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 بحث 

 شخصية تجربة بالقرآن التربية
 املحارب محمد بنت رقية.د.أ

  
 

 

فطرة لكل إنسان منا يولد على الفطرة، وهذه ا

تحتاج إلى تهذيب، وتهذيبها يكون بالقرآن وسنة النبي 

قرآن والعقيدة التي اشتمل عليها، الالعدنان، فب

انتقلت البشرية نقلة نوعية من العبودية إلى 

 الحرية، 

ومن يؤمن بالقرآن ويعطيه جزًء من وقته 

 ًء أكبر في أربعة جوانب:يعطيه القرآن عطا

: املوعظة، سواء باألوامر والنواهي أو األحكام، األول 

 أو األخبار، أو القصص، أو األمثال.

: الشفاء، لكل ما في الثاني

من األوهام والنفاق  الصدور 

والشبهات، والشفاء يكون 

 بمواعظ القرآن.

: الهدى، لكل من انتفع الثالث

بمواعظ القرآن فيبصر الطريق 

 ؤد  إلى هلل.امل

: الرحمة، فألهل القرآن املصدقين به فرحتين: الرابع

 فرحة بالفضل، وفرحة بالرحمة.

فالفضل يكون باإلسالم، والرحمة بالقرآن فالرحمة 

 خاصة والفضل عام.

: مجالس القرآن وتفسيره في مصلى كلية التربية 
ً
أوال

 بالرياض:

عة، ابتدأت حلقة قراءة القرآن في مصلى الجام    

كانت املدة قصيرة واألعداد كبيرة، وكان يتم التركيز في 

التلقين على التجويد، ولم يكن هناك تسجيل أو 

 من 
ً
حضور يومي، وبعد سنوات صرنا نختار يوما

األسبوع لقراءة القرآن مع تفسير آياته، وهنا رأينا أثر 

 القدوة في الدافعية لفعل الخير واملسارعة إليه.

 

: تجربة 
ً
 مجالس التفسير في جامع دار العلوم:ثانيا

 وكان للبدء بمجلس التفسير أهداف عدة وهي:    

 .القرب من الوحي الذ  يعالج جميع القضايا 

 .التأثير في النفوس بالوحي 

 .إغالق أبواب الخالف والتأليف بين النفوس 

  الجامع منبر مفتوح للكل فاالنطالق منه ال يدع حجة

 ملرتاب أو ملثير فتنة.
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 منهجية الدرس: 

بدأ التفسير من سورة الكهف ألن أغلب  .1

املؤلفين يبدأون التفسير من سورة البقرة 

 ثم ال يتمونه.

، ثم  .2
ً
تم توثيق حلقات التفسير صوتيا

 تفريغه على الورق فيما بعد. 

بعد اإللحاح تم بث الدرس عبر الغرفة  .3

 الصوتية.

الرجوع ألكثر ممن تفسير قبل إعداد  .4

تفسير ابن كثير بصورة الدرس، واعتماد 

 أساسية.

إضافة ما يظهر من تدبر خالل التفسير  .5

 وعدم االكتفاء بالنقل.

 التنويع في انتقاء التفاسير حسب اآليات. .6

  

 البداية

تم التوجه لوزارة الشؤون اإلسالمية، ألخذ اإلذن     

 بالبدء بالدرس، وبالفعل تمت املوافقة.

تي، وقد تم عمل وكان للدرس أثر في نفس ي وبركة في وق

 لقياس أثر هذا الدرس على العينة. ةاستبان

 أسئلة الدراسة:

إلى أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  .1

 التفسير في الجانب اإليماني.

إلى أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  .2

 التفسير في الجانب اللغو .

إلى أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  .3

 التفسير في الجانب السلوكي.

أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  إلى .4

 التفسير في الجانب املعرفي.

إلى أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  .5

 التفسير في الجانب االجتماعي.

إلى أ  حد تأثرت عينة البحث بمجالس  .6

 التفسير في الجانب النفس ي.

هل ثمة فروق ذات داللة إحصائية في  .7

 ملتغير العمر، 
ً
استجابات العينة وفقا

 ، املؤهل العلمي؟املهنة

  :ةنتائج االستبان

 :إجابة السؤال األول 

أفراد العينة يرون تحقق الجانب اإليماني من 

 حضور مجالس تفسير القرآن.

 

 :إجابة السؤال الثاني 

أفراد العينة يرون تحقق الجانب اللغو  بشكل 

عام، فقد زادت رغبتهم بإتقان لغة القرآن، وتحسنت 

ألسنتهم، وزادت  طريقة تعبيرهم، واستقامت

حصيلتهم اللغوية من املفردات، وقدرتهم على فهم 

كالم العرب الفصيح، باإلضافة إلى زيادة العناية 

.
ً
 وكتابة

ً
 باإلعراب نطقا

 

 :إجابة السؤال الثالث 

يرى أفراد العينة تحقق الجانب السلوكي بشكل عام، 

 على أن يكن  
ً
ة حقدوة صال فقد أصبحن أكثر حرصا

وزادت املراقبة للسلوك والحرص على ملن حولهن، 

 على تطبيق السنة.
ً
 تعديله، وأصبحن أثر حرصا

 

 :إجابة السؤال الرابع 

أفراد العينة يرون تحقق الجانب املعرفي بشكل عام، 

فقد زادت رغبتهن في طلب العلم الشرعي، وزاد 

 
ً
علمهن باهلل في ذاته وصفاته وأفعاله، وازددن علما

وازدادت معرفتهن بالدين الرسول وهديه،  ةبسير 

اإلسالمي ومقاصده، كما تعرفن على الكثير من 

 معاني السور وقصص األنبياء واألمم السابقة.
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 :إجابة السؤال الخامس 

أفراد العينة يرون تحقق الجانب االجتماعي بشكل 

 على اإلحسان للناس  عام، فقد أصبحن أكثر
ً
حرصا

صداقاتهن والرفق بهم والصبر عليهم، توسعت دائرة 

عن طريق دروس التفسير، وتحسنت عالقتهن 

 قاربهن.أبأسرهن و 

 

 :إجابة السؤال السادس 

أفراد العينة يرون تحقق الجانب النفس ي بشكل 

عام، فقد انعكس درس التفسير على نفوسهن 

باالرتياح واالنشراح والسعادة والطمأنينة، وأصبحن 

 على ما يصيبهن من شدائد، وتضاءلت 
ً
أكثر صبرا

 
 
ت حاالت القلق والخوف همومهن وأحزانهن، وقل

 التي كانت تنتابهن في السابق.

 

 :إجابة السؤال السابع 

اتضح من الدراسة عدم وجود فروق ذات دالالت  .1

 إحصائية ترجع الختالف متغير العمر.

اتضح من الدراسة عدم وجود فروق ذات دالالت  .2

 إحصائية ترجع الختالف متغير املهنة.

راسة عدم وجود فروق ذات دالالت اتضح من الد .3

 إحصائية ترجع الختالف متغير املؤهل العلمي.
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