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ملخص
 بعضهم يرى.ينطلق ىذا البحث من االختالف بُت علماء الًتبية يف فهم معاين القلب يف القرآن الكرًن
 يقوم، بناء علىّ ذلك."أنو وضع دلعٌت "العقل" واآلخر يرى أنو وضع دلعٌت "زلل اإلحساس واالعتقاد
 وطريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا.الباحث بتحليل معانيو يف القرآن الكرًن على ادلدخل السياقي
 هبذه الطريقة رنمع الباحث.البحث طريقة ربليل احملتوى أى ربليل معاين ألفاظ القلب يف القرآن الكرًن
 تبدو من البحث النتائج أ ّن ادلعٌت.ويفرق كل ادلعاىن ادلناسبة للفظ "القلب" وفقا لسياقات استعمالو
 وجبانب ذلك. والروح، والعقل،السياقي يف القرآن الكرًن للفظ القلب" دبعٌت زلل اإلحساس واالعتقاد
أن معاىن لفظ القلب يف القرآن الكرًن ذلا التضمُت الًتبوي الذي يرتبط بشأن أىداف الًتبية اإلسالمية
 القلب دبختلف معانيو ىو طاقة زلركة جلميع األنشطة الًتبوية اإلسالمية شلا يؤدي.و األىداف التعليمية
.إىل حضارة إنسانية متقدمة
 التضمُت الًتبوي، ادلدخل السياقي، القلب:ادلصطلحات الرئيسية
ABSTRACT

Based on the contradiction among educational experts in interpreting the word al-qalb on the Holy
Quran . Most interpret the "mind" and others interpreted with “heart” as there is no common
word. On that basis, this study aimed to dissect the meaning of al-qalb on the Holy Qur'an with
semantic approach . The method used in this study is a content analysis. The method is appropriate
for the aspect of sentence context surrounding the word al-qalb in a variety of verses and letters .
From the results of the study concluded that the word al-qalb on the Holy Qur'an contains three
meanings: 1) the place of faith and emosion ; 2 ) mind, and 3 ) the spirit or lives . Thus, the
contradiction among educational experts can actually be met within the context of the sentence in the
Holy Qur'an. This also has implications for understanding the cognitive aspects of education,
especially coaching (sense) and spiritual aspects (faith) .
Keywords : Al-qalb, Semantics Approach, Educational Implications
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المقدمة
نزل القرآن بالعربية كما بينو اهلل تعاىل ىف القرآن الكرًن :
         

   

(طو  .)ٖٔٔ :ومن مث كانت اللغة

العربية ذلا منزلة عالية ألهنا لغة كتاب اهلل العزيز ورنانب ذلك اللغة العربية ىي لغة سنة النىب صلى اهلل
عليو وسلم .يعجب الناس مجال لغة القرآن وتنظيم كلماتو ومعانيو حىت يتعجب ادلؤمنون بلغة القرآن بل
يتعجب هبا الكافرون حىت يدخلوا اإلسالم (راسخا أنوار .)ٜٖٔ :ٕٓٓٛ ،اآلية السابقة تدفع الناس
إىل فهم القرآن ألنو مصدر العلم .لذلك اىتم القرآن بنواحى احلياة منها ناحية الًتبية وكان القرآن
مصدر العلوم األساسي ىف الًتبية .إ ّن يف القرآن تتمثل مبادئ الًتبية اليت توجو الناس حىت يكونوا
متكاملُت يف حياهتم.
إن األلفاظ يف القرآن الكرًن تتضمن ادلعٌت العميق ،فاللفظ الواحد ىف القرآن لو معان سلتلفة من
جهة سياقها .فاللفظ الواحد الذي لو معٌت كثَت يعترب من ألفاظ ادلشًتك يف علم الداللة .وإن يف القرآن
الكرًن كثَتا من ألفاظ ادلشًتك ،منها لفظ "القلب" .وىذا اللفظ مذكور يف القرآن ٕٖٔ مرة يف ٖٗ
سورة بصيغ ادلفرد وادلثٌت واجلمع( .زلمد فؤاد عبد الباقي)ٜٙ٘ – ٙ٘ٛ :ٜٜٔٙ ،
فسر اإلمام الغزايل لفظ القلب عاما وىو يطلق دلعنيُت  :أحدذنا اللحم الصنوبري والشكل
ادلودع يف اجلانب األيسر من الصدر وىو حلم سلصوص ويف باطنو ذبويف ويف ذلك التجويف دم أسود
ىو منبع الروح ومعدنو .وادلعٌت الثاىن ىو لطيفة ربانية روحانية ذلا هبذا القلب اجلسماين تعلق وتلك
اللطيفة ىي حقيقة اإلنسان وىو مدرك العلم العارف من اإلنسان (الغزايل ،د.ت :ج ٖ ص ٗ)
لفظ القلب يف القرآن الكرًن لو معان سلتلفة منها ما ظهر يف اآليات التالية :

 

(          الرعد  .)ٕٛ :لفظ القلب (قلوب)
يف اآلية  ٕٛ :من سورة الرعد تدل على معٍت "الوجدان أو الفؤاد" الذي رنمع فيو سلتلف ادلشاعر منها
شعور الطمأنينة اليت يزول القلق واإلضطراب من خشية و ّبُت يف كتاب ادلراغى آية

(   

 )  أال بذكر اهلل وحده تطمئن القلوب ادلؤمنُت ويزول القلق واإلضطراب من خشيتو ،دبا
يفيضو عليها من نور اإلشنان الذي يذىب اذللع و الوحشة ( ادلراغى : ٜٔٗٙ ،ج ٖٔ ص ٓٓٔ)
خالف من مظاىر السابق لفظ القلب لو معٍت "العقل" كما ذكر يف اآلية التالية

  :

(          ق  .)ٖٚ :شرح يف كتاب اجلاللُت أن
معٌت القلب أي عقل (السيوطى  :دون السنة  .)ٕٗٚ :ويف معجم مفردات أللفاظ القرآن يعطى معٌت
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القلب يف آية السابقة  :العلم والفهم ( األصفهاىن .)ٖٔٓ :ٕٓٔٓ ،ولفظ القلب لو معٌت آخر كما
يف اآلية التالية

            :

