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 الباب الرابع

 نتائج البحث وحتليل البياانت

 الوصف العام على مكان البحث - أ

 اتردخ القردة -0

من ُب العصر القدًن، بانت ىناؾ قرية تسمى قرية بوالك بَتينجُت تقع ُب اعبنوب 

قرية اتانابنج، كتقع تلك القرية على حافة هنر أكغاف. ُب ذلك الوقت، باف مصادر رزؽ 

غالبية السكاف من اؼبزارعُت. كُب ذلك الوقت، باف مسابن السكاف تتأثر ُب بثَت من 

األحياف ابلفيضاانت اليت تزعجهم، كأتثر السكاف ُب بثَت من األحياف ابألمراض اعبلدية 

ت، باف ىناؾ العديد من اغبيواانت الربية تتجوؿ حوؽبا، فهذه بسب  تلك الفيضاان

ا تلو اآلخر إىل اعبان  اآلخر من قرية بوالك  األحواؿ جعلت السكاف يفركف كاحدن

 بَتينجُت، كمع مركر الوقت غادر صبيع السكاف قرية بوالك بَتينجُت.

ا تلو اآلخر إىل اعبان  اآلخر من قرية بوالك بَتينجُت،  كبعد ما يفر السكاف كاحدن

فأخَتا ىيجرت قرية بوالك بَتينجُت. مع كجود عدد ببَت من السكاف الذين فركا ُب ذلك 
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الوقت، قاـ العديد من السكاف أخَتنا بتغيَت مصدر رزقهم، أم صنع اغبصائر اؼبصنوعة من 

(. كمع شهرة صناعة بيبلسو اليت بانت ذات قيمة ببَتة ُب شقوؽ القصبة )بيبلسو

كقتها، ازبذ السكاف اسم بيبلسو ليصبح اسم القرية، كىي باساه، لذلك تسمى القرية ب 

 "باساه" حىت اآلف.

قرية ككارد اليت تقع حالينا ُب منطقة موارا   ُّبانت قرية "باساه" كاحدة من 

 بوانج، أكغاف إلَت.

نمية القرية، يعمل سكاف قرية "باساه"، منطقة موارا بوانج، كُب سياؽ تسريع ت

أكغاف إلَت مع بل إمكاانهتم يدا بيد لتحقيق تقدـ القرية معنا. كمن الناحية االقتصادية، 

كباف صبيع سكاف قرية باساه تقريبا يعيشوف بمزارعُت ُب زراعة اؼبطاط. إىل جان  

على اغبرؼ اليدكية اؼبنسوجة. تيعرؼ قرية  األعماؿ الزراعية، يعتمد بعض السكاف أيضنا 

باساه ابلفعل أبهنا مربز لتجارة اؼبطاط، ُب بل من منطقة موارا بوانج، أكغاف إلَت. كُب 

قرية باساه، ىناؾ العديد من العادات اليت ال تزاؿ قيد التنفيذ، من بينها : الغسل دبرببة 
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أشكاؿ الشكر هلل على ما يبلكو  جديدة، سواء الدراجات النارية أك السيارات، بشكل من

 اجملتمع احمللي، كخاصة ُب قرية باساه منطقة موارا بوانج، أكغاف إلَت.

 ادلوقع اجلغرايف -0

ىكتار. يبلغ عدد سكاف قرية باساه حوايل  ِْٕٔتبلغ مساحة قرية باساه 

عائلة ما زالت نشطة. كباف موقع قرية باساه ىو  َِٔعائلة منها  ِٕٓنسمة، ك ََٖ

ثر انتشارنا على األرض، كمعظم مصادر رزؽ اجملتمع ىي مزارع اؼبطاط كمريب اؼباشية األب

 كالتجار.

 تشمل حدكد اؼبنطقة ُب قرية باساه على ما يلي :

 : موارا بوانج  اعبان  الشمايل( أ)

 : بوانج داالـ  اعبان  اعبنويب( ب)

 : نيجَتم سابيت  اعبان  الشرقي( ج)

 : أكالؾ سيجارا  اعبان  الغريب( د)

 إمكانيات ادلوارد الطبيعية -0
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ا، مثل اغبدائق اجملتمعية،  إف إمكاانت اؼبوارد الطبيعية ُب قرية باساه بثَتة جدن

كمناطق اغبقوؿ، كإمكاانت األهنار أك اؼبستنقعات لتنمية الثركة اغبيوانية السمكية. كعلمينا، 

ز، كالبط، كالدجاج، تشمل أنشطة مزارع ؾبتمع قرية باساه مزرعة اؼباشية، كاعباموس، كاؼباع

 كمن أبرزىا ُب ؾباؿ مزارع اؼبطاط.

