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 المستخلص

أمة من البشر لغة منطوقة خاصة تتفاهم هبا بني أبناء جنسها، حىت ميكنها من استمرارية  تتجلى عظمة الصانع سبحانه وتعاىل يف أن جعل لكل
نيجرييا  احلياة. فاللغة العربية إحدى اللغات اليت يستخدمها الشعب النيجريي منذ القرون الغابرة، وقد كانت هناك عالقة جتارية قدمية بني بالد

جذوره منذ قبل القرن السابع، وقبل دخول اإلسالم يف البالد الواقعة جنوب الصحراء الكربى. وال يزال والبالد العربية اجملاورة هلا، وذلك يعود 
ملقالة إىل  للغة العربية أدوار يف التعايش مع كل فرد ومجاعة يف إجيابياهتم املرجوة وسلبياهتم القاهرة، فهي صاحلة لكل زمان ومكان. وهتدف هذه ا

والتنمية الروحيّة هي تلك التغرّيات الدينيّة اإلجيابيّة اليت تتحصَّل ألفراد اجملتمع  عربية والتنمية الروحية يف نيجرييا.كشف النقاب عن دور اللغة ال
وقد انتهج البحث املنهج الوصفي يف تقدمي نتائج هذا  الذين ينفعلون هبا يف أداء مَهامِّهم حنو اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة.

حياة اإلنسان املادية ال تنفصل عن حياته  وتوصلت الباحثة إىل نتائج منها: أن البحث مع االعتماد على األدوات املكتبية جلمع معلوماته.
صاالا أن الطاقة الروحية يف اإلنسان هي أكرب طاقاته، وأعظمها، وأشدها اتو العقلية وحياته الروحية.ومشاعره الروحيه ال تنفصل عن واقعه املادي.

 حبقائق الوجود.
 

 المقدمة:
 تعّد اللغة العربية واحدةا من اللغات السامية املعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة عاد، ومثود، وجّديس وجُرهم، وكانت منتشرة يف اليمن

الدين اإلسالمّي؛ فبها نزل والعراق، ووصلت إىل َذروة النضج عندما استقّرت يف احلجاز، وإىل ذروة عّزها ورِفعتها عندما أصبحت لغة 
القرآن الكرمي لُتصبح ضرورةا لكّل مسلم ليتمّكن من تأدية شعائره الدينية وتالوة القرآن الكرمي. جتدر اإلشارة إىل أّن هناك حوايل 

 (1)سبعمائة مليون ُمسلم يتكّلمون اللغة العربية يف العامل.

الناس أفرادا ومجاعات، شعوبا وحكومات، والسبب يف ذلك أن الناس يسعون  موضوع التنمية يعّد من املوضوعات املهمة اليت تشغلف
جاهدين للتنمية، كل حسب جماالت عمله، فاهلدف األساس للتنمية هو حتسني حياة البشر واالزدياد من ذلك على قدرات الناس 

 وعزائم كل فرد، وعلى قدر أهل العزم تكون التنمية.

 -لتالية:يتمحور هذا البحث حول العناصر ا

 تعريف اللغة العربية. -
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 موقع نيجرييا اجلغرايف. -
 مفهوم التنمية الروحية. -
 -: تعريف اللغة العربية:1

 تعريفه لغة: 1.1

)َلَغَو( الالم واْلغني واحْلرف اْلمعتلُّ أصالن صحيحان، أحدمها يدّل على الشيء ال يُ ْعَتدُّ اللغة مشتق من الفعل الثالثي املعتل الناقص،
ية.َواْْلخر على الّلَهج بالشيء.به،  والثاين قوهلم: لِِغَي باألمر، إذا هِلَج به. ويقال إن  فاألول اللَّْغُو: ما ال يْعَتدُّ به من أوالد اإْلبل يف الدِّ

 (2)اشتقاق اللغة منه، أي يَلَهُج صاحبها هبا.