 (    األحزاب  .)ٔٓ :ذكر يف معجم ادلفردات أللفاظ القرآن أن معٌت
القلب يف ىذه اآلية ":األرواح" ( األصفهاىن.)ٖٔٓ :ٕٓٔٓ ،
كما أن القلب مصدر ىام حلياة اجلسد ،فلو أذنيتو يف احلياة الروحية ويف احلياة االجتماعية يف
كل التعامالت مع الناس .والقلب ىو مصدر لكل الفضائل والرذائل فمنو يصدر كل شيء .وىو الذي
يعرب عن حقيقة اإلنسان وعن خفاياه ونواياه .ىو مركز ادلشاعر ومركز العواطف ومركز احلب .واحلياة
الروحية ليست رلرد شلارسات يف العبادة أو فضائل ظاىرة إدنا ىي حياة قلبية .حياة القلب ترتبط باهلل
بارتباط زلبة .تنبع منها عالقة طاعة وخشوع .وكل ما يتصف بو اإلنسان من فضيلة وعبادة .إدنا ىو
نابع من قلبو ،ومن حب ىذا القلب للخَت.
بالنسبة إىل أن الًتبية الروحية تتضمن عدة حدود ومنها العالقة ادلتبادلة بُت القلب ،والنفس،
والعقل ،والروح .وىي لتكوين شخصية سوية متكاملة .شلا سبق بيانو يبدو أن لفظ القلب يف القرآن
الكرًن لو معان عديدة وفقا بسياق ذكره .فتسعى الكاتبة الكشف عن معانيو وتضمينها الًتبوي.
وأغراض البحث ىي معرفة ادلعاىن ادلعجمية للفظ "القلب" ،ومعرفة ادلعاىن السياقية للفظ "القلب" يف
القرآن الكرًن ،ومعرفة التضمُت الًتبوي من معاىن لفظ "القلب" يف القرآن الكرًن .والطريقة ادلستخدمة
يف ىذا البحث ىي طريقة ربليل احملتوى ) (content analysisلدراسة معٌت لفظ القلب يف القرآن الكرًن.
البحث
أهمية الداللة
إن لعلم الداللة مكانة خاصة بُت فروع علم اللغة فأذنية الداللة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا
احلاضر كما رنري تطور اللغة .كما ىو ادلعلوم أن أىم ادلوضوع لعلم الداللة ىو ادلعٌت ،بدون ادلعٌت ال
شنكن أن يكون ىناك اللغة .وال شنكن فصل علم الداللة عن غَته من فروع اللغة .فكما تستعُت علوم
اللغة األخرى بالداللة للقيام بتحليلتها زنتاج علم الداللة ألداء وظيفتو إىل اإلستعانة هبذا العلوم (سلتار
عمر.)ٖٔ : ٜٜٕٔ ،
تتنوع الدالالت بتنوع مستويات الدرس اللغوى ،وبتنوع مسات النظام الرمزى اللغوى .ومن ىنا
فإن الداللة ذلا جانب صوتى يطلق عليو الداللة الصوتية ،وجانب صرىف يطلق عليو الداللة الصرفية،
وجانب حنوى يطلق عليو الداللة النحوية ،وجانب معجمى يطلق عليو الداللة ادلعجمية ،وجانب
سياقى يطلق عليو الداللة السياقية .و عرض فريد عوض حيدر (ٕ٘ٓٓ  )٘ٙ-ٕٜ :فيما يأتى أنواع
الدالالت:
519
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ٔ .الداللة الصوتية
تغَت معٌت.
تغَت الصوت ّ
ادلراد هبا ،تلك الداللة ادلستمدة من طبيعة بعض األصوات .أى إذا ّ
حنو :اخلضم والقضم ،فاخلضم ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء ،و القضم للصلب اليابس.
ٕ .الداللة الصرفية
"مدرس" يدل على معٌت معلم،
وىي تلك الداللة الىت يعرب عنها مبٌت الكلمة .مثال كلمة ّ
مدرس وادلدرسة كالذنا سلتلفان يف ادلعٌت
خبالف كلمة "مدرسة" يدل على معٌت مكان للدرس .كلمة ّ
ولو كانا من أصل واحد وىو "درس".
ٖ .الداللة النحوية
وىي الداللة احملصلة من استخدام األلفاظ أو الصور الكالمية يف اجلملة ادلكتوبة ،أو ادلنطوقة
الولد واجلملة الثانية:
علي َ
على ادلستوى التحليلى أو الًتكيىب .مثال عندنا مجلتان ،اجلملة األوىل :رأى ٌ
الولد .كان ادلعٌت من اجلملة األوىل ىو "علي رأى الولد" ألن لفظ علي يكون فاعال و لفظ
رأى عليًا ُ
الولد يكون مفعوال بو .وكان ادلعٌت من اجلملة الثانية ىو "الولد رأى عليا" ألن لفظ الولد يكون فاعال و
لفظ علي يكون مفعوال بو.
ٗ .الداللة ادلعجمية
وىي داللة الكلمات ادلكتوبة يف القاموس وىي الداللة األصلية أو األساسية بالوضع اللغوي .مثال
إذا أردنا أن نبحث عن معٌت الكلمة "كرسي" يف ادلعجم فمعناه مكان للجلوس.
٘ .الداللة السياقية
وىي الداللة الىت يعينها السياق اللغوى وىو البيئة اللغوية الىت ربيط بالكلمة أو العبارة أو
اجلملة.فعندما نضع كلمة التوليد مثال يف السياقات الثالثة اآلتية:
ٔ .إن التوليد من أىم عوامل النمو اللغوى (ادلتحدث ىنا لغوى) .يعٌت توليد األلفاظ ومعان جديدة،
تؤدى إىل ثراء اللغة.
ٕ .إن التوليد من ادلهام اإلنسانية الصعبة (ادلتحدث ىنا طبيب) .ويف ىذا السياق يدل على مهمة
توليد األطفال.
ٖ .إن التوليد يعد أىم عوامل استمرار التيار (ادلتحدث ىنا ادلهندس كهرباء) .ويف ىذا السياق يدل
على إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة أجهزة معينة.
اىتم األصوليون باجلانب التطبيقى فيما بُت اللفظ وادلعٌت من عالقات ىف تركيز واضح على
ّ
مدلوالت العبارات الستخراج األحكام الشرعية وتطبيقها .فاللغويون قد نظروا إىل األلفاظ من زوايا
متعددة ،حيث الغة دبناثبة الكنز بُت أيديهم فال بد من اعادتو وكانت عنايتهم شديدة ببيان أصول
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األلفاظ وميزوا بُت اللفظ الذى تعددت ألفاظو واللفظ وضده .ومن اللفظ الذى تعددت معانيو ىف علم
الداللة ىو ادلسمى بادلشًتك.
قال السيوطى بأن ادلشًتك ىو اللفظ الواحد الدال على معنيُت سلتلفُت فأكثر .ومثال ادلشًتك
ىف اجلملة اآلتية " :رنرى زلمد إىل اجلامعة مع صديقو" و مثصال آخر" :رنرى ادلاء يف النهر" .فكلمة
"رنرى" ىف اجلملة السابقة ذلا معان سلتلفة ،ىف اجلملة األوىل رنرى دبعٌت "شنشى" وأما ىف الثانية تدل
على معٌت "يسيل".
وقال سامل اخلماس ( ٕٔٗٛىـ )ٜ :يف كتابو ادلعجم و علم الداللة ،أ ّن االشًتاك نوعان :
ٔ .االشًتاك اذلومونيمي :وىو يف الكلمات "داللة كلمات متشاهبة يف اللفظ وسلتلفة يف األصل على
معان سلتلفة" ومن أمثلتو يف الكلمات ادلفردة:
 كلمات :غرب "اجلهة" ،غرب "الدلو" كلمات اجلد "أبو األب أو أبو األم" ،اجلد "احلظ" ،اجلد "الشاطئ" كلمات السائل "الذي يسأل" ،السائل "الذي يسيل"( .الحظ أننا كررنا الكلمات ألهنامفردات مستقلة وليست مفردة واحدة
واالشًتاك اذلومونيمي قد يكون يف اجلمل ،فيكون تعريفو "داللة عدد من اجلمل ادلتشاهبة يف
اللفظ وادلختلفة يف األصل على معان سلتلفة" ،ومن أمثلتو يف اجلمل:
-

