًل الدين،   -47 9 

جممع البحوث القاهرة: )، 2، طعبد احلميد حممد ندا حسن عيسى عبد ال اهر -اهلا ج  10 

 11 م(.2005/هن  1426سًمية،  األزهر الشريف،  اإ

، د.ط، )بريوت: دار أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني،  -48 12 

 13 م(.1995هن/  1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، )د.م: 2ط، اللمع يف أصول الفقهالشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  -49 14 

 15 م(.2003 /هنن1424لكت  العلمية، دار ا

، )مصر: شركة مكتبة 4، طسبل السالم الصنعاين، حممد إمساعيل األمري الكحًين، -50 16 

 17 م(.1960/هن1379ومطبعة مصطايف املاىن احلليب وأوالد ، 

مدار الوون : د.م،  ط الوون،  )شرح رايض الصاحلني العثيمني،  حممد بن صاحل،  -51 18 

 19 (م2006/هن 1426،   للنشر

 20 ه1383د.ط،  )د.م،  دار الفكر العرَب، ،  أشهر مشاهري اإلسالم الع يم،  رفيق، -52

 21 م(.1973/

اتريخ اإلسالم وحياة العرب يف امرباطورية    صر بن حممد بن زمشري،   الغامدي، -53 22 

، د.ط، )القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى الباىن احلاَب وأوالد  حممد حممود نو/-كامن 23 

م(.1976هن/1397حلفاء، –احللىب وشركا   24 
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، )د.م، 3طإعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، صاحل بن فوزان بن عبد هللا، ، الفوزان -53 1 

 2 م(.2002هن / 1423د.ن،

 3 القرآن الكرمي -54

د.ط،     جلامع األحكام  القرآن،القرويب، أبو عبد هللا بن حممد بن أمحد األنصاري، ا -55 4 

 5 د.ت(. قان، املؤسسة مناهر الفر : )بريوت

دار  :لبنان-،  )بريوت2، طبدائع الصنانع يف ترتيب الشرئعالكاساين،  عًء الدين،   -56 6 

 7 م(.1982 /هن1402الكتاب العرَب، 

الكجرايت،  مجال الدين، حممد واهر بن علي الصديقي  جممع حبار األنوار يف غرا    -57 8 

 9 م (1967رة املعارل العثمانية،  مطبعة جملف دا : ، )بريوت3التنزيل ولطا ف األخبار،  ط

 Kwara 10القاض داّنيد  عبد القدير عمر أليب،(Honorable Justice)املقابل الشخصية: مع -58

State Judiciary 4th Upper Area Court, Akerebiata PMB1389 Ilorin   ، 6  ،نومفش 11 

 12 م2015/هن1437

ة السابقة حمكمة شرعية االستنافية املقابلة الشخصية  مع عبد املطال  حنبلى، قاضى قضا -59 13 

م.2015أبريل،  16، إ َلْور نْ والية ُكَواراَ مبدينة  14 

 Tejumola: Adeyemi, ICO 72, Ga Akanbi 15املقابلة الشخصية مع  عبد الغين أبيدويي،  -60

Road Ga- Akanbi Roard Ilorin.Nigeria ،29   ،16 .م2015أوغسطف 

بن علي أََري سكتري العام يف مكت  أمني العام لكلية املقابلة الشخصية مع السيد عمر  -61 17 

 18 م.2015يناير،  13الرتبية َأْوُرْو، 

والية نيجر، Ibbi املقابلة الشخصية مع سليمان مجكنتورو، القاضي حمكمة الشرعية مبدينة  -62 19 

.م2015يوليو، 09 20 

والية ُكواَراَ،  إ َلْور نْ َرى مدينة إ اَتكُ ْْ املقابلة الشخصية مع حممد أمني أَيَنْيْغ، من مزيج أَيَنينَْغن -63 21 

 22 .م2015دمسش،  27

 23 23، إ َلْور نْ ، كلية الرتبية اتبع  لوالية كوارا املقابلة الشخصية مع مصطاف أجادي -64

 24 م.2015أوغسطف، 
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الفًح حي آُرْو  بقرية َأْور ْن والية  ، املقابلة شخصية   مع احلاج حممد راجي  احلاج أك -65 1 

 2 م.2016يناير،  23ُكَوارَا، 

، د.ط، )اململكة العربية الشورى يف الشريعة اإلسالميةاملهدي، أمحد بن حممد،  -66 3 

 4 م(.2006هن/ 1428السعودية: سجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، 

 5 "مشاكل قضاة يف جملف القضاء نيجرياي واحللول أفريقي، "أليجاغو لرتبية -67

ar.wiikpedia.org/wiki/6 م326/12/201اسُتعراض بتارخ: ية،علوم الشرع 

 7 "، أمني بشري،  "املكتبة العربية يف نيجرياي دراسة ميدانية لتطورها وأنواعها -68

.html/32mosta.dz/index.php/archive/-https://annales.univ، هن 1439 ريخ  ستعراض  بتاا 8 