 إمكانيات ادلوارد البشردة -4

بطاقة عائلية، كفيها  ِٕٓمع  نسمة ََٖيبلغ عدد سكاف قرية باساه حوايل 

عائلة ال تزاؿ نشطة. إف مستول التعليم اجملتمعي مقارنةن ابؼبرافق التعليمية كالبنية  َِٔ

عدد الشباب ابؼبدارس اؼبتوسطة، ا، حيث يلتحق متوسط التحتية اؼبتاحة مشابو سبامن 

 كالثانوية، كحىت مستول الدبلـو كالبكالوريوس.

 إدارة القردة -5

بشأف اغبكومة اإلقليمة، تتكوف  ََِْلسنة  ِّكبناء على تطبيق القانوف رقم 

رؤساء للشؤكف، كرؤساء  ّحكومة قرية باساة من رئيس قرية باساه، كسكرتَت قرية، ك 

ي الذين يعملوف جنبنا إىل جن  ُب إدارة عجبلت اغبكومة بدعم من اؽبيئة االستشارية اغب
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القركية كاليت تتكوف من مدير كأعضاء. كابإلضافة إىل زبطيط كتنفيذ تطوير مؤسسة سبكُت 

عضونا لع  ؾبلس اإلدارة دكرنا نشطنا. كأما اؼبؤسسات  ّْاجملتمع القركم الذم يتكوف من 

ع  دكرنا نشطنا فهي اؼبؤسسة التقليدية، كمنظمة الشباب، كمنظمة دارما األخرل اليت تل

 النسائية.

 ادلرافق والبنية التحتية -6

تشمل األجهزة اؼبوصلة ُب قرية باساه على طرؽ القرية، كطرؽ اؼبنطقة، كطرؽ 

احملافظة، كطرؽ الوالية. كلظركؼ الطرؽ ُب قرية باساه ًب تنفيذ أعماؿ تصل  )اسفلت(. 

ا، كالبنية التحتية كأما ا لبنية التحتية التعليمية فكانت جيدة كبافية حيث يكوف التعليم جيدن

ا مثل مربز رعاية صحية متكامل ُب قرية باساه. كمع ذلك، ال يزاؿ  الصحية جيدة جدن

مربز الصحة العامة ُب اؼبنطقة لذلك وبتاج السكاف إىل كقت للذىاب إىل مربز الصحة 

 ادة كاحد فقط ُب قرية باساه، كىو مسجد "صبعية التقول".العامة. كيوجد مكاف عب

 الظروف االجتماعية واالقتصاددة للسكان -7
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قرية باساه ىي القرية اليت تضم اثمن أبرب عدد من السكاف ُب منطقة موارا بوانج 

 أسرة ال تزاؿ نشطة. َِٔأسرة مع  ِٕٓشخص كتتألف من  ََٖ± إبصبايل 

 تتألف من : كبنسبة مصادر رزؽ السكاف، كىي

 شخصا ُْ:  موظفو اػبدمة اؼبدنية( أ)

 ٘ من السكافٗٗ:    اؼبزارعوف( ب)

تعترب مزارع اؼبطاط مصدر الرزؽ الرئيسي لسكاف قرية باساه. مع مساحة االرض 

ابإلضافة إىل أعماؿ زراعة اؼبطاط، يعتمد سكاف قرية باساه  ْٗىكتار. ُِٗٗ± للزراعة 

أيضنا على صناعة اغبرؼ اليدكية بمصدر رزؽ جانيب. تيعرؼ قرية باساه ابلفعل أبهنا مربز 

 ذبارة اؼبطاط، سواء ُب منطقة موارا بوانج أكغاف إيلَت.