521

زيارة األقارب مزعجة ،اليت أصلها "زيارة األقارب يل مزعجو يل"
زيارة األقارب مزعجة ،اليت أصلها "زيارة األقارب يل مزعجة ذلم"
زيارة األقارب مزعجة ،اليت أصلها "زياريت لألقارب مزعجة يل"
زيارة األقارب مزعجة ،اليت أصلها "زياريت لألقارب مزعجة ذلم"
أنا ال أريد نصحك ،اليت أصلها "أنا ال أريد أن أنصحك"
أنا ال أريد نصحك ،اليت أصلها "أنا ال أريدك أن تنصحٍت"
أطعمت عشرين رجال وامرأة ،اليت أصلها "أطعمت عشرين رجال وأطعمت امرأة"
 أطعمت عشرين رجال وامرأة ،اليت قد يكون أصلها مثال "أطعمت مخسة عشر رجال،وأطعمت مخس نساء"
 أطعمت عشرين رجال وامرأة ،اليت قد يكون أصلها مثال "أطعمت عشرين رجال،وأطعمت عشرين امرأة"
 أخرب صاحل عليا أنو ناجح ،اليت قد يكون أصلها "أخرب صاحل عليا أن صاحلا ناجح" -أخرب صاحل عليا أنو ناجح ،اليت قد يكون أصلها "أخرب صاحل عليا أن عليا ناجح"
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الطالب الفائز أخوه ناجح ،شنكن اعتبار أن اخلرب ىو (أخوه ناجح)؛ فتكون اجلملة
موزعة هبذا الشكل( :الطالب الفائز) (أخوه ناجح) ،الطالب الفائز أخوه ناجح ،شنكن
اعتبار أن اخلرب ىو (ناجح)؛ فتكون اجلملة موزعة هبذا الشكل( :الطالب الفائز أخوه)
(ناجح).
ٕ .االشًتاك البوليسيمي:

-

تعريفو يف ادلفردات :ىو داللة كلمة واحدة على معان سلتلفة تربطها عالقة داللية ،مثل:
 عُت اليت من معانيها" :عضو البصر" ،و"البئر" ،و"اجلاسوس" ،و"قرص الشمس" ،و"الثقبيف القربة" ،والنقرة يف الركبة" ،و"الذىب" ،و"السيد"
 قرن الٍت من معانيها" :روق احليوان"" ،غطاء اذلودج" ،و"اجلبل الصغَت" ،و"طرف الشمسمن وراء اجلبل" ،و"أول الشيء" ،و"فًتة من الزمان"
 يد اليت من معانيها" :عضو"" ،مقبض الشيء"" ،سبب" ،و"جناح" ،و"القوة"وتعريف االشًتاك الواقع يف اجلمل والًتاكيب يكون على النحو التايل" :داللة مجلة واحدة على
معان سلتلفة" ،ومن أمثلتو:
-

-

أطولكن يدا" .وشلا يدل
"أسرعكن حلاقا يب
قولو  -صلى اهلل عليو وسلم -لنسائو قبيل وفاتو
ّ
ّ
على داللة ىذه اجلملة معان متعددة أن أصحابو ظنوا أنو عٌت أن اليت متوت بعده مباشرة ىي
عائشة _رضي اهلل عنها -ألهنا كانت طويلة اليدين ،ولكنو يف الواقع كان يعٍت زينب ألهنا
ىي اليت توفيت بعده ،وعليو فمعٌت كالمو :أن اليت متوت بعده ىي الكثَتة العطاء واجلود"
ُمد يدك ألخيك .قد تفيد معناىا احلريف متاما ،أي صافح أخاك ،وقد تفيد ادلعٌت اجملازي
"ساعد أخاك"
اقتحم العقبة .ىذه اجلملة قد تفيد معٌت حرفيا "اصعد ادلكان العايل من اجلبل" ،وقد تفيد
معٌت رلازيا "تغلب على الصعوبات".
قولو تعاىل( :والسماء بنيناىا بأيد وإنا دلوسعون) (الذاريات ،)ٗٚ :قد يُفهم من ىذه اآلية
"أن اهلل تعاىل بنا السماء بأيديو حقيقة ،وقد يُفهم منها "أنو بناىا بقوة واقتدار"

اآليات المشتملة على لفظ القلب في القرآن الكريم
وجدت الكاتبة يف كتاب ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن (زلمد فؤاد عبد الباقي: ٕٓٓٔ ،
 )ٜٙ٘-ٙ٘ٛإن لفظ القلب يف القرآن الكرًن ٕٖٔ مرة يف ٖٗ سورة ،منها:
آيات
رقم سورة و آية
ٔ البقرة              ٚ :
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آيات

رقم سورة و آية
 

            

ٔٓ : ٕ البقرة


             

ٚٗ : ٖ البقرة

             
             
           

ٛٛ : ٗ البقرة

         

ٜٖ : ٘ البقرة

           
       
            

ٜٚ :  البقرةٙ

     
            
            

:  البقرةٚ
ٔٔٛ

 
            

ٕٓٗ:  البقرةٛ

    
           

ٕٕ٘:  البقرةٜ

   
              

ٕٙٓ: ٓٔ البقرة
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آيات
            
            

رقم سورة و آية
: ٔٔ البقرة
ٕٖٛ

          
           
            

: ٕٔ ال عمران
ٚ

            
            
              
 
            
          

: ٖٔ ال عمران
ٛ
: ٗٔ ال عمران
ٖٔٓ

            
             
    
           
         
             
          

: ٘ٔ ال عمران
ٕٔٙ
: ٔ ال عمرانٙ
ٔ٘ٔ
: ٔ ال عمرانٚ
ٔ٘ٗ
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: ٔ ال عمرانٛ
ٔ٘ٙ
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آيات

رقم سورة و آية

            
             
            

: ٔ ال عمرانٜ
ٜٔ٘

       
              
           

: ٕٓ ال عمران
ٔٙٚ

           
           
    
         
            

: ٕٔ النساء
ٖٙ
: ٕٕ النساء
ٔ٘٘


         

ٖٔ : ٖٕ ادلائدة

              
            
          

ٗٔ : ٕٗ ادلائدة

          
          
            
              
             

          

ٕ٘ : ٕ٘ ادلائدة
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آيات

رقم سورة و آية
    

           
   
            
              