 (3)َواجْلمع: ُلَغاتصلها: لغوة كغرفة أ " من لغوت: َأي َتَكلَّمت،ةلَ عْ ف ُ "وأما َتْصريفها فهي واللغة: اللسن، 
 تعريف اللغة اصطالحا: 1.1

وهذا تعريف دقيق يذكر كثرياا من اجلوانب املميزة للغة. أكد ابن جين أوال  (4)قوم عن أغراضهماللغة عند ابن جين أصوات يعرب هبا كل 
الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها االجتماعية يف التعبري ونقل الفكر، وذكر أيضا أهنا تستخدم يف جمتمع فلكل قوم لغتهم. 

ات احلديثة الطبيعة الصوتية للغة والوظيفة االجتماعية للغة، ويقول الباحثون احملدثون بتعريفات خمتلفة للغة، وتؤكد كل هذه التعريف
 (5)وتنوع البنية اللغوية من جمتمع إنساين ْلخر

وهذا احلد للغة من حيث هي، وأما حّد .(6)وقال غريه: هو الكالم املصطلح عليه بني كل قبيل، وهي فعلة من لغوت، أي تكلمت
 (7)املوضوعة من حيث داللتها على معانيها باملطابقة.الفن: فهو علم يبحث فيه عن مفردات األلفاظ 

 اللغة العربية:تعريف  1.1
مليون نسمة من متحّدثيها،  244هي إحدى لغات العامل السامية واملنتشرة على نطاق واسع حول العامل، حيث إن هناك اللغة العربية 

كانت قريٌش أجوَد العرب انتقادا لألفصح من األلفاظ وأسهلها على   .ويرتكزون بشكل كبري يف الوطن العريب، و بعض املناطق اجملاورة
لساُن اللسان عند النُّْطق وأحسنها مسموعا وأبينها إبانَة عما يف النفس والذين عنهم نُِقلت اللغة العربية وهبم اقْ ُتِدي وعنهم ُأِخَذ ال

ين عنهم أكثُر ما ُأِخذ ومعظمه وعليهم اتُّكل يف الغريب ويف العريبٌّ من بني قبائل العرب هم: قيس ومتيم وأسد فإن هؤالء هم الذ
 (8).اإلعراب والتَّْصريف مث هذيل وبعض ِكنانة وبعض الطائيني ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم

 أقسام اللغة العربية: 1.4
 (9)والعربية الباقية.قّسمت اللغة العربية من قبل الباحثني يف تارخيها إىل قسمني  مها: العربية البائدة 

ء أما العربية البائدة فأهم هلجاهتا ثالث: الثمودية، والصفودية، واللحيانية. فالثمودية: هي اللهجة املنسوبة إىل قبائل مثود، اليت جا
والرابع بعد القرآن ذكرها وذكر مساكنها يف مواضع كثرية، وتاريخ معظم النقوش املدونة هبذه اللهجة يعود إىل القرنني الثالث 

 (10)امليالد.
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خمتلفة يف احَلرَِّة الواقعة بني تلول الصفا والصفوية: هي اللهجة املنسوبة إىل منطقة الصفا، وإم كانت نقوشها قد عثر عليها يف مواطن 
 (11)وجبل الدروز

  (12).امليالدواللحيانية: هي اللهجة املنسوبة إىل قبائل حليان، اليت يرجح أهنا كانت تسكن مشال احلجاز قبل 
ال نستخدمها يف الكتابة والتأليف واألدب، وهي اليت وصلتنا عن طريق الشعر اجلاهلي والقرآن فهي اليت ما نز  وأما اللغة العربية الباقية

لغة مثالية مصطفاة  -حني طهوره-الكرمي والسنة النبوية؛ لذلك تنصرف إليها "العربية" عند إطالقها، والواقع أن اإلسالم صادف
، فزاد من مشول تلك الوحدة وقّوى من أثرها بنزول قرآنه عامتهم موحدة، جديرة أن تكون أداة التعبري عند خاصة العرب ال عامتهم

 (13)بلسان عريب مبني هو ذلك اللسان املثايل املصطفى.