 احلالة االجتماعية والددنية لسكان قردة باساه -8

ا، كيبكن ُب اغبالة االجتماعية  كالدينية، باف سكاف قرية باساه جيدكف جدن

ا  مبلحظة ذلك من خبلؿ عاداهتم اػباصة ألف السكاف الذين يعيشوف ىناؾ متدينوف جدن

 ُب هبٌدكف ُب العبادة.
                                                           

 َّ.ُٓ،  َُِِأغسطس  ِْسهركدم ، مقابلة شخصية ،  ْٗ
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كُب اغبالة االجتماعية كالدينية، يبكن االعتبار أف السكاف اؼبسلمُت بانوا جيدين، ألنو 

رية مسجد كاحد فقط، فإف اجملتمع احمللي ينفذ بشكل ركتيٍت ؾبلسنا على الرغم من أف لدل ىذه الق

تعليميا، خاصة للنساء احملليات البلئي يعملن بشكل ركتيٍت بل أسبوع، كىناؾ أيضنا أنشطة ؾبلس 

تعليم ببَت تقاـ مرة كاحدة ُب الشهر كاليت تقع عادة ُب قرية باساه نفسها كُب القرل األخرل. 

ة اجملتمع ىذا اجمللس التعليمي، بما يبكن ؽبم اؼبشاربة ُب الصلوات اػبمس كيبكن أف يتابع عام

سنوات، فالكثَت منهم  َُإىل  ٓاليومية صباعة. أما ابلنسبة لؤلطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

يذىبوف إىل مدرسة تعليم القرآف كاؼبدرسة الدينية. كهبذه الطريقة، يبكنهم تبلكة القرآف معنا كمعرفة 

ا ألف اؼب زيد عن الدين أك القرآف. كىذا يعكس أف الوضع االجتماعي كالديٍت ُب قرية باساه جيد جدن

 الدركس الدينية قد ًب غرسها منذ سن مبكر.

كىكذا فإف العادات كالتقاليد ىناؾ تنطبق فقط على بل من عاش ُب القرية لفًتة طويلة، 

اؿ ىؤالء اؼبهاجركف ُب نفس اؼبقاطعة، كمن على الرغم من كجود بعض اؼبهاجرين. كمع ذلك، ال يز 

 َٓاحملتمل أف يكوف لديهم أيضنا نفس العادات.

 عرض ادلستجيبني  - ب
                                                           

  .َّ.َُ،  َُِِأغسطس  ِٕسومارتو ى ، مقابلة شخصية ،  َٓ
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شرحت الباحثة  ُب ىذا الباب عن معٌت سور القرآف كآتايت القرآف اؼبقركءة عند الغسل 

اؼبسجيبُت دبرببة جديدة ُب قرية باساه، منطقة موارا بوانج، أكغاف إلَت، كابإلضافة إىل شرح 

الستخداـ ىذه اآلتايت من القرآف عند الغسل دبرببة جديدة. من نتائج اؼبقاببلت اليت أجراىا 

العديد من اؼبستجيبُت، ستشرح الباحثة ىنا الغرض من استخداـ آتايت القرآف عند الغسل دبرببة 

 جديدة :

 اؼبستجي  األكؿ -ُ

 ليم حىت اؼبدرسة االبتدائية كلكنإبماؿ التعىيسنة، ِٖكاؼبستجيبة األكىل اغباجة خليفة، 

ىي زعيمة دينية للمرأة ُب قرية باساه، ألهنا بانت رئيسة ُب بل مرة يعقد برانمج ؾبلس التعليم ُب 

اؼبسجد، فهي أيضنا كاحدة من السكلن الذين يقرؤكف آتايت القرآف لغسل دبرببة جديدة. كىي 

فًتة طويلة، كلكن ال يفعلو اعبميع، فقط  أكضحت أبف تقليد الغسل دبرببة جديدة باف موجودنا منذ

 بعض األشخاص.