: ٕ ادلائدةٙ
ٖٔٔ
: ٕ األنعامٚ
ٕ٘

       
           
  
            
           
           
         
           
           

: ٕ األنعامٛ
ٖٗ
: ٕ األنعامٜ
ٗٙ
: ٖٓ األعراف
ٔٓٓ
: ٖٔ األعراف
ٔٓٔ

 
           
             

: ٕٖ األعراف
ٜٔٚ

       
          

ٕ : ٖٖ األنفال

      

    

: ٖٗ األنفال
ٔٓ

           

: ٖ٘ األنفال
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آيات
         

رقم سورة و آية
ٔٔ


            
         

: ٖ األنفالٙ
ٕٔ

 
          
          
           
       
            
         

: ٖ األنفالٚ
ٕٗ
: ٖ األنفالٛ
ٜٗ
: ٖ األنفالٜ
ٖٙ

            

: ٓٗ األنفال
ٚٓ

           

ٛ : ٔٗ التوبة

            

     
             

ٔ٘ : ٕٗ التوبة

         

ٗ٘ : ٖٗ التوبة

    
       

ٙٓ : ٗٗ التوبة

            
   
           

ٙٗ : ٘ٗ التوبة
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آيات
            

رقم سورة و آية
ٚٚ : ٗ التوبةٙ

  
           

ٛٚ : ٗ التوبةٚ

          

ٜٖ : ٗ التوبةٛ

         
             
  
         
             

: ٗ التوبةٜ
ٔٔٓ
: ٓ٘ التوبة
ٔٔٚ

    
          
 

: ٔ٘ التوبة
ٕٔ٘

         

: ٕ٘ التوبة
ٕٔٚ

           

ٚٗ : ٖ٘ يونس

            

           
          

ٛٛ : ٗ٘ يونس

           
       
           

ٕٛ : ٘٘ الرعد
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: ٘ احلجرٙ
ٕٔ
: ٘ النحلٚ
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آيات
 
           
          

رقم سورة و آية
ٕٕ
: ٘ النحلٛ
ٔٓٙ

 
         
  
             
      
          
         
         
              

: ٘ النحلٜ
ٔٓٛ
:  اإلسراءٙٓ
ٗٙ
:  الكهفٙٔ
ٔٗ
:  الكهفٕٙ
ٕٛ

       
             
            

:  الكهفٖٙ
٘ٚ

     
            

ٖ :  األنبياءٙٗ

    
         

ٖٕ :  احلجٙ٘

          

ٖ٘ :  احلجٙٙ

    
             

ٗٙ :  احلجٙٚ
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آيات
           

رقم سورة و آية
ٖ٘ :  احلجٙٛ

     
           

٘ٗ :  احلجٜٙ

          



:  ادلؤمنونٚٓ
ٙٓ
:  ادلؤمنونٚٔ
ٖٙ

             

ٖٚ :  النورٕٚ

          
             

      
             

٘ٓ :  النورٖٚ

   
      
     
     
            
     
        
            
          

: الشعراء
ٜٛ
: الشعراء
ٜٔٗ
: الشعراء
ٕٓٓ
: القصص
ٔٓ

ٚٗ
ٚ٘
ٚٙ
ٚٚ

ٜ٘ :  الرومٚٛ
:  األحزابٜٚ
ٗ
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:  األحزابٛٓ
٘
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آيات

رقم سورة و آية

         
          
          
     
           
 
          
     
           
        
             
           

:  األحزابٛٔ
ٔٓ
:  األحزابٕٛ
ٕٔ
:  األحزابٖٛ
ٕٙ
:  األحزابٛٗ
ٖٕ
:  األحزابٛ٘
٘ٔ

             
           
           

:  األحزابٛٙ
ٖ٘

           
            
           
            
 

         

:  األحزابٛٚ
ٙٓ

             

ٕٖ :  سباٛٛ
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آيات
     
            

رقم سورة و آية
:  الصفاتٜٛ
ٛٗ
ٕٕ :  الزمرٜٓ

         
          

ٕٖ :  الزمرٜٔ

            
            
            

ٗ٘ :  الزمرٜٕ

      
           

ٔٛ :  غافرٜٖ

    
            

ٖ٘ :  غافرٜٗ

            
            

٘ :  فصلتٜ٘

    
               
         

:  الشورىٜٙ
ٕٗ

            

:  اجلاثيةٜٚ
ٕٖ

           

ٔٙ :  زلمدٜٛ

            

            

           

ٕٓ :  زلمدٜٜ
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آيات

رقم سورة و آية
     

       

ٕٗ : ٓٓٔ زلمد

           

ٕٜ : ٔٓٔ زلمد

           

ٗ : ٕٓٔ الفتح

         
        

ٔٔ : ٖٓٔ الفتح

              
               

          

ٕٔ : ٗٓٔ الفتح

         
           

ٔٛ : ٘ٓٔ الفتح

        
          

ٕٙ : ٓٔ الفتحٙ

       
          
          
       
              
         

: ٓٔ احلجراتٚ
ٖ
: ٓٔ احلجراتٛ
ٚ
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آيات

رقم سورة و آية
    

       

ٖٖ : ٓٔٔ ق

             

ٖٚ : ٔٔٔ ق

              
           

: ٕٔٔ احلديد
ٔٙ

   
          
         

: ٖٔٔ احلديد
ٕٚ

           
        
          
           

: ٗٔٔ اجملادلة
ٕٕ

           
            
        
             

ٕ : ٘ٔٔ احلشر

            
           
     
         
           

: ٔٔ احلشرٙ
ٔٓ
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: ٔٔ احلشرٚ
ٔٗ
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آيات
          

رقم سورة و آية
٘ : ٔٔ الصفٛ

             


  

: ٔٔ ادلنافقونٜ
ٖ
: ٕٓٔ التغابن
ٔٔ

              

ٗ : ٕٔٔ التحرًن

           
               

        
            

ٖٔ : ٕٕٔ ادلدثر

           
          
               
           
   
         

: ٖٕٔ النازعات
ٛ
: ٕٗٔ ادلطففُت
ٔٗ

تحليل العناصر الداللية للفظ "القلب" في القرآن الكريم
ادلراد بتحليل العناصر الداللية ىو استخالص أىم ادلالمح الىت ذبمع كلمات احلقل من ناحية
 ألن لكل لفظ على أساس مكوناتو مالمح متييزية باعتبار معناه وىي رلموع،متيز أفرادىا من األخرى
.عناصره الداللية ذات العالقة ادلتبادلة
: وىي، أن لفظ القلب يف القرآن الكرًن تدل على عدة معان،كما قد سبق بيانو
) القلب الذي يدل دبعناه احلقيقى (زلل اإلحساس واالعتقاد.ٔ
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ادلراد ىنا معٌت القلب ىو اللطيفة الروحية (نفسية) وليس جسديا (ادلادية) .ومن خصائص
القلب يف ىذا ادلعٌت ادلذكورة يف القرآن ىي:
أ .القلب  :ادلطبوع على الشر
كما قال اإلمام ادلراغى (ج ٔ )ٗٙ ،اخلتم والطبع والرين دبعٌت واحد ،وىو تغطية الشيء مع
إبعاد ما من شأنو أن يدخلو وشنسو.وىذا كما يف اآلية :
"     

