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Khulasah
Kajian ini bertujuan untuk mencari penyelesaian
kepada masalah sosio-ekonomi yang menjadi faktor
penghalang gerakan dakwah Islam di banyak negara di
dunia. Dengan menggunakan kaedah induksi dan
analisis, makalah ini mendapati bahawa jurang
perpuakan, sektarianisme, pengamalan budaya antiIslam dan kekurangan sumber kewangan adalah antara
kekangan paling sukar yang dihadapi oleh sesiapa
sahaja yang terlibat dengan kerja dakwah Islam atau
yang terlibat dalam usaha pembaharuan di Niger
secara khusus dan Afrika secara umumnya. Makalah
ini juga membincangkan secara kritikal dan
menyeluruh pelbagai aspek berkaitan gerakan dakwah
yang dipelopori oleh Cheikh Aboubacar Hachim Kiota
iaitu salah seorang tokoh sufi Tijāniyyah masa kini. Ia
meliputi prinsip yang dipegang, aktiviti-aktiviti
kesufian yang diamalkan seperti sambutan Maulid
Nabi dan Mazra`ah Shaykh. Beliau terlibat
menghapuskan cabaran menghalang penukaran agama
ke agama Islam dan menyatukan umat Islam di Afrika
Barat dan Niger. Hasil kajian juga menunjukkan
keberkesanan prinsip Sufi yang dipegang oleh beliau
serta
ketepatannya
dengan
aspek
syariah.
Rumusannya, makalah ini mencadangkan prinsip-
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prinsip dan aktiviti sufi yang dijalankan oleh beliau
boleh dijadikan sebagai model untuk gerakan dakwah
lain yang menghadapi keadaan sosio-ekonomi yang
sama dengan Niger.
Kata kunci: Cheikh Aboubacar Hachim, gerakan
dakwah, masalah sosio-ekonomi, sufi, Niger.
Abstract
The study is aimed at finding solutions to the socioeconomic problems militating against the path of
Islamic da`wah in many countries of the world. By
using induction and analysis methods, this article
found that the tribal gaps, sectarianism, anti –Islamic
customs and lack of financial resources are the most
difficult constraints facing anyone who undergoes
Islamic da`wah works or promotes reform in Africa as
a whole and in Niger in particular. The paper discuses
critically and comprehensively different aspects of the
subject matter which covers the Sufi activities and
principles -such as Mawlid Nabawī celebration and
Mazra`ah Shaykh used by one of the contemporary
Tijāniyyah Sufi master, Cheikh Aboubacar Hachim
Kiota. He eliminated the aforementioned challenges
hindering the conversion of people (into religion of
Islam) and the unification of Muslims in Niger and
West Africa. The findings of study also show the
sharī`ah-compliant and effectiveness of Sufism
principles tested by Cheikh Aboubacar Hachim.
Finally, this article suggests that those Sufism
principles and activities could be adopted as a model
for modern Islamic da`wah activities in socioeconomic circumstances similar to that of Niger.
Keywords: Cheikh Aboubacar Hachim, da`wah
movement, socio-economics problems, Sufi, Niger.
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املقدمة
االسالم يف النيجر
ي أن حامل ُش ْعلَة نور اإلسالم إىل النيجر؛ هو
يَُر ِّج ُح ُجل الْ ُم َؤِّرخ َ
الفاتح اإلسالمي الكبري عقبة بن انفع القرشي الفهري .وذلك قُبيل
خلت من ميالد املسيح
منتصف القرن األول اهلجريَ ،
بعد  666سنة ْ
عليه وعلى نبيِّنا الصالة والسالم .حيث وصل عقبة رضي هللا عنه بنور
اإلسالم يف تلك احلقبة التارخيية ،إىل منطقة "كاوار" اليت تقع يف مشال
شرق النيجر 1.ومن هنالك بدأ اإلسالم بسْلمه ومساحته ،خيرج الناس
من ظلمات الشرك إىل نور اإلميان ،حىت أانر كل مناطق الدولة يف فرتة
تعد وجيزة يف عمر الدول .ومنذ ذلك التاريخ مل يُ ْعثر على شيئ يُفيد
أبن اإلسالم أتثر هببوط تنازيل يف عدد معتنقيه حملنة أونعمة مرت هبا
البالد يف اترخيها .بل إن نسبة املسلمي يف النيجر قد وصلت طبقا
2
لإلحصائيات الرمسية لسنة  2010إىل .%98
التعريف ابلشيخ أبوبكر هاشم كيوت وشخصيته الصوفية
ولد الشيخ أبوبكر هاشم رضي هللا عنه على أرجح األقوال عام
1912م ،بقرية كيوت مياك – النيجر ،-وهو من أسرة مشهورة
1

Kānī, Ahmad Muhammad, al-Jihād al-Islāmī fī Gharb Afriqiyyā
(Cairo: Jahrā`a I`lām al-‘Arabī, Warqah Thaqāfīyah 7, 1987), 13.