 -: موقع نيجيريا الجعرافي: 1.2
إن كلمة نيجربيا  (Federal Republic of Nigeria) باللغة اإلجنليزياوهو االسم الرمسي لنيجرييا هو مجهورية نيجرييا االحتادية،

باعتبارها إىل معناهل العام، تعين ما بني بالد نيغروا أو ما حول وادي النيجر،وهي كلمة   (Nigeriaاليت تكتب باللغة اإلجنليزية )
وهى بلد علماين يف غرب أفريقيا، وإحدى األقطار األربعة اليت التينية "وتعين" الزجني الصغري األسود القصري، أو النهر الكبري الغزير.

 .وقعت حتت االستعمار الربيطاين بل إحدى األقطار العشرة ذات العدد الكبري يف العامل.و الغالب بالعدد الكثري يف القارة اإلفريقية

يدة نشرت هذا االسم هي جريدة التاميز الربيطانية، مّت اعتماد اسم نيجرييا من قبل احلكومة الربيطانية، وأول جر  م9911ويف سنة  (14)
 . (15)م9/9/9191م، ومّت التوحيد بني اإلقليم اجلنويب والشمايل يف يوم 9911وذلك يف شهر يناير 

وهلا حدود برية درجة شرقا.  15,3درجة مشاال، وخط الطول  1191نيجرييا أكرب دولة تقع يف غرب أفريقيا بني خطي العرض       
كيلو مرتا   9914وكيلو مرتا منها مع تشاد،   91و  ،كيلو مرتا منها مع مجهورية البنني من اجلهة الغربية  117كيلو مرتا، و  1411حوايل 

كيلو مرتا منها مع خليج   957الشمالية،و كيلو مرتا منها مع النيجر من اجلهة   9111منها مع الكامريون وكالمها من اجلهة الشرقية، و
وهي ذات األديان الثالثة، هي دين اإلسالم، واملسيحية،  (16)كيلو مرتا مربعا. 768,923غينيا من اجلهة اجلنوبية، وتبلغ مساحتها 
 (17)، وكانت قبل أبوجا الغوس.م9119والوثنية. عاصمتها أبوجا، وذلك منذ عام 

أما من الناحية االقتصادية فهي دولة غنية ذات املعادن الطبيعية الكثرية منها الغاز الطبيعي والبنزيل واحلديد التربي، وحجر الكلس 
صاحلة للزراعة، وه ي يف املرتبة الرابعة بني الدول العاملية اليت تصدر خصبة والرصاص والزنك، والقصدير والفحم احلجري وفيها أراض 

م . وهى يف 0444ىل واليات األمم املتحدة )أمريكا( وىف املنزلة السادسة يف منظمة الدول العاملية املصدرة للبرتول يف عام البرتول إ
مع تلك الغابات الكثيفة كاكاو و القرن التاسع عشر وما قبله كانت البضائع اليت تركزت عليها هي الفستق والكاجو، والفلفل وكوال و  

ا وطحط الرجاء، ومل يزل ربوع العامل يتطلع عليها ملا فيها من األرزاق واْلثار العجيبة واحلظوظ اليت جعلتها يف اليت تستفاد من أخشاهب
 (18)القارة األفريقية قبلة مقدسة وملجأ االستعانة واالستغاثة.

 -: مفهوم التنمية الروحية:1.2
  :تعريف التنمية لغة 1.1
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ْنميةقَال اأْلَْصَمِعي: وأّما  .والكثرة، والوفرة، واملضاعفةالتنمية لغة: الزيادة، والنماء،  ، َفمن قَ ْولك: ََنَّيت احَلِديث أََُنِّيه تَ ْنميةا، بأن الت َّ
مشّددة، يُ بَ لِّغ هذا عن هذا على وجه اإلفساد والنَّميمة.وهذه مذمومة، واأُلوىل طَحمودة. والعرب تفّرق بني )َنيت( خُمَّفَفة، وبني )َنيت( 

ه، إذا رفع إليه نسبه مبا ؛ وصفت، وال اختالف بني أهل الّلغة  فيه.ويقال: انْتَمى فالٌن إىل فالن، ِإذا ارتفع إليه يف الّنسب. وَناه جدُّ
 (19)لُّ مَسَْيدع العلياء كومنه قوله: ََناين إىل