وقولو تعاىل:

"       

(البقرة )ٚ :

()   

يدل على أن زلل العلم ىو القلب (الرازى ،ج ٔ :

 ،)ٜٗوادلراد بالقلب العقول وبالسمع األمساع ،وباألبصار العيون (ادلراغى ،ج ٔ .)ٗٙ :
وقال الصابوىن (ٔ  )   ( :)ٖٖ :أى طبع على قلوهبم فال يدخل فيها نور،
وال يُشرق فيها إشنان قال ادلفسرون  :اخلتم التغطية واخلتم ،وذلك أن القلوب إذا كثرت عليها الذنوب
طمست نور البصَتة فيها ،فال يكون لإلشنان إليها مسلك ،وال للكفر عنها سللص.
أوكما يف اآلية:

"           

("        األعراف )ٔٓٓ :
(ونَطْبَ ُع َعلَى قُـلُوهبِِ ْم فَـ ُه ْم ال يَ ْس َمعُو َن) أي :إذا نبههم اللّو فلم ينتبهوا ،وذكرىم فلم
وقولوَ :
يتذكروا ،وىداىم باآليات والعرب فلم يهتدوا ،فإن اللّو تعاىل يعاقبهم ويطبع على قلوهبم ،فيعلوىا الران
والدنس ،حىت سنتم عليها ،فال يدخلها حق ،وال يصل إليها خَت ،وال يسمعون ما ينفعهم ،وإدنا
يسمعون ما بو تقوم احلجة عليهم (السعدى ٔ)ٕٜٛ :
ِِ
(ونَطْبَ ُع َعلَى قُـلُوهب ْم فَـ ُه ْم ال يَ ْس َم ُعو َن) أى أن خنتم على
وقال الصابوىن (ٔ  )ٗٙٔ :وقولوَ :
قلوهبم فال يقبلون موعظة وال تذكَتا مساع منتفع هبما.
فيالحظ أن معٌت القلب ىنا ىو القلب يف احلقيقة ،فهناك إرتباط واثق بُت القلب و العقل،
وإرتباط اإلثنُت معا باحلواس فإما ىى مغلقة وإما ىى مفتوحة على احلق والنور واذلداية.
أ.

القلب  :ادلريض
وىو كما يف اآلية:

"           

( " البقرة )ٔٓ :
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وقول:

))     

أي يف قلوهبم شك ونفاق فزادىم اهلل رجسا

فوق رجسهم ،وضالال فوق ضالذلم ،واجلملة دعائية قال ابن أسلم :ىذا مرض يف الدين ،وليس مرضا
يف اجلسد ،وىو االشك الذي دخلهم يف اإلسالم فزادىم اهلل رجسا وشكا (الصابوىن.)ٖ٘ : ٔ ،
ِِ
ض) وادلراد بادلرض ىنا :مرض الشك والشبهات والنفاق ،ألن القلب
وقول(ِ :يف قُـلُوهب ْم َمَر ٌ
يعرض لو مرضان سنرجانو عن صحتو واعتدالو :مرض الشبهات الباطلة ،ومرض الشهوات ادلردية،
فالكفر والنفاق والشكوك والبدع ،كلها من مرض الشبهات ،والزنا ،وزلبة الفواحش وادلعاصي وفعلها،
من مرض الشهوات ،وىي شهوة الزنا (السعدى ٔ )ٗ٘ :كما قال تعاىل:

"  

               

 ( " األحزاب )ٖٕ :
ِ
ِ
ض) أي :مرض شهوة الزنا ،فإنو مستعد ،ينظر أدىن زلرك زنركو ،ألن
وقول( :الَّذي ِيف قَـ ْلبِو َمَر ٌ
قلبو غَت صحيح فإن القلب الصحيح ليس فيو شهوة دلا حرم اللّو ،فإن ذلك ال تكاد ُمتِيلُو وال ربركو
األسباب ،لصحة قلبو ،وسالمتو من ادلرض .خبالف مريض القلب ،الذي ال يتحمل ما يتحمل
الصحيح ،وال يصرب على ما يصرب عليو ،فأدىن سبب يوجد ،يدعوه إىل احلرام ،رنيب دعوتو ،وال
يتعاصى عليو ،فهذا دليل على أن الوسائل ،ذلا أحكام ادلقاصد .فإن اخلضوع بالقول ،واللُت فيو ،يف
ِ
ُت
األصل مباح ،ولكن دلا كان وسيلة إىل احملرم ،منع منو ،وذلذا ينبغي للمرأة يف سلاطبة الرجال ،أن ال تل َ
ذلم القول (السعدى ٔ.)ٖٙٙ :
فيالحظ أن معٌت القلب ىنا ىو القلب دبعناه احلقيقى ،وللقلب ىناك أمراض منها مرض
الشبهات الباطلة ،ومرض الشهوات ادلردية .مثل مرض الشبهات الباطلة :الكفر والنفاق والشكوك
والبدع ،ومثل الشهوات ادلردية :الزنا ،وزلبة الفواحش وادلعاصي وفعلها.
ج .القلب :من أحوالو :قسوة
وىذا كما يف اآلية:

"         

("    األنعام )ٖٗ :
وقول ِ
ت قُـلُوبـُ ُه ْم) أي صلبت وغلظت ،وىي عبارة عن الكفر واإلصرار على ادلعصية
(ولَك ْن قَ َس ْ
َ
ِ
ت قُـلُوبـُ ُه ْم) أي ولكن ظهر منهم النقيض
س
ق
ن
ك
ل
(و
قوال
إن
الصبوىن
وقال
).
ٕ٘ٗ
(الطربى ،ٙ :
ََ ْ َ َ ْ
حيث قست قلوهبم فلم تلن لإلشنان (ٔ )ٖٜٓ :
فيالحظ أن معٌت القلب ىنا ىو القلب دبعناه احلقيقى ،القلب ىنا كونو صلبا وغلظا يف طبيعتو
ألنو مل يلن باإلشنان بل إستمرار بادلعصية.
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د .القلب  :زلل اإلحساس والوجدان
إن القلب لو معٌت جانب عاطفى ىف اإلنسان الذى شنثل ادلشاعر الوجدانية من حب وكره
تدل على ىذا
وخوف وحزن وفرح وغَت ذلك ،وىذا ادلعٌت كثَت يف القرآن الكرًن .ولفظ القلب اليت ّ
ادلعٌت منها:
ٔ) زلل اخلوف
وىذا كما يف اآلية:

"          