كأما من نتائج اؼبقابلة مع اغباجة خليفة، فإف اآلتايت اؼبستخدمة عند الغسل دبرببة جديدة 

  :ِٓٓكىي سورة البقرة اآلية 
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ي   ااٍلىٍرضً   ًَب  كىمىا الس ٰمٰوتً  ًَب  مىا لىو نػىٍوـه   ك الى  ًسنىةه  أتىٍخيذيه الى  ە  اٍلقىيػٍُّوـي  اىغبٍىيُّ  ىيوى   ًاال   اًٰلوى  الىا  "اىللٌٰ

ٍلفىهيٍم   كىمىا اىٍيًدٍيًهمٍ  بػىٍُتى  مىا يػىٍعلىمي  ابًًٍذنًو   ًعٍندىىًاال   يىٍشفىعي  ال ًذمٍ  ذىا مىنٍ  ٍيطيٍوفى  كىالى  خى نٍ  ًبشىٍيءو  وبًي  ًاال   ًعٍلًمو مًٌ

ا   يىػ يٍوديه كىالى  كىااٍلىٍرضى   الس ٰمٰوتً  بيٍرًسيُّوي  كىًسعى   شىۤاءى   دبىا   اٍلعىًظٍيمي". اٍلعىًليُّ  كىىيوى  ًحٍفظيهيمى

كحبس  اغباجة خليفة، فإف ىذه اآلية موجودة أيضنا ُب اآلية اؼبستخدمة لغسل دبرببة 

جديدة اليت بثَتنا ما يسميها السكاف احملليوف "آية الكرس". غالبنا ما يستخدـ السكاف آية الكرس، 

تخدمة لطل  اغبماية من الكائنات اػبارقة للطبيعة. كمع ذلك، كفقنا ؼبقابلة مع اغباجة ىذه آية مس

 خليفة، يبكن أيضنا استخداـ ىذه اآلية غبماية ربوب الدراجة النارية أك السيارة من األشرار.

كأكضح اغباجة خليفة أف ىذه اآلية تتضمن آية يستخدمها اجملتمع احمللي دائمنا ُب بل ما 

ابغبماية الذاتية، سواء األشياء اؼبخيفة أك األشياء اليت تنبعث منها رائحة التهديدات كأيضنا يتعلق 

اغبماية من الكائنات اػبارقة. هبذه الطريقة عندما تريد أف تستحم دبرببة جديدة، قرأ السكاف ىذه 

ربتوم بل قراءة اآلية أكالن ٍب يقرؤكف الذبر كاألدعية األخرل. حيث تيقرأ ىذه اآلية ثبلث مرات ك 

كمن شرح اغباجة خليفة، فيمكن اؼببلحظة  على طل  سبلمة دراجة انرية أك سيارة أك من يقودىا.

أنو عندما تريد ربميم السيارة، فإف الشخص الذم يؤدم ىذه الطقوس ىو صاح  السيارة بنفسو 
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ا ًب تنفيذ ىذه دكف اغباجة إىل أف يبثلو أم شخص آخر، ألنو كفقنا العتقاد اجملتمع احمللي إذ

الطقوس مباشرة من قبل صاح  السيارة، فيمكن لصاح  السيارة أخذ الرببة. ٍب فيما يتعلق 

بوقت الغسل ابؼبرببة اعبديدة، فيسمح ؽبا بغسل اؼبرببة اعبديدة ابلرغم من مركر أبثر من أسبوع 

 على السيارة أك الدراجة النارية.

على صبيع أنواع اؼبشابل، كلكن لتقوية إيباننا، كُب الواقع، يبكن استخداـ القرآف للتغل  

فإف آية القرآف اليت يوجد فيها معٌت "اغبامية/احملافظة" فيمكن استخدامها غبماية النفس. كاألفضل 

 لو عرفنا معٌت اآلية كتفسَتىا كأسباب نزكؽبا، لنقنع قلوبنا.

عدة شركط أخرل  ابإلضافة إىل قراءة آتايت القرآف الكرًن، فهناؾ كأكضحت أيضا، أنو

هب  ربضَتىا قبل البدء ُب تبلكة آتايت القرآف عند الغسل دبرببة جديدة. كأما الشركط حس  

 معتقدات اجملتمع احمللي ىي :

 الزىور من سبعة ألواف( أ)

 اؼبسحوؽ من األرز( ب)

 أكراؽ البانداف( ج)
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 ابقببلم جيهانيو( د)

 دلو كاحد من اؼباء( ق)

 نصف دلو للمرببة( ك)

 نصف دلو للعائلة أك الصاح ( ز)

 جَت( ح)

ككفقنا للمجتمع احمللي، هب  أف تكوف صبيع الشركط اؼبذبورة أعبله موجودة ألف ىذا 

التقليد ابلنسبة ؽبم مع ىذه الظركؼ يسَت بسبلسة كأبثر إرضاءن، ألهنم إذا استخدموا اؼباء فقط 

دكف شركط أخرل، فهو أقل إفادة، كمن خبلؿ قراءة آتايت القرآف عند الغسل دبرببة جديدة، نسأؿ 

 ُٓهللا حقنا أف يوفق ما يطلبو صاح  السيارة ليكوف دائمنا ُب ضبايتو.