2 U.S. Department of State, Niger, Bureau of Democracy, Human Rights
and Labor: International Religious Freedom, U.S. Department of
State
Report
November
17,
2010,
http://www.state.gov./j/drl/rls/irf/2010/14 8711.htm., accessed on 26
March 2012.
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ابلعفاف والتقى .واشتغل ابلعلم منذ نعومة أظافره ،فأجاد القرآن الكرمي
من يدي والده .وظل يسعى وراء علماء عصره لطلب العلم داخل
النيجر ،مث غادر إىل نيجراي فقضى فيها سنوات عديدة يتلقى علوم
الشرع من منابعها .وأكمل رضي هللا عنه مسريته العلمية بعد أ ْن تقدم
به السن ابلسنغال حيث تلقى فيه العلم واحلكمة على يدي الشيخ
إبراهيم انياس رضي هللا عنه ،والذي أتثر به الشيخ أتثرا كبريا يف حياته
العملية بعد عودته إىل وطنه النيجر.
هذا ،ورغم ما سبقت اإلشارة إليه يف السطور السابقة ،من أن
اإلسالم قد دخل النيجر منذ القرن األول اهلجري ،إل أن شوكته قد
قويت بشكل ملحوظ يف البالد يف عصران املعاصر ،ويرجع الفضل يف
ْ
ذلك بعد هللا سبحانه وتعاىل ،إىل هذا الشيخ اجلليل أبوبكرهاشم
وت- ،رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة -والذي ساهم كثريا ،ل أقول يف
كيُ َ
حتويل الناس إىل اإلسالم ،ألنه وجدهم عليه منذ آابئهم األولي ،وإَّنا
له جهود ابرزة يف ترسيخ اإلسالم يف دولة النيجر .حيث كانت له
بصمات واضحة يف إزالة بعض الطقوس اليت ل تتالءم مع روح الشريعة
كانت تعلو مساعها أصوات آلت اللهو
اإلسالمية ،فاملدن والقرى اليت ْ
واملوسيقة ،أصبح َدوي الذكر ينشر السكينة يف أرجائها.
ويُشار إىل الشيخ ببنان الشكر يف كثرة وانتشار اجلوامع اليت تقام
فيها فريضة اجلمعة ابلنيجر .ابإلضافة إىل أتسيسه يف مدينته -كيُوت-
كل من :حفل املولد النبوي العاملي الذي يعترب أكرب ملتقى إسالمي
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صويف جيتمع فيه مسلمون الغرب اإلفريقي كل سنة .وكذا حفل القرآن
الكرمي السنوي الذي يعد عدد اخلتمات لكتاب هللا تعاىل فيه مبائة ألف
فما فوقه يف حياة الشيخ إىل أ ْن التحق رضي هللا عنه ابلرفيق األعلى
عام 2004م ،ومازال العطاء ُمتصال على نفس املنوال الذي تركه هذا
3
العامل الصويف.
جهود الشيخ أبوبكر هاشم ودوره يف تطبيق املبادئ الصوفية ابلنيجر
تنشيط وإقامة زوااي الطريقة التيجايية
التيجانية طريقة صوفية تستمد منهجها السلوكي يف األذكار والطاعات
من الكتاب والسنة .وتسميتها نسبة ملؤسسها الشيخ سيدي أمحد
التيجاين بن حممد بن خمتار عليه سحائب الرمحة واملغفرة من هللا الغفور
الرحيم .والطريقة التيجانية هي أشهر الطرق الصوفية وأعظمها أثرا يف
غرب إفريقيا واملغرب واجلزائر يف الوقت الراهن .ويرجع اتريخ نشأة الزوااي
ث مؤسسس
التيجانية إىل عام 1204ه – 1787م ،وذلك عند ما َح َ
الطريقة الكوكبة األوىل من املريدين ،ببناء الزاوية األوىل بقمار ( ولية
الوادي  -اجلزائر) ،لتكون مركزا لجتماعهم على الذكر ،ومدارسة

Mūṣā, Abū Bakr Hāshim, “al-Tarīqah al-Tijāniyyah wa-Atharuhā fī
Tamāsuk al-Mujtama`: Muqārabah Sūsiyūlūjīyyah li al-Hālat alNijar,” (Majmū` al-Muhādarāt al-Mubarjamajah Khilāl al-Multaqā alDawlī li al-Ikhwān al-Tījāniyyin Ayyām, al-Jumhūriyyah alJazā’irīyyah al-Dīmuqrātiyyah al-Sha`biyyah, Wizārah al-Shu’un alDīnīyah wa al-Awqāf, Khaliyat al-I`lam wa al-Ittisāl, 23-25
November 2006), 2.
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ُقيمت
القرآن والعلم ،والتعاون على الرب والتقوى ،وإىل يومنا هذا حيثما أ ْ
4
زواية تيجانية ،فإهنا تُقام على هذه املبادئ اإلسالمية السامية.
هذا ،وللتيجانية أتباع يف النيجر منذ حقبة ما قبل شيخ أبوبكر
هاشم ،إل أن سياساته الروحية سامهت بشكل كبري يف انتشار ُمعتنقي
هذه الطريقة يف طول البالد وعرضها .حيث قام رضي هللا عنه برتغيب
وجدت
أهل الصفاء يف الجتماع على ذكر هللا تعاىل وطاعة أوامره ،ف ْ
دعوته آذاان صاغية ،من أولئك الذين يريدون أ ْن يستغفروا رهبم وجيددوا
إمياهنم بقول :لإله إل هللا طريف النهار وزلفا من الليل .فشاهدت زوااي
األذكار واألنوار والجتماعات أبعداد غفرية من املؤمني امللبي لدعوة
الشيخ.
ولذا ،فإن املتتبع للحالة الدينية يف النيجر ،يُدرك متاما أن معظم
اجلوامع واملساجد يف أحناء اجلمهورية حاليا ،ليقتصر دورها على أداء
الصلوات املفروضة ،وإَّنا لتلك األماكن املقدسة مهمة أساسية أخرى،
تتمثل يف اجتماع أهل اإلميان فيها على موائد الذكر ،ذاكرين هلل،
ومصلي على َم ْن أُمروا ابلصالة والسالم عليه ،والقائل فيما صح عنه
"من صلى علي صالة واحدة صلى هللا عليه هبا عشرا ".ومن خالل
ليست
هذا العرض املوجز يتبي للقارئ أو املستمع أن الزوااي التيجانية
ْ
Balhādif, Ibn Sālim, “al-Tarīqah al-Tijāniyah wa-Atharuhā fī Tamāsuk
al-Mujtama`,” (Majmū` al-Muhādarāt al-Mubarjamajah Khilāl alMultaqā al-Dawlī li al-Ikhwān al-Tījāniyyin Ayyām, al-Jumhūriyyah
al-Jazā’irīyyah al-Dīmuqrātiyyah al-Sha`biyyah, Wizārah al-Shu’un
al-Dīnīyah wa al-Awqāf, Khaliyat al-I`lam wa al-Ittisāl, 23-25
November 2006), 3.
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معابد غريبة عن ما هو املتعهد عليه يف اإلسالم ،إ ْذ مدلول مصطلح
الزاوية يف الفكر الصويف عموما ،هو املكان الذي جيتمع فيه أهل طريقة
ما لقراءة أذكارهم وأورادهم ،وغالبا ما يكون مسجدا من املساجد إل
5
عند التعذر ،فَيُذكر األذكار يف حرمة الزوااي اخلاصة.
إيشاء املزارع اجلماعية "مزرعة الشيخ"
املتحدث عنه الشيخ أبوبكر
لقد رأى شيوخ الطرق الصوفية ومنهم
َ
هاشم ،أن الوسيلة املثلى للحفاظ على املسلمي يف إفريقيا ،من خطر
الذوابن يف املخطط التنصريي املسيحي الرامية إىل جعل القارة السمراء
صرفة ،هو مقاومة ذلك خبطة اقتصادية مضادة ،فأسسوا املزارع
نصرانية َ
اجلماعية اليت كانت تعرف مبسمى :مزارع الشيخ ،يُقدم الشيوخ من
خالهلا املساعدات املادية للمريدين خصوصا وللمسلمي عموما ،ومما
لشك فيه أن هذه املزارع مل تُلب مجيع احتياجات املسلمي يف إفريقيا
كما أهنا مل ترتق إىل مستوى خدمات البعثات التنصريية ،نتيجة للفرق
الشاسع يف التخطيط والتمويل بي املؤسسات التنصريية والطرق
6
الصوفية.

5

Mūṣā, Abū Bakr Hāshim, “al-Tarīqah al-Tijāniyyah wa-Atharuhā fī
Tamāssuk al-Mujtama`,” 4-5.
6 Mihī, ‘Abd al-Ḥaq, “al-Harakah al-Sūfiyyah wa Atharuhā ‘ala al-Islām
fī Sharq Ifrīqiyā,” (Majmū` al-Muhādarāt al-Mubarjamajah Khilāl alMultaqā al-Dawlī li al-Ikhwān al-Tījāniyyin Ayyām, al-Jumhūriyyah
al-Jazā’irīyyah al-Dīmuqrātiyyah al-Sha`biyyah, Wizārah al-Shu’un
al-Dīnīyah wa al-Awqāf, Khaliyat al-I`lam wa al-Ittisāl, 23-25
November 2006), 9.
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ومع ذلك نظرا لقوة احلق ،فإن هذه الوسيلة هي اليت استعان هبا
الشيخ أبوبكر هاشم يف إدارة شؤون أفراد األمة اإلسالمية اليت تعايشت
7
معه يف النيجر.
االحتفال ابملولد النبوي الشريف
يُ ْعترب الحتفال ابملولد النبوي الشريف منذ أ ْن سنه امللك املظفر ،من
أحد الوسائل الشرعية اليت يعرب هبا أهل التصوف عن مدى فرحهم
وامتناهنم ابملبعوث رمحة للعاملي .واملتأمل ألسباب جناح الشيخ أبوبكر
هاشم يف حياته الدعوية واإلصالحية ،يرى تفوق هذا العامل على أقرانه
الداعي إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،فهو أول من أقام املولد
النبوي ابلنيجر ،وقد لقي الشيخ صعوابت وانتقدات حادة من
السلطات و بعض علماء البلد حينما بدأ الحتفال ابملولد حلادثة األمر
عليهم آنذك .إلِّ أنه مع مرور الوقت أصبح هذا املولد النبوي الذي
أسسه الشيخ أبوبكر هاشم ،ملتقى علميا وجممعا إميانيا إفريقيا ،حيضره
سنواي الوفود املسلمون من الدول اإلفريقية مثل :نيجراي ،وساحل
العاج ،وغاان ،وسنغال ،وبني ،وتوغو ،وتشاد ،وبركنا فسو ،ومايل،
واملغرب ،وموريتانيا ،فضال عن أهل النيجر العامة واخلاصة و بعض
8
أعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى النيجر.
7

Shally Barnes, “Religion, Social Capital and Development in the Sahel:
)The Niass Tijaniyya in Niger”, Journal of International Affairs 62(2
(Spring/Summer 2009): 214-215.
8 Le Sahel, Numero 8076 Jeudi 17 Février 2011, “Célébration de
Mouloud
á
Kiota”,
http://www.lesahel.org/index.php/societe/item/13143.
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و لكن إلجلام فَم َمن يريد أ ْن يقول ما بين على الباطل فهو ابطل،
خبصوص هذه الوسيلة اليت بىن عليها الشيخ إجنازاته الدعوية
واإلصالحية ،ينبغي التوضيح أبن علماء األمة اإلسالمية مل يتفقوا قدميا
وحديثا على بطالن العمل ابملولد النبوي الشريف ،ومن مث فإن حكمه
ل تزال مسألة خالفية انقسم العلماء حوهلا بي مؤيدين ومعارضي،
على حنو اآليت-:
أقوال املؤيدين لالحتفال ابملولد النبوي الشريف
فقد أورد اإلمام السيوطي رضي هللا يف كتابه حسن املقصد يف عمل
املولد مجلة من األدلة ،يرى أهنا حجة شرعية جلواز الحتفاء والحتفال
ابملولد النبوي ،منها على سبيل اإلجياز-:
 -1قال السيوطي :وقد سئل شيخ السالم حافظ العصر أبو الفضل
ابن حجر عن عمل املولد فأجاب مبا نصه :أصل عمل املولد بدعة مل
ينقل عن أحد من السلف الصاحل من القرون الثالثة ،ولكنها مع ذلك
فقد اشتملت على حماسن وضدها .فمن حترى يف عملها احملاسن،
وجتنب ضدها ،كان بدعة حسنة ،وإل فال .قال احلافظ :وقد ظهر يل
خترجيها على أصل اثبت ،وهو ماثبت يف الصحيحي من "أن النيب
صلى هللا عليه وسلم قدم املدينة ،فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء،
فسأهلم فقالوا :هو يوم أغرق هللا فيه فرعون ،وجنى موسى ،فنحن نصومه
شكرا هلل تعاىل".
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فيستفاد منه فعل الشكر هلل تعاىل على ما من به يف يوم معي
من إسداء نعمة ،أودفع نقمة .ويعاد يف نظري ذلك اليوم من كل سنة.
والشكر هلل تعاىل حيصل أبنواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة
والتالوة ،وأي نعمة أعظم من النعمة بربوز هذا النيب صلى هللا عليه
9
وسلم الذي هو نيب الرمحة.
 -2وأما األصل الثاين الذي استخرج عليه السيوطي جواز العمل
ابملولد بنفسه ،فهو من السنة أيضا .حيث قال ما نصه :قلت :وظهر
يل خترجيه على أصل آخر ،وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس ،رضي هللا
عق عن نفسه بعد النبوة".
عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم ِّ
عبد املطلب عق عنه يف سابع ولدته،
جده َ
مع أنه قد ورد أن َ
والعقيقة لتعاد مرة اثنية ،فيحمل ذلك على أن الذي فعله النيب صلى
هللا عليه وسلم إظهارا للشكر على إجياد هللا تعاىل إايه ،رمحة للعاملي،
وتشريفا ألمته ،كما كان يصلي على نفسه ،لذلك فيستحب لنا أيضا
إظهار الشكر مبولده ابجتماع اإلخوان وإطعام الطعام ،وحنو ذلك من
وجوه القرابت ،وإظهار املسرات .فهذه السطور ،جزء من كل عن ما
قاله المام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي يف شرعية الحتفال
10
ابملولد النبوي.

9

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, Ḥusn al-Maqāsid fī `Amal alMawlid, Tahqiq by Mustafā ‘Abd al-Qādir ‘Atā (Beirut: Dār al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1405H), 63.
10 Al-Suyūtī, Ḥusn al-Maqāsid, 64-65.
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أقوال املعارضني جلواز االحتفال ابملولد النبوي
يبدو أن أحسن ماقاله العلماء املعارضون األجالء ،حول عدم جواز
املولد النبوي ،يَكمن يف الرد الذي أورده العالمة الشيخ أبوبكر جابر
اجلزائري على ما احتج به اإلمام السيوطي آنفا .حيث قال الشيخ
أبوبكر اجلزائري يف مصنفه :اإلنصاف فيما قيل يف املولد من الغلو
واإلجحاف ،وذلك مبا نصه:
أن النيب صلى هللا عليه وسلم صام يوم
 -1الشبهة الثالثة :فيما صح من ِّ
عاشوراء وأمر بصيامه وملا سئل عن ذلك قال إنِّه يوم صاحل أجنى هللا
تعاىل فيه موسى وبين إسرائل....املفروض أننا نصوم كما صام النيب
صلى هللا عليه وسلم ل أننا نقيم املآدب واألفراح ابلطبول واملزامري ،فهل
هللا تعاىل يشكر ابلطرب واألكل والشرب؟ اللهم ل ،ل .مث هل لنا من
حق يف أ ْن نشرع ألنفسنا صياما أوغريه ،إَّنا واجبنا التباع فقط .وقد
صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاشوراء فكان صيامه سنة وسكت
عن يوم ولدته فلم يشرع فيه شيئا فوجب أ ْن نسكت كذلك ،ول حناول
أ ْن نشرع فيه صياما ولقياما فضال عن اللهو واللعب.
واعرتض اجلزائري أيضا على األصل الثاين الذي خرج عليه
السيوطي جواز العمل ابملولد .فقال مبا نصه:
 -2الشبهة الثانية :فيما روي من أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد عق
أن العقيقة كانت مشروعة
عن نفسه ،بعد شرعه العقيقة ألمته ،هل ثبت ِّ
ألهل اجلاهلية وهم يعملون هبا حىت نقول إن عبد املطلب قد عق عن
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ابن ولده ،وهل أعمال أهل اجلاهلية يعتد هبا يف اإلسالم ،حىت نقول:
إذا عق النيب صلى هللا عليه وسلم عن نفسه شكرا لقياما بسنة العقيقة،
11
إذ قد ُع َق عنه؟ سبحان هللا ما أعجب هذا الستدلل وما أغربه.
عبد املطلب نفسه هو الذي
ولكن من املالحظ هنا أن جد املصطفى ُ
توىل بتسميته حممدا ،فعلى رأي الشيخ اجلزائري القائل بعدم العتبار
أعمال أهل اجلاهلية يف هذا اإلطار ،جيب تصحيح إسم رسولنا حممد
عليه الصالة والسالم ،لسيما أن القرآن الكرمي يقول على لسان املسيح
عيسى عليه السالم عند قوله تعاىل (...ومبشرا برسول أييت من بعدي
امسه أمحد) .وأما امسه صلى هللا عليه وسلم "حممدا" الذي ورد يف الذكر
احلكيم ،فماهي إل تقرير واعتداد أبعمال أهل اجلاهلية.
هذا ،وقد أحسن العالمة الشيخ أبوبكر اجلزائري الصنع ،بعد أ ْن
أبطل حبججه وبراهنه العقلية بدعة املولد النبوي ،حيث اقرتح أربعة
بدائل شرعية يرى سيادته أهنا خري بديل لبدعة املولد النبوي ،وذلك إ ْن
كان اهلدف املبغاة من اإلحتفال ابملولد هو :قراءة قصة املولد ،والذكر،
والسماع تالوة القرءان ،وإطعام الطعام .وإليكم تلك البدائل اخلري
بنصها كالتايل:
البديل األول :أما عن قراءة قصة املولد وما تضمنته من استعراض
للنسب الشريف والشمائل احملمدية الطاهرة فإن البديل عن ذلك أ ْن
Al-Jaza’irī, Abu Bakr Jābir, al-Insāf fī mā Qīla fī al-Mawlid min alGhulūw wa al-Ijhāf (Riyadh: al-Idārah al-`Āmmah li al-Tab`i wa alTarjamah, 1985), 61-64.
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أيخذ املسلمون أنفسهم ابجلد ،فيجتمعون يف مساجدهم كل يوم من
بعد صالة املغرب إىل صالة العشاء على عامل ابلكتاب والسنة يعلمهم
أمور دينهم ويفقههم فيه.
يَُرد على هذا ،أبنه إذا كان اجتماع الناس يف املساجد جائز كل
يوم من بعد صالة املغرب إىل صالة العشاء ،فلما عدم جوازه يوم املولد
النبوي ،خصوصا أن الناس ذلك اليوم ل جيتمعون على عامل ،بل
جيتمعون على علماء كثريين يف شىت جمالت العلوم الشرعية وغريها.
البديل الثاين :وأما عن الذكر وقراءة القرآن فإن البديل أ ْن يكون
كر يف
ألحدهم وْرد يف الصباح وورد يف املساء ،وورد يف آخر الليلَ .وذَ َ
ذلك مجلة من األذكار يضيق املقام بسردها.
يرد عليه يف هذا ،أبن الذكر ليقتصر يف األذكار اليت طرحه
فضيلته كبديل لألذكار اليت يقرأها احملتفلون ابملولد النبوي الشريف،
ومن مث فإن ذلك من قبيل تقييد املطلق بدون دليل.
البديل الثالث :وأما عن السماع فالبديل اخلري أ ْن يقتين عددا من
تسجيالت عظماء اجملودين أمثال كامل البهتيمي ،واملنشاوي،
والصيفي ،والدروي ،والطبالوي ،وكلما جفت نفسه وشعر ابليبوسة
فليفتح مسجله وليصغ يستمع فإنه يطرب الطرب احلق املثري الشوق إىل
هللا تعاىل ،والرغبة يف جواره الكرمي.
يُرد على هذا ،أبن الستماع املباشر للقرآن من اجملود نفسه لمينع
الطرب احلق املثري للشوق إىل هللا تعاىل ،والرغبة يف جواره الكرمي ،فقد
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مسع الرسول صلى هللا عليه وسلم من ابن مسعود نفسه لمن مسجله،
فطرب واشتاق .فما خال مولد من املوالد النبوية ،إل وحيضره القراء
اجملودون لكتاب هللا ويقرؤن آايت الذكر احلكيم على احلاضرين.
البديل الرابع :وأما عن إطعام الطعام وأكله مع اإلخوان فبابه مفتوح
وطريقه معروف والعامة يقولون( :من بيد ،كل يوم عيد) فال يتوقف
على الحتفال ولطاعة ول امتثال ،فليطبخ طعامه وليدع الفقراء وحىت
األغنياء وليأكل وليحمد هللا تعاىل ،وليشكر هللا يزده ،وهللا خري
الشاكرين.
وميكن الرد على هذا البديل ،أبنه مادام ابب إطعام الطعام وأكله
12
مع اإلخوان مفتوح يف كل أايم السنة ،فلما إغالقه يوم املولد النبوي.
هذه البدئل األربعة هي ما اقرتحها العامل الفاضل ببدائل شرعية
وعلى املسلمي أ ْن يعملوا هبا بدل من بدعة املولد النبوي .ولكن إذا
دققنا النظر إىل بدائل الشيخ أيب بكر اجلزائري ،جند أنه مل أيت جبديد
يف املسألة ،إ ْذ معظم املوالد النبوية اليت تقام مبناسبة ذكرى ميالد احلبيب
صلى هللا عليه وسلم لخيرج مضمونه عن البدائل اليت قاهلا سيادته،
فضال عن أن لقاء األخوة يف حد ذاهتا سعادة مافوقها سعادة ول سيما
التقت على مائدة الذكر والقرءان.
إذا ْ

Ibid., 67-69.
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آاثر سياسات الشيخ على األمة اإلسالمية يف النيجر
وقد انعكست هذه السياسات الروحية اليت استخدمها شيخ أبوبكر
فخلقت نوعا من طراز
هاشم فعال على اجملتمع النيجري يف متاسكه.
ْ
عال من األخوة واللحمة اإلميانية ،أ َْوثَقت عرى احملبة بي أبناء الوطن،
وغلبت على كل العتبارات اللغوية والقبلية املوجودة يف البالد .حيث
اجتمع اهتمام اإلنسان النيجري وجتمعت أشواقه ،وانتظمت مشاعره،
وحتددت أفكاره وأهدافه يف أداء مهمته اليت خلقه هللا تعاىل من أجلها.
ولقد كان لسياساته أثر حمسوس يف امتزاج واندماج أفراد اجملتمع مبظهر
اإلخاء الكامل الذي له مسات ابرزة يف القضاء على الفوارق الجتماعية
13
وإزالة احلواجز النفسية واملوانع العصبية بي املواطني.
وأنشئت تلك السياسات عالقات أخوية إميانية وطيدة بي
املسلمي يف النيجر وإخواهنم املتفاني يف احلب يف هللا من الدول
اإلفريقية السالف ذكرهم ،ومل تنقطع تلك العالقات يف يوم من األايم،
منذ ظهور الشيخ أيب بكر هاشم على الساحة الدعوية واإلصالحية،
فكانوا وما زالوا يتزاورون ويتعاطفون ويرتامحون ويتوادون فيما بينهم.
أدت
وفضال عن هذا وذاك ،فإن مثرات جهود هذا العامل الصويفْ ،
إىل تطور قريته اليت كانت بيوهتا تعد على أصابع اليد الواحدة،
فأصبحت تلك القرية اآلن بفضل الشيخ امللخص للنيجر من حيث
ْ
تركيبه العرقي والقبلي .إذ الرتكيب السكاين ملدينة كيوت حاليا ،مركب
Mūṣā, Abū Bakr Hāshim, “al-Tarīqah al-Tijāniyyah wa-Atharuhā fī
Tamāssuk al-Mujtama`,” 5-6.
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من مجيع األعراق والقبائل املوجودة يف النيجر ،وتعيش هذه األعراق
جو إمياين مليئ ابحملبة ونبذ الكراهية وحب الذات.
والقبائل يف ِّ
هذا ،وقد انبهر األزهر الشريف بنتائج األعمال الدعوية
واإلصالحية والتعليمية اليت تقوم هبا الشيخ أبوبكر هاشم ،فأنشأ معهدا
أزهراي كفرع له يف كيُوت يتعلم فيه أبناء املسلمي من البتدائية إىل أ ْن
حيصلوا على شهادة الثانوية األزهرية ،ابإلضافة إىل املؤسسات التعليمية
والصحية والتنموية األخرى املتوفرة يف هذه املدينة املثالية اليت أقامها
ُسس األخوة واحملبة يف هللا والتعايش اإلمياين.14
الشيخ على أ ُ
يتائج البحث ومقرتحاته

أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة:
 -1حماولة الكشف من أن الحتفال ابملولد النبوي الشريف ،وسيلة
بطت بضوابط
ض ْ
دعوية فعالة لتماسك اجملتمعات اإلسالمية ،إذا ما ُ
الشرع احلنيف
 -2اإلفادة من أن الشيخ أبوبكر هاشم كيُوت شخصية إسالمية
انجحة ،يقتدى به يف سبيل الدعوة إىل هللا والصالح اجملتمعي.
 -3بيان أن زوااي الطريقة التجانية ،جمالس إميانية تُ َذ ِّوب الفوارق
اإلجتماعية وتغلب على كل العتبارات اللغوية والعرقية يف اجملتمعات
استخدمت استخداما صحيحا.
اإلسالمية ،إذا ما
ْ
Shally Barnes, “Religion, Social Capital and Development in the
Sahel”, 214-218.
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أن املزارع اجلماعية "مزارع الشيخ" خري معي
 -4القناعة والعرتاف من ِّ
اقتصادي للعاملي يف جمال الدعوة واإلصالح ،إذا ما انتبذوا األاننية
وحب الذات وراء ظهورهم.
املقرتحات
 -1بناء على ماسبق عرضه من أن مدينة كيوت مركز وملتقى إسالمي
جيتمع فيه مسلمو غرب إفريقيا من كل حدب وصوب يف احتفاهلم
السنوي للمولد النبوي الشريف ،فإنه ينبغي تقني التوصيات اليت تصدر
من هذا الجتماع اإلمياين السنوي وتنفيذها على أرض الواقع ملا فيه
مصلحة األمة اإلسالمية.
 -2الرجاء من املشرفي على تنظيم ذلك املولد النبوي ،الرتكيز يف ربط
كل مولد نبوي مبوضوع حيوي واحد يَهم اجملتمع ،خصوصا ما يتعلق
ابجلانب الجتماعي والقتصادي واإلمياين مثل :كفالة اليتيم ،وإقامة
شركات متويلة تُقرض املزارعي قرضا حسنا بضمان ما تنتجها مزارعهم،
وذلك لتتنافس األقاليم اإلسالمية يف تطبيق التوصيات اليت تصدر بشأن
املوضوع املركز عليه .وبناء مدارس اميانية وعلمية هتتم جبميع فئات
اجملتمع.
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