( "          ال عمران )ٔ٘ٔ :
يف ىذه اآلية أنو سبحانو سيحكم يف أعداءكم الكافرين سلنو ويلقى يف قلوهبم الرعب بسبب
إشراكهم باهلل أصناما ومعبودات مل يقم برىان من عقل والنقل على ما زعموا من ألوىيتو .والرعب أي
ب) وادلعٌت :سنمأل
ف ِيف قُـلُوهبِِ ُم ُّ
(وقَ َذ َ
شدة اخلوف الىت متأل القلب (ادلراغى ج ٗ  .)ٜٙ :نظَتهَ :
الر ْع َ
قلوب ادلشركُت خوفا وفزعا (القرطىب.)ٕٖٕ : ٗ ،
فيالحظ أن معٌت القلب ىنا ىو القلب دبعناه احلقيقى وىو زلل اإلحساس والوجدان وكونو
الوجدان اخلوف للمشركُت.
ٕ) زلل السكينة
وىذا كما يف اآلية:

"         

( "           الفتح )ٗ :
يف آية السابقة ادلراد بالقلب ىو زلل اإلحساس فيو السكينة أو الطمأنينة ،قول
)    

( 

أي ىو أنزل السكينة يف قلوب ادلؤمنُت طمأنينة وثبات أقدام

عند اللقاء ومقاتلة األعداء ( ادلراغى ج  ٕٙص ٗ)ٛ
وإىل جانب ادلشاعر والعواطف الىت قد ذكر السابق أن ىناك الكثَت من ادلشاعر اليت ادلذكورة يف
القرآن بشأن حالة القلب مثل الرأفة و الرمحة ،اللُت ،اخلشوع وما أشبو ذلك من كل الفضائل والرذائل
فمنو يصدر كل شيء .وىو الذي يعرب عن حقيقة اإلنسان وعن خفاياه ونواياه.
زلل اإلعتقاد
ىـ .القلب ّ :
زلل اإلشنان
ٔ) ّ
وىذا كما يف اآلية:

"          

( " النحل )ٔٓٙ:
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شرحت ىذه اآلية أن من كفر باهلل بعداإلشنان والتبصر فعليو غضب من اهلل إال إذا أكره على
يدل على
ذلك وقلبو ملئ باإلشنان من اهلل والتصديق برسلو (ادلراغى ،ج ٗٔ .)ٔٗٙ :يف ىذه اآلية ّ
معٌت القلب ىو زلل اإلعتقاد ىو اإلشنان الىت متأل يف القلب.
زلل الكفر
ٕ) ّ
وىذا كما يف

اآلية         ..." :

( "   البقرة )ٜٖ :
وادلراد هبا صار حب العجل نافذا فيهم نفوذ ادلاء فيما يدخل فيو ،وقولو :بكفرىم ،أى أن
سبب ىذا احلب الشديد لعبادة العجل ،فرسخ الكفر يف قلوهبم بتمادى األيام وورثو احللف عن السلف
(ادلراغى ج ٔ ص ٗ.)ٔٙ
فاليالحظ من اآلية السابقة يظهر أن زلل الكفر ىو قلب ينفذ فيو.
ٕ .القلب الذي يدل على معٌت العقل
وقد يطلق أحيانا أن القلب ىو العقل وىو زلل العلم والفهم .واآليات الىت تدل على معٌت
العقل منها:

"               

("        احلج )ٗٙ :
وادلقصود من قولو (قلوب يعقلون هبا) العلم وقولو (يعقلون هبا) كالداللة على أن القلب آلة
ذلذا التعقل ،فوجب جعل القلب زلال للتعقل ويسمى اجلهل بالعمى ألن اجلاىل لكونو متحَتا يشبو
وب يـَ ْع ِقلُو َن ِهبَا) أضاف العقل إىل
األعمى (الرازى ،جٕٔ  .)ٗٓ :وقال القرطىب( :فَـتَ ُكو َن َذلُ ْم قُـلُ ٌ
القلب ألنو زللو كما أن السمع زللو األذن (القرطىب.)ٚٚ : ٕٔ ،
فيالحظ من اآلية السابقة ،يظهر أن استعمال لفظ "القلب" أى "القلوب" متعلقة ب "يعقلون
هبا" وادلراد بالقلب ىو العقل.
وكذلك اآلية:

"          

                

("     األعراف )ٜٔٚ :
قلوب ال يفقهون هبا) ،فإن معناه:
كما قال اإلمام الطربى (ٖٔ  :)ٕٚٛ :وأما قولو( :ذلم ٌ
ذلؤالء الذين ذرأىم اهلل جلهنم من خلقو قلوب ال يتفكرون هبا يف آيات اهلل ،وال يتدبرون هبا أدلتو على
نبوة أنبيائهم .فوصفهم
وحدانيتو ،وال يعتربون هبا ُح َججو لرسلو ،فيعلموا توحيد رههبم ،ويعرفوا حقيقة ّ
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[نبوة] الرسل ،وبُطُول
ربُّنا جل ثناؤه بأهنم" :ال يفقهون هبا" ،إلعراضهم عن احلق وتركهم تدبُّر صحة ّ
وب ال يـَ ْف َق ُهو َن ِهبَا) أي :ال يصل إليها فقو وال
الكفر .وقال اإلمام السعدى (ٔ َ ( :)ٖٜٓ :ذلُ ْم قُـلُ ٌ
علم ،إال رلرد قيام احلجة.
وقال ادلراغى (ج  )ٕٔٔ-ٔٔٔ : ٜقد استعملو القرآن لفظ القلب يف مواضع كثَتة دبعٌت دقة
الفهم والتعمق يف العلم لَتتب عليو أثره وىو االنتفاع بو ومن مث نفاه عن الكفار وادلنافقُت ألهنم مل
يدركوا كنهو ادلراد شلا نفى فقهو عنهم ففاتنهم ادلنفعة مع العلم ادلتمكن من النفس.
وكذلك اآلية:

"            

"(ق )ٖٚ :
ِ
ك لَ ِذ ْكَرى) أي:
لب أو عقل ،كما قال ابن كثَت ( :)ٜٗ : ٚوقولو( :إِ َّن ِيف َذل َ
القلب ىنا ىي ّ
ِ
الس ْم َع َوُى َو َش ِهي ٌد ) أي:
ب ) أي :لُ ٌّ
ب يَعِي بو .وقال رلاىد :عقل ( أ َْو أَلْ َقى َّ
لعربة ( ل َم ْن َكا َن لَوُ قَـ ْل ٌ
استمع الكالم فوعاه ،وتعقلو بقلبو وتفهمو بلبو.
ِ
ِ
يقول تعاىل ذكره :إن يف إىالكنا القرون اليت أىلكناىا من قبل قريش (لَذ ْكَرى) يُت َذ َّكر هبا( ل َم ْن
ب ) يعٍت :دلن كان لو عقل من ىذه األمة ،فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونو من كفرىم
َكا َن لَوُ قَـ ْل ٌ
زنل هبم مثل الذي حل هبم من العذاب (الطربى.)ٖٕٚ: ٕٕ ،
برهبم ،خوفا من أن ّ
ِ
فيالحظ من اآلية السابقة ،يظهر أن استعمال لفظ "القلب" وكلمة قبلو "لَذ ْكَرى" فادلراد معٌت
القلب ىنا ىو العقل.
ٖ .القلب الذي يدل على معٌت الروح
وىذا كما يف اآلية:

"          

( "     األحزاب )ٔٓ :
ٖٓٔ)

إن لفظ القلب يف ىذه اآلية يدل على معٌت الروح والقلوب أي األرواح (األصفهاىن: ٕٓٔٓ ،
قد فسر اإلمام الرازى (ٕٔ )  ( : )ٕٔٚ :كناية عن الغاية الشد،

وذلك ألن القلب عند الغضب يندفع وعند اخلوف رنتمع فيتقلص فيلتصق باحلنجرة وقد يفضي إىل أن
يسد رلرى النفس فال يقدر ادلرء يتنفس وشنوت من اخلوف ومثلو قولو تعاىل (حىت إذا بلغت الروح
احللقوم – الواقعة )ٖٛ :
ويفهم يف اآلية السابقة أن القلب ىو الروح الذي بلغ احللقوم بسبب شدة اخلوف.
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من البيان السابق ،يعرف أن لفظ القلب يف القرآن ذكر ٕٖٔ مرة يف ٖٗ سورة .وىو سياقيا
وضع لثالثة معان وىي )ٔ( :القلب دبعٌت زلل اإلحساس واالعتقاد وىو اللطيفة الربانية ،ىذا ادلعٌت
أكثر ما يوجد يف القرآن الكرًن .وينتشر يف البقرة،ٕٓٗ ،ٔٔٛ ،ٜٚ ،ٜٖ ،ٛٛ ،ٚٗ ،ٔٓ ،ٚ :
ٕٕ٘ ،ٕٖٛ ،ٕٙٓ ،وآل عمران،ٔٙٚ ،ٜٔ٘ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘ٗ ،ٔ٘ٔ ،ٕٔٙ ،ٖٔٓ ،ٛ ،ٚ :
والنساء ٔ٘٘ ،ٖٙ :وادلائدة ،ٖٔٔ ،ٕ٘ ،ٗٔ ،ٖٔ :واألنعام ،ٗٙ ٖٗ ،ٕ٘ :واألعراف،ٔٓٓ :
ٔٓٔ ،واألنفال ،ٚٓ ،ٖٙ ،ٜٗ ،ٕٗ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ٕ :والتوبة،ٚٚ ،ٙٗ ،ٙٓ ،ٗ٘ ،ٔ٘ ،ٛ :
 ،ٕٔٚ ،ٕٔ٘ ،ٔٔٚ ،ٔٔٓ ،ٜٖ ،ٛٚويونس ،ٛٛ ،ٚٗ :والرعد ،ٕٛ :واحلجر ،ٕٔ :والنحل:
ٕٕ ،ٔٓٛ ،ٔٓٙ ،واإلسراء ،ٗٙ :والكهف ،٘ٚ ،ٕٛ ،ٔٗ :واألنبياء ،ٖ :واحلج،ٖ٘ ،ٖ٘ ،ٖٕ :
ٗ٘ ،وادلؤمنون ،ٖٙ ،ٙٓ :والنور ،٘ٓ ،ٖٚ :والشعراء ،ٕٓٓ ،ٜٔٗ ،ٜٛ :والقصص ،ٔٓ :والروم:
 ،ٜ٘واألحزاب ،ٙٓ ،ٖ٘ ،٘ٔ ،ٖٕ ،ٕٙ ،ٕٔ ،٘ ،ٗ :وسبا ،ٕٖ :والصفات ،ٛٗ :والزمر،ٕٕ :
ٖٕ ،ٗ٘ ،وغافر ،ٖ٘ ،ٔٛ :وفصلت ،٘ :والشورى ،ٕٗ :واجلاثية ،ٕٖ :وزلمد،ٕٗ ،ٕٓ ،ٔٙ :
 ،ٕٜوالفتح ،ٕٙ ،ٔٛ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٗ :واحلجرات ،ٔٗ ،ٚ ،ٖ :وق ،ٖٖ :واحلديد،ٕٚ ،ٔٙ :
واجملادلة ،ٕٕ :واحلشر ،ٔٗ ،ٔٓ ،ٕ :والصف ،٘ :وادلنافقون ،ٖ :والتغابن ،ٔٔ :والتحرًن،ٗ :
وادلدثر ،ٖٔ :والنازعات ،ٛ :وادلطففُتٔٗ :؛ و(ٕ) القلب دبعٌت العقل يف ثالثة مواضع يف احلج:
 ،ٗٙوق ،ٖٚ :واألعراف ،ٜٔٚ :و(ٖ) القلب دبعٌت الروح يف موضع واحد وىو يف األحزاب.ٔٓ :
التضمين التربوي لمعانى "القلب" في القرآن الكريم"
التضمُت الًتبوي ىو فكرة مفيدة يف عملية الًتبية وسيلة للوصول إىل الغاية النهائية يف الًتبية
والتعلم .ودبناسبة احلديث عن الًتبية ،كانت الًتبية ىي ادلساعى لًتقية فرد من األفراد من مجيع جوانبو.
والًتبية اإلسالمية ىي عملية اإلرشاد من ادلعلم إىل ادلتعلم حيث مشل اجلوانب اجلسمية والروحية
والعقلية تنشئة وتنمية إىل بناء الشخص والعائلة واجملتمع اإلسالمى (زلمود وتيدى)ٔٓ: ٕٓٓٛ ،
إعتمادا على معاىن لفظ القلب يف القرآن الكرًن اليت وجدىا الباحث منها :القلب ،العقل،
والروح ،فالتضمُت الًتبوي ادلستفاد منها أن القلب والعقل والروح زنتاج إىل الًتبية والتعلّم ،ويرتبط
بشأن أىداف الًتبية اإلسالمية .وأىداف الًتبية اإلسالمية منها البناء العلمى والعقدى والتعبدى
واخللقى وادلهٌت واجلسمى (خالد بن حامد احلازمى.)ٖٚ :ٕٓٓٓ ،
البناء العلمي ىو إعداد العقل لكسب العلم .إن العلم الشرعى مفتاح اخلَت كلو ،حيث يعرف
بو ادلرء ما أوجب اهلل تعاىل عليو ،وما هناه عنو (خالد بن حامد احلازمى .)ٚٚ :ٕٓٓٓ ،فإذا كان
اإلنسان ىو موضوع الًتبية ،فإن قيمة ادلصدر الًتبوي شنكن أن تقاس دبدى احًتامو لعقل اإلنسان،
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حيث إنو ىو األداة الىت هبا يفهم ويتأمل ويتفكر و يتعلم ،فالعقل ىو ميزة اإلنسان البشرى على حيوان
وجل .والعقل أصلو اإلمساك أو اإلستمساك،
العجمى ،وبو صار اإلنسان أىال للخالفة عن اهلل ّ
العز ّ
وىو لغة ،ادلنع من عقل البعَت إذا منعتو بالعقل ومسى بذلك دلنعو صاحبو من العدول عن سواء السبيل
ويقال للقوة ادلتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفاده اإلنسان بتلك القوة عقل (سعيد إمساعيل
على .)ٔٛٗ : ٕٓٓٓ ،مل يرد لفظ "العقل" يف القرآن الكرًن على اإلطالق ،وإدنا جاء النظر العقلى
دبعٌت استخدام العقل للتعقل ،ألن العقل ليس لو ماىية قائمة بذاتو ،إدنا ىي عمليات عقلية.
وىذا اذلدف يرتكز على تنمية الذكاء لتكون قادرة على فهم وربليل الظواىر من خلق اهلل يف
ىذا الكون .مث من خالل عملية ادلراقبة مع احلواس اخلمس ،العقل البشري شنكن أن يكون تعليما
الستخدام ذكائو للتحقيق وربليل عجائب خلق اهلل يف الكون (أ .عزا وسيح الدين)ٕٛ : ٕٕٓٔ ،
من أىداف الًتبية اإلسالمية ىي البناء العقدى ،والعقيدة ىي ما يعقد بو ادلرء قلبو ،تقول
أعتقد كذا-أي عقدت عليو القلب والضمَت ،وبذلك شنكن القول بأن العقيدة ىي  :ما صلب واشتد
عليو القلب وأصبح يقينا ال يساوره الشك .والعقيدة اإلسالمية أساسها اإلشنان باهلل ومالئكتو وكتبو
ورسلو واليوم اآلخر والقدر خَته وشره (خالد بن حامد احلازمى .)ٔٓٔ :ٕٓٓٓ ،واإلشنان ىو
التصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان .إن لإلشنان أثرا تربوية على سلوك اإلنسان ،وتكون
ىذه اآلثر حبسب القوة اإلشنانية الىت زنملها الفرد بُت جوانبو.
وباالضافة إىل ذلك ،من أىداف الًتبية اإلسالمية ىي األىداف الروحية .توجو األىداف
الروحية ساويا كالبناء العقدى ،وأىداف الروحية توجو إىل تشكيل األخالق الكرشنة .وقال زلمد قطب
(ٖ )ٕٗ : ٜٜٔأن طريقة اإلسالم يف تربية الروح ىي أن يعقد صلة دائمة بينها وبُت اهلل يف كل حلظة
وكل عمل وكل فكرة وكل شعور.
الروح تلك الطاقة اجملهولة الىت النعرف كنهها وال طريقة عملها ىي وسيلتنا لالتصال باهلل .ويف
الًتبية الروحية يستخدم القلب وسيلة شىت فهو:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