 اؼبستجي  الثاين -ِ

إبماؿ التعليم حىت اؼبدرسة االبتدائية ىي كاؼبستجيبة الثانية ىي اغباجة حسيبة،

، أما اغبياة اليومية غباجة حسيبة فهي مزارعة. بناء على ُعنواهنا قرية باساه رت  ك كلكن

                                                           
  .بتوقيت غرب إندكنيسيا َّ:ُٓ، الساعة  َُِِغسطس أ َّخليفة ، مقابلة شخصية ، ُب  ُٓ
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اليت أجريت معها خبصوص آتايت القرآف اؼبقركءة عند الغسل دبرببة جديدة  نتائج اؼبقاببلت

 : ٕ-ُسواء بانت دراجة انرية أك سيارة إحداىا سورة الفاربة اآلتايت 

 يػىٍوـً  ٰمًلكً  ّ الر ًحٍيمًَۙ  الر ضٍبٰنً  ِ اٍلٰعلىًمٍُتىَۙ  رىبًٌ  للًٌٰ  اىغبٍىٍمدي  ُ الر ًحٍيمً  الر ضٍبٰنً  اللًٌٰ  "ًبٍسمً 

ؾى  ْ الدًٌٍينً   ؾى  نػىٍعبيدي  ًاتاي  رىاطى  ًاٍىًدانى  ٓ نىٍستىًعٍُتي   كىًاتاي   اىنٍػعىٍمتى  ال ًذٍينى  ًصرىاطى  ٔ اٍلميٍستىًقٍيمىَۙ  الصًٌ

 "ٕ ࣖ الض ۤالًٌٍُتى  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  اٍلمىٍغضيٍوبً  غىٍَتً  ەَۙ  عىلىٍيًهمٍ 

فاربة ألم تقليد أك غالبنا ما تستخدـ ىذه السورة، اليت تسمى أـ القرآف، بسورة 

نشاط إسبلمي ُب قرية باساه، حيث يبارس السكاف احملليوف دائمنا ىذه السورة عند بدء 

حدث يقاـ ُب القرية، بما ىو اغباؿ ُب مقابلة مع اغباجة حسيبة أكضحت أف فيها 

 امتيازات بثَتة من ىذه السورة، كمنها :

 قارئها.سيقبل هللا سبحانو كتعاىل العمل اػبَت لدل ( أ)

 سيغفر هللا سبحانو كتعاىل بل ذنوبو ُب العامل.( ب)

 ستنقذ ألسنتهم من انر اعبحيم اغبارقة.( ج)

 سوؼ ينجو من غض  هللا سبحانو كتعاىل.( د)
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 سيكوف قارؤىا قادر على تلبية هللا سبحانو كتعاىل.( ق)

 ربرر قارؤىا من العقاب عندما دفن فيما بعد.( ك)

 لذين ال يقرأكىا.اغبصوؿ على درجة أعلى ُب اعبنة من أكلئك ا( ز)

من فضيلة قراءة أـ الكتاب قبل النـو ىي سبلمة اإلنساف من بل شيء ( ح)

 إال اؼبوت.

يسلم هللا صاح  البيت من الفقر كفضلو ُب اػبَت البيت الذم فيو بثرة ( ط)

 قراءة أـ الكتاب كسورة اإلخبلص. 

 بأف قراءة سورة الفاربة صدقة الذى  ُب سبيل هللا.  ( م)

 تغلق آية من سورة الفاربة ابب انر جهنم. ( ؾ)

قراءة سورة الفاربة كآية الكرسي كاثنُت من سورة آؿ عمراف ُب الصبلة ( ؿ)

 ثواهبا اعبنة.