 وكل ارتفاع انتماء. يقال: انتمى فالن فوق الوسادة؛ ومنه قول اجلعدي:
 تضوع ريا ريح مسك وعنرب ...إذا انتميا فوق الفراش، عالمها 

 وَنيت فالنا يف النسب أي رفعته فانتمى يف نسبه. وتنمى الشيء تنميا: ارتفع؛ قال القطامي:
 (20)إىل من كان منزله يفاعا ...فأصبح سيل ذلك قد تنمى 

: رفعتها وأشبعت وقودها. والنماء: الريع. وَنى اإلنسان: مسن. وَنيت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها به. وَنيت النار
  والنامية من اإلبل: السمينة. يقال: َنت الناقة إذا مسنت.

 تعريف التنمية اصطالحا: 1.1
اختلفت مفاهيم التنمية اصطالحاا من شخص ْلخر تبعاا للمضمون الذي يرّكز عليه، لكن ميكن إمجال التعاريف للتنمية بأهّنا عبارة  

عن التغيري اإلرادي الذي حيدث يف اجملتمع سواءا اجتماعياا، أم اقتصادياا، أم سياسياا، حبيث ينتقل من خالله من الوضع احلايل الذي 
الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، هبدف تطوير وحتسني أحوال الناس من خالل استغالل محيع املوارد والطاقات املتاحة هو عليه إىل 

يفّرق العلماء بني مفهوم النمو  .حىت تستّغل يف مكاهنا الصحيح، ويعتمد هذا التغيري بشكل أساسي على مشاركة أفراد اجملتمع نفسه
  (21).اا بتغيريات جذرية يف هيكل املؤسسة نفسها وليس فقط على النتيجة كما هو احلال يف النمووالتنمية، فالتنمية ترتبط دائم

وبرز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ احلرب العاملية الثانية، حيث اسُتخدم للداللة على عملية إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية 
على التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل يف جمتمع معني، هبدف إكساب ذلك اجملتمع القدرة 

أفراده، مبعىن زيادة قدرة اجملتمع على االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه، بالصورة اليت تكفل زيادة درجات 
القتصادية املتاحة، وحسن توزيع عائد إىل ذلك االستغالل. مث إشباع تلك احلاجات، عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل املوارد ا

تمع تطور مفهوم التنمية الحقاا لريتبط بالعديد من احلقول املعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية اليت تسعى لرفع مستوى الثقافة يف اجمل
اجملتمعية بني أطراف اجملتمع: الفرد، اجلماعة، املؤسسات  وترقية اإلنسان، وكذلك التنمية االجتماعية اليت هتدف إىل تطوير التفاعالت

 .(22)االجتماعية املختلفة، املنظمات األهلية
ويشري طحمد الرميحي إىل أن التنمية هي: "خلق فرص حياة أفضل لألجيال القادمة، ودراسة علمية لإلمكانيات اجملتمعية، وتوظيفها 

قائال إنه يتبىن تعريفا أكثر مشوال وهو: "إن للبشر، جملرد كوهنم بشر، حقا أصيال يف . ويضيف (91)التوظيف األفضل للصاحل العام"
 العيش الكرمي، ماديا ومعنويا، جسداا ونفساا وروحاا، وهبذا فإن عملية التنمية تنشد توسيع خيارات البشر مبا ميكنهم من حتقيق الغايات

نسانية والرفاه اإلنساين. وال يقتصر مفهوم )الرفاه( على التنعم املادي، بل يشمل اإلنسانية األمسى، وهي احلرية، العدالة و الكرامة اإل
اجلوانب اإلنسانية الكرمية مثل التمتع باحلرية واكتساب املعرفة، وحتقيق الذات، وال يتأتى ذلك إال باملشاركة الفعالة يف االجتماع 

مية املستدامة وهو يرتكز على املواءمة بني املعيار االقتصادي املتعلق بفعالية . ومن املفاهيم املرتبطة بالتنمية مصطلح التن(42)البشري"
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مهية وكفاءة اإلنتاج واملعيار االجتماعي املتعلق بعدالة التوزيع ويؤكد على أمهية اإلنسان وقيمته وكرامته وتطوير قدراته، كما يؤكد على أ
 .(49)النظام السياسي وتوفريه للحرية واملشاركة