من ناحية يثَت حساسية القلب بيد اهلل ادلبدعة يف صفحة الكون ،لتحس دائما بوجود اهلل ،
وقدرتو ادلطلقة الىت ليست ذلا حدود.
من ناحية يثَت حساسية القلب برقابة اهلل الدائمة عليو .فهو مع اإلنسان أينما كان ،وىو مطلع
على فؤاده ،عامل بكل أسراره ،ودبا ىو أخفى من األسرار.
ومن ناحية يثَت يف القلب وجدان التقوى واخلشية دائمة هلل ،ومراقبة يف كل عمل وكل فكرة وكل
شعور.
ومن ناحية يثَت فيو احلب هلل ،والتطلع الدائم إىل رضاه.
ومن ناحية يبعث فيو الطمأنينة إىل اهلل يف السراء والضراء ،وتقبل قدره بالتسليم والرضاء.
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واذلدف يف النهاية واحد :ىو وصل القلب البشرى باهلل (زلمد قطب)ٖٗ : ٜٜٖٔ ،
فنحن كادلتعلم أن هنتم بأىداف الًتبية خاصة الًتبية اإلسالمية من مجيع جوانبها من ناحية
البناء العقلى والبناء العقدى أو الروحى .وأما بنسبة األىداف التعليمية يف شكل السلوك فتصنيفها إىل
ثالثة أصناف ،ويسمي عند بنيامُت س .بلوم ” “The Taxonomy of Educational Objectمنها:
ٔ .ادلعريف ىو سلوك يرتبط بالتفكَت واإلدراك وحل ادلشكالت .وادلعريف ستة مستويات وىي :ادلعرفة،
ادلفهم ،التطبيق ،التحليل ،الًتكيب ،التقييم .الحظت الكاتبة أن مجيع ادلستويات ترتبط بوظائف
العقل للتفكَت والتفهم .ومن معاىن القلب العقل ،لذلك يكون القلب رلاال للحصول على
اجلوانب ادلعرفية.
ٕ .الوجدانية ىي اليت ترتبط على ادلواقف والقيم ،ومشاعر التقدير والتكيف االجتماعي أو حافز
للقيام بشيء وىي :التقبل ،واالستجابة ،والتقييم ،وتنفيذ العمل ،واالجتهاد والدقة .الحظت
الكاتبة أن مجيع ادلستويات ترتبط دبعاىن القلب احلقيقية زلل اإلحساس واالعتقاد .لذلك يكون
القلب رلاال للحصول على اجلوانب الوجدانية.
النتيجة

لقد اختلف علماء الًتبية عن معٌت القلب يف القرآن الكرًن .بعضهم يرى أنو وضع دلعٌت العقل
وزللو يف الرأس ،والبعض اآلخر يرى أنو وضع دلعٌت زلل اإلحساس يف الصدر .فهذا البحث يبُت لنا أن
القلب على ادلعٌت الشامل يشمل ثالثة معان وىي )ٔ( :القلب دبعٌت زلل اإلحساس واالعتقاد وىو
اللطيفة الربانية ،ىذا ادلعٌت أكثر ما يوجد يف القرآن الكرًن .و(ٕ) القلب دبعٌت العقل يف ثالثة مواضع،
و(ٖ) القلب دبعٌت الروح يف موضع واحد .استنادا دلا سبق بيانو ،يبدو لنا أنو ال فرق بُت علماء الًتبية
عن معٌت القلب يف القرآن الكرًن .ألنو يف بعض اآليات وضع دلعٌت العقل ويف البعض اآلخر وضع دلعٌت
زلل االحساس واالعتقاد.
فالتضمُت الًتبوي ادلستفاد منها أن القلب والعقل والروح زنتاج إىل الًتبية والتعلّم ،ويرتبط بشأن
أىداف الًتبية اإلسالمية .وأىداف الًتبية اإلسالمية منها البناء العلمى والعقدى والتعبدى واخللقى
وادلهٌت واجلسمى .ولفظ القلب دبختلف معانيو شلا زنتاج إليو يف الًتبية والتعلّم وىو شنثل طاقة زلركة
جلميع األن شطة الًتبوية اإلسالمية شلا يؤدي إىل حضارة إنسانية متقدمة ،بدءا من عملية القراءة والكتابة
والفهم ،وادلعرفة والتحليل ،وربديد ادلواد واألساليب.
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