بأف قراءة اآلية األخَتة من سورة الفاربة قراءة اإلقبيل كالزبور كالتوراة (ـ )

 مرات.  ٕكالقرآف الكرًن كصحف إبراىيم كصح  إدريس 
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سورة عند غسل مرب  جديد، يعد السكاف احملليوف أف قراءة كعندما تقرأ ىذه ال

سورة الفاربة تبدك األمر بما لو أف مالك السيارة يعطي الذى  أك غَته من الكنوز الثمينة 

ُب سبيل هللا ، لذلك بل ما يعطى لو كبن ؾبرد كديعة ، كؽبذا السب  ال يهرب اجملتمع 

ا من فبارسة ىذه سورة أـ القرآ ف عند الغسل دبرببة جديدة كىذا يشمل أيضنا احمللي أبدن

 امتناهنم ؼبا حصلوا عليو فكل شيء أيٌب من هللا كحده. 

بما رأت اغباجة حسيبة، إذا قرأت ىذه السورة مع آتايت أخرل من القرآف 

خاصة عند غسل مرب  جديد  فبل هبوز ؼبن قرأىا الوقف قبل بماؿ القراءة فجأة، بل 

كبذلك  النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلمالذبر كالصلوات على هب  قراءهتا ابلكامل مع 

هب  مواجهة القبلة لًتبيز القارئ هبذا التقليد. كقرائتها ثبلث مرات. كيبكن قراءهتا ُب أم 

كقت كليس ىناؾ كقت ؿبدد. كال حدكد فيها بتوقيت قراءة آتايت القرآف عند غسل مرب  

 جديد. 

ُت اؼبرب  اعبديد أك اؼبرب  القدًن.  ألف، إذا  كىو يبُت أف ُب األساس، ال فرؽ ب

باف اؼبرب  الذم نستخدمو ـبتوما بقراءة آتايت القرآف، فإف اجملتمع احمللي قد فعل أشياء 
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ال ذبعل صاح  اؼبرب  يشعر ابػبوؼ من السيئة ستحدث ؽبم أثناء رببو. فكل شيء ُب 

اربنا هللا كحفظنا هللا فيما عندان قدر هللا. كلكن حينما نسخدـ آية القرأف ُب حياتنا بي يب

 بذبر أظباء هللا ُب بداية األعماؿ. 

كاالستنتاج من اؼبقابلة مع اغباجة حسيبة أف اؼبرب  اعبديد الذم ملكو اجملتمع 

احمللي إما اعبوالة كإما السيارة،  الـز لو قراءة القرآف مع غسلو بشركط ؿبددة. بقياـ ىذه 

أف يضمن أنو قد نفذ شيئنا يقاؿ إنو أبثر فاعلية ُب تنفيذ  العملية، يبكن لصاح  السيارة

ىذا التقليد. كفقنا للمجتمع احمللي ظل ىذا التقليد مستمران لفًتة طويلة على الرغم من عدـ 

  ِٓقياـ بل الناس بذلك.

 اؼبستجي  الثالث  -ّ

 تكلدإبماؿ التعليم حىت اؼبدرسة االبتدائية ىي سنة. َٕىو مسنوين. بلغ عمره 

ُب قرية الكاسة دبنطقة موارا بوانج. أما أعمالو اليومية، باف مدرس قرآف لنساء ؿباضر 

رعاية األسرة ُب قرية باسا. عندما تكوف فيو اغببلقة كما إىل ذلك، أنو من ؿباضر الربانمج 

 كرئيسو، أنو شخص احًتامو اجملتمع احمللي لعلمو بمدرس للقرآف ُب القرية. 

                                                           
   ، ُب الساعة العاشرة كالنصف ابلتوقيت احمللي. َُِِسبتمبَت  ُحسيبة، اؼبقابلة ُب التاريخ  ِٓ
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معو، أف أية القرآف اليت استيخدمت عند غسل مرب  جيج ُب أما نتائج اؼبقابلة 

 : ْ-ُقرية باسة، منها سورة اإلخبلص 

ي  ىيوى  قيلٍ  ي  ُ اىحىده   اللٌٰ   اىللٌٰ
 
دي   ࣖ اىحىده  بيفيونا ۚ  ل و يىكينٍ  كىملىٍ  ّ يػيٍولىٍدَۙ  كىملىٍ  يىًلدٍ  ملىٍ  ِ الص مى