 9  م22/9/7120/

، 1، طخالصة التاريخ يف السياسة النيجريية والايت نيجريايْوَصْو، بليمن عبد العزيز، أَ -69 10 

 11  (.م2014هن/R.Popoola printers&Arabic Computer Centre ،1435)الجوس:

اي: مستوى الطالب يف املدارس العربية األهلية يف نيجري  أوال يووال، إبراهيم إسحاق، -70 12 

 13  .م(2002هن /2614العدد اخلامف،  اجمللد الثاين،  ، جملة اللسان، مشكالت وحلول

،  درر األحكام يف شرح جملة األحكامحيدر،  علّي بن حيدر بن خواجة بن آمني،   -71   14 

 15 م(.1991/هن1411دار اجليل،  : ،  )د.م1ط

شباب  -مكتبة الدعوة : القاهرة  خًل،   عبد الوهاب،   علم أصول الفقه ، د.ط،  ) -72 16 

 17 د.ت(.  ،األزهر

، د.ن: ، د.ط، )د.ماتريخ التشريع اإلسالمي غري منشورخليل بن رشاد بن حسن،  -73 18 

 19 د.ت(. 

رافق،  عبد الكرمي،  رافق،  بًد الشام ومصر من الفت  العثماين إىل احلملة اتبليون  -74 20 

 21 م(.1968/هن1392د.ن، : ،  )دمشق1بو بوت،  ط

اترخ القدس الشريف يف ضوء الواثئق العثمانية إبراهيم بن حسين،  بن صادق،    ركيعة، -75 22 

 23 مكت  كل شيء، د.ت(: د.م،  د.ط،  )م1700-1600خالل القرن السابع عشر 

https://annales.univ-mosta.dz/index.php/archive/32/.html،ا
https://annales.univ-mosta.dz/index.php/archive/32/.html،ا
https://annales.univ-mosta.dz/index.php/archive/32/.html،ا
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موقع تطبيق املختصر لألخبار املسلمون والعال، تقرير املسلمون يف رفاعى بن حممد،  -76 1 

 2 م(.2011/هن 1432د.ن، ، د.ط، )د.م:  نيجرياي أكثرية مستضعفة

، كب: موقعات تطبيق الشريعة اإسًمية، جملة البيانزين العابدين،  حممد بن وفيق،   -77 3 

 4 م(.1983 /ه1403،  ند. م:د.،   )288د.ط،  ع

دراسات يف متيز األمة اإلسالمية وموقف املستشرقني  سعدي،  إسحاق  بن عبد هللا،  -78 5 

 6 د.ن،  د.ت(.: ،  )د.م1،  طمنه

،"القضاء يف اإلسالمسعيد حممود،  " -79 7 

http://iswy.co/evdcn ،م.28/21/8120اعتراضبتاريخ 8 

مادة: "فصل جيم"، )د.م:  ، 2ط القاموس الفقهي لغة واصطالحا،أبوجي ،   سعدي، -80 9 

 10 د.ن، د.ت(.

عجمات اللغة العربية املستعارة يف اللغة م سلوم ، داود بن سلوم بن كاظم،سلوم -81 11 

 12  د.ص. /، د.م: د.ج1ط، األجنبية

،  )املكت  اإسًمي،  بريوت،  3شاكر،  حممود بن شاكر،  التاريخ اإسًمي،  ط -82 13 

 14 م(.  1991هن1411

شناوى،  عبد العزيز بن حممد،  الدولة العثمانية دولة منشرى عليها،  د.ط،   -83 15 

 16 م(.1983/هن1403ة مطيبة جامع:)القاهر

م.2015مارس، 12 ، نيجرياي،(Ilorin Punch News Paperصحيفة نيجريية ) -84 17 

 18 م.1999مايو، 12،  (The Nigeria News Magazine)صحيفة نيجريية-85

،   ابب:  رسالة نشر العرف ،جمموعة رسائل ابن عابدين عابدين،  حممد بن أمني،   -86 19 

 20 (.الكت ، د.ت عامل :د.ط،  )بريوت

http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
http://iswy.co/evdcn
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من إعجاز القرآن الكرمي والسّنة املطهر يف الطبالوقائي والكائنات عبد اجلواد الصاوي،  -87 1 

آن والسّنة، العدد ، د.ط، )مكة املكرمة : هيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القر (1الدقيقة) 2 

 3 الثالث، د.ت(.

ًغته وإعجاز ،  ، بأضواء على القرآن الكرميعبد الفتاح،  حممد بن حممد بن سًمة،   -88 4 

 5 م(2004 /ه1424اجلامعة اإسًمية،  :، )املدينة املنورة46ط
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