 وانب التنمية:ج  1.1
 التنمية الروحية. -
 التنمية العلمية. -
 االجتماعية.التنمية  -
 التنمية االقتصادية -
 التنمية الشخصية -
 

 )اإليمانية(. التنمية الروحية: 1.4
  .(23))يف الفلسفة( تقابل املادية وتقوم على إثبات الروح ومسوها على املادة وتفسر يف ضوء ذلك الكون واملعرفة والسلوك الروحية

ِإْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة  ﴿قال تعاىل:   خلق اهلل اإلنسان من روح وجسد، فنفخ يف هذا اجلسد من روحه وأمر املالئكة أن يسجدوا له،
 (17-19)ص:  ﴾الِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ َفَسَجَد اْلمَ  ُروِحي فَ َقُعوا َلُه ساِجِديَن فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن  ينِّ خاِلٌق َبَشراا ِمْن ِطنين إِ 

نفسه تسمو، وترتفع، أما حني تدور حياته حول القيم  فحني يتمسك اإلنسان بدينه الذي ارتضاه اهلل له وحرص على تزكية روحه فإنّ 
 .املادية والشهوات فإنه يهبط إىل الدرجة احليوانية

النيب عليه الصالة والسالم، وأنه كان النموذج األمسى الجتماع املبدأ أو السلوك، وأن  إن املقياس التام للخريية والكمال يتمثل يف صورة
مصدر السعادة واهلناء كمطلب أساس للتنمية الروحية هو انسجام واقع املرء مع ما يعتقد، إذ إن القاعدة الروحية األخالقية يف أي 

 (24)ة دون أن ينحرفواالصعبجمتمع هي اليت متكن الناس من حتمل الظروف املعيشية 
يف العمران  -بشىت أبعادها-فتنمية الروح أساس التنمية البشرية، وذلك أن اإلسالم اعتمد هذه الوسيلة الرتبويّة عينها؛ إلحداث التنمية 

البشري املستخلف يف األرض، فاإلنسان مبا هو مكلَّف بعمارة األرض وإصالحها، وعدم اإلفساد فيها؛ كان ال بد أن يستجيب لنداء 
ا يَ  يعاا فَِإمَّ َها مجَِ ى َفَمِن ات ََّبَع السماء، من أمر اإلميان واهلداية؛ لعله يكون من الراشدين، قال جل عاله )قُ ْلَنا اْهِبُطوا ِمن ْ ْأتِيَ نَُّكْم ِمينِّ ُهدا

اِع ِإَذا  [؛ 79ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن( ]البقرة:  وقال سبحانه: )َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 [999يب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن( ]البقرة: َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنوا 

اا إذن فالتنمية الروحية هي أساس التنمية البشرية يف اإلسالم، وهي مرجع العمران البشري يف األرض، يقول جلَّ وعال: )َمْن َعِمَل َصاحلِ 
بالعيش فيها: )قَاَل اْهِبطَا  [؛ وقال يف سياق عمران األرض واالبتالء11ِمْن ذََكرن َأْو أُنْ َثى فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َولَُنْحِييَ نَُّه َحَياةا طَيَِّبةا..( ]النحل: 

ى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوالَ  يعاا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعضن َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمينِّ ُهدا َها مجَِ  َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعِن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا ِمن ْ
 [.905-901 َأْعَمى( ]طه: َضْنكاا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
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 إن تقدم الفرد وتنمية اجملتمع يتطلبان توّفر الوعي الروحي واملوارد املادية. لذلك فالرتقي املادي جيب أن يفهم باألسلوب األفضل وهو
نتيجة اكتساب  أن ال يعترب هدفاا حبد ذاته بل أداة للتقدم االجتماعي والروحي واألخالقي. فالتغيري االجتماعي اهلادف ال ينشأ

املهارات التقنية بقدر ما يعتمد على تطوير صفات ومواقف سلوكية تعزز األَناط التعاونية واملبتكرة للتفاعالت اإلنسانية. وباختصار، 
ات يعزز فإن اجلانبني املادي والروحاين للحياة اليومية متالزمان وجيب أن يُعىن بكليهما. يبشر هذا الفهم اجلديد للتطوير بظهور جمتمع

جعالن من فيها تطبيُق القيم الروحانية، كالعدالة واألمانة والشفقة، الرفاَه املادي. ويف الوقت نفسه فإن املوارد املادية والتقدم املاّدي سي
 )25)املمكن إجياد سبل جديدة للجهود الروحية اليت ستدعم تطوير القدرات الفردية والصاحل العام.