أيضان ُب غسل اؼبرب  جاء ُب حديث مع جدة مسموين، أف ىذه اآلية تستخدـ 

سواء باف جوالة أك سيارة. رأت أف ىذه اآلية، تفيد إىل أف تكوف كسيلة لرببة صاح  

اؼبرب  من هللا. كأف يبتعده هللا من الدين عند شراء الشيء اعبديد. كأف يباربو هللا عند رببو 

ؼباء كيقرأ دكف استخداـ السيئات. كييقرأ ىذه اآلية بعد كضع صبيع الشركط اؼبعينة ُب ا

القارئ اآلية أثناء ربريك اؼباء ُب الدلو ، كبعد ذلك، بدأ يقرأ آتايت القرآف عند غسلو ٍب 

ينفخها ُب الدلو.  أف يبكن أف يكت  آية القرآف على القرطاس ٍب يضع تلك الكتابة ُب 

الدلو الذم ملئت ابؼباء كالشركط اؼبعينة. كبعد ذلك يغسل اؼبرب  اعبديد. كأكضح أيضا 

ندما أراد غسل اؼبرب  اعبديد، يستعد ابلشركط اؼبعينة قبل بداية القراءة. كقد بينت ع

 الشركط اؼبعينة سابقا. ال يزاؿ صبيع السكاف احملليُت يبارسوف ىذا التقليد إال ؾبتمع قرية
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باسة لوجود الشكر على بل ما لدينا من األشياء اعبديد كسؤاؿ الرببة على بل شيء 

 ّٓف.بوسيلة آية القرآ

كلذلك، ال يزاؿ غسل اؼبرب  اعبديد سواء باف اعبوالة أـ السيارة سارتاين بُت ؾبتمع 

قرية باسة ألنو ليس من السهل نسياف التقاليد اليت ترتبط دائمنا آبتايت القرآف الكرًن 

 فيمكن أف نستنتج أف ىناؾ الكثَت من السكاف احملليُت الذين ما زالوا يؤمنوف هبذا التقليد. 

 ي  الرابعاؼبستج -ْ

 حاصل على درجة البكالوريوس ُب الًتبية ىوك,عامنا ِٔىو ؿبسن، يبلغ عمره 

ككلد ُب قرية باسة دبنطقة موارا بونج موارا بوانج. فهو يدٌرس ُب اؼبدارس اإلسبلمية كيعٌلم 

اؼبدرسة االبتدائية ُب قرية باسة. كىو أيضنا مسؤكؿ قركم يلع  دكر مهم ُب قرية باسة 

يعٍت من قسم الثقافة احمللية كالدينية حيث أنو ُب بل مرة مثل برانمج قراءة يس كالدعاء 

ا من الربامج، طل  إليو السكاف احمللي أبف يكوف رئيسا أم إماما لقراءة األدعية كغَتى

كغَتىا. احًتمو سكاف باسة بسب  طبلقتو ُب قراءة آتايت القرآف كقيادة السكاف جيدا ُب  

 بل الربانمج اإلسبلمي. 

                                                           
 ، ُب الساعة العاشرة ابلتوقيت احمللي.َُِِسبتمبَت  ِمسنوين، اؼبقابلة ُب التاريخ   ّٓ
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أما نتائج اؼبقابلة مع األستاذ ؿبسن، أف السورة اؼبقركءة عند غسل اؼبرب  اعبديد 

 منها بلمة الشهادتُت: 

ا ر سيٍوؿي هللاً  ًإلىوى إآل هللا كىاىٍشهىدي اٌف ؿبمدن  أىٍشهىديأىٍف الى

أكضح أف قراءة الشهادتُت عند غسل اؼبرب  اعبديد ال ينبغي نسياهنا، ؼباذا؟ ألف 

قراءهتا عند الغسل  بقراءة اإلقرار القوم ُب حياتنا اليومية. كالشهادة  ربن من أرباف 

األكىل قبل الصبلة كالزباة كالصـو كاغبج. كليست الشهادة ؾبرد صبلة عادية ألف  اإلسبلـ

معٌت العقيدة ىو الشكل اغبقيقي للتوحيد كاإليباف. كال نطق فقط، ال بد للمرء أف يطابقها 

 ُب األفعاؿ. 

كأكضح أيضا أنو بناءن