التنمية، توفري احلياة الطيبة الراقية لكل إنسان، حياة تسمو بالروح واجلسد، ويسودها روح األخاء والتكافل يريد اإلسالم من خالل 
يع واملودة والرمحة، وترفرف عليها مظلة األمن والعدل واحلرية واملساواة، وختلو من شبح اجلوع واخلوف والكراهية، وتراعي العدالة يف توز 

 .املال دولة بني األغنياء وحدهم الدخول والثروة، حىت ال يكون
إذا نظرنا إىل اإلسالم نظرة شاملة، وجدنا مبدأ التعاون يتغلغل يف مجيع جوانب احلياة، الروحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، و 

إىل ظهور صفة  -بالتأكيد -ي وحىت اإلنسان فإنه بطبعه ال مُيكن له إال أن يعيش يف جمتمع، يُعينه ويستعني به، وإمهال هذا املبدأ يؤد
السلبية يف التعامل بني أفراد اجملتمع، والالمباالة هبموم الناس ومشاكلهم، خصوصاا إذا انعدمت قناعة الشخص بالتعاون، إال إذا كان 

 على أساس مادي، أو مبقابل، أو مشروط مبنفعة مقابلة.
يق العمل اجلماعي، وهذا خبالف العمل الفردي الذي لن يثمر إال شيئاا كما أن العمل اجلليل و اإلنتاج الغزير ال يتحققان إال بطر 

وال ريب أن احلالة النفسية للعامل هلا أثرها الطيب يف زيادة اإلنتاج، وكثرة  يسرياا من األعمال اليت تتناسب مع مستوى طاقة الفرد.
، وهذا ال بّد من تأصيله شرعاا حىت ال يُعترب نافلة من القول، العطاء، لذلك كان ال بّد من احلرص على تنمية ملكة التعاون بني العّمال

ْقَوى َواَل تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقواْ الّلَه ِإنَّ الّلَه : ﴿-سبحانه وتعاىل  -به قول اهلل جاء  (26)بل هو واجب َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالت َّ
 (0)املائدة:  ﴾َشِديُد اْلِعَقاب

ويسألونك عن الروح قل الكثري من سر املادة، قال تعاىل ﴿الروح سرها عجيب ال يدرك اإلنسان منه إال قليال، على الرغم من إدراكه ف
الفكر وىف ، واهتم علماء املسلمني بدراستها وبيان أثرها ىف احلياة وىف (95 اإلسراء:) ا أوتيتم من العلم إال قليال﴾الروح من أمر رىب وم

 (27)السلوك وىف مصريها بعد خروجها من البدن باملوت. ومن الكتب املؤلفة ىف ذلك كتاب الروح البن القيم.
ُعوا َما أُْنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم : ﴿قال تعاىل املتصدعة واإلميان، بدوره، يأخذ قدره من حيث هو صفة القلوب اخلاشعة َوِإَذا مسَِ

ْمعِ  َتِفيضُ  ﴾ ِمَن الدَّ قيمته من حيث إنه شيمة . وهذه احلالة النفسية، وذاك املوقف الروحي يستمد (97)املائدة: ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ
عامة، من حيث وتستمد التعاليم القرآنية قيمتها بصفة  .(1)آل عمران: ب َِّنا﴾يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَ : ﴿قال تعاىل (28)العلماء

ا  يُ ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن : ﴿قال تعاىل فهو قادر على أن يتعلم، ويتأمل، ويتعمق-إهنا موجهة إىل من ميلك من الناس عقالا راجحا
ُر   .(019)البقرة: ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلبَاِب﴾يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخيْ راا َكِثرياا َوَما يَذَّكَّ

السنوسيون هي تالوة القرآن الكرمي والتفقه فيه والعمل به  إن من أعظم العبادات ومن أحسن الوسائل يف الرتبية الروحية اليت سلكها
)سورة  ﴾لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاا متصدعاا من خشية اهلل وتلك االمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون﴿ قال تعاىل:

 (.09ية احلشر، آ
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أن  ناذا علمإعجب لقهم العظيم سبحانه وتعاىل، وال فراد خباي القلوب، ويغذي األرواح ويصل األإن القرآن الكرمي يطهر النفوس، وحي
ن أحرسه اخلاص حفظ القرآن الكرمي و  كان يشرتط يف  -رمحه اهلل تعاىل-محد الشريف السنوسي القائد الثالث للحركة السنوسية أ

 (29)جزاء من القرآن الكرمي.نوده يعرف عن طريق تالوة األبني جالتعاقب 
 

 الخاتمة:
تعريف اللغة من حيث اللغة واالصطالح، مث تطرقت إىل احلديث عن نيجرييا من حيث أصل الكلمة يف هذه املقالة  ستعرضت الباحثةا

طحور وموقع نيجرييا اجلغرايف، مث مفهوم التنمية لغة واصطالحا، مث جوانب التنمية، وأخريا تكلمت ىالباحثة عن التنمية الروحية وأن 
من جهة أخرى، فإذا قام  والسلوك واإلرادة ،من جهة ،طة بني املعرفة واالعتقادالذي ميثل الراب ،القلباحلياة الروحية لإلنسان هو 

القلب بوظيفته الروحية املتمثلة يف معرفة اهلل عز وجل وحبه وعبادته وذكره وإيثار ذلك على كل شهوة سواه، استقامت حياة اإلنسان  
سان حييا حياة طيبة مليئة بالطمأنينة والسكينة، ويعيش من ككل، فجاء سلوكه متمشياا مع ما يرضى خالقه وبارئه، ومثل هذا اإلن

وأما إذا مرض القلب . عن هذه الدنيا كان مآله نعيم اْلخرة… القريب دائما … حوله منه يف راحة، حىت إذا جاء أوان االرحتال 
ا مهما  فلم يقم بتلك الوظائف وانقطعت صلته باهلل فإن ذلك يكون مدعاة الضطراب حياة اإلنسان ككل ، فيعيش معيشة ضنكا

 .تقلب يف زخارف الدنيا ، وكان الناس منه يف بالء وشر ، مث هو يف اْلخرة من اخلاسرين 
هي: أن التوصل إىل معرفة اهلل ال يتم عن طريق العقل وال عن طريق الروحية املبدأ األساسي الذي ترتكز عليه الديانات  -

 ل واإلحساس؛ والغاية القصوى اليت تسعى إليها هذه الديانات هي: االحتاد باهلل املخلص.احلواس العادية بل عن طريق اإلحياء والتأم
 أن التنمية الروحية تلعب دورا فعاال يف تنمية الذاكرة البشرية إذا قارناه جبوانب اإلنسانية األخرى. -
 ال تنفصل عن واقعه املادي.حياة اإلنسان املادية ال تنفصل عن حياته العقلية وحياته الروحية.ومشاعره الروحيه  -
 أن الطاقة الروحية يف اإلنسان هي أكرب طاقاته، وأعظمها، وأشدها اتصاالا حبقائق الوجود. -
 لتنمية البشرية.الناحية الروحية يف أعلى القمة لأن  -

تقربا إىل اخلالق واجتناب الغش يف هذه املقالة على أن التنمية الروحية تكون باالستغفار وقراءة القرآن والتوبة إىل اهلل توصي و أخريا 
 مجيع املعامالت.

 
 
 

                                                             

 :الهوامش
  .92-1أمهية اللغة العربية ومناقشة دعوى صعوبة احملو )الطبعة األوىل(، الرياض: دار الوطن للنشر، صفحة  ه (، 9294أمحد الباتلي ) -1

 .055، ص 5م، ج 9111 -ه 9711الرازي، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر،  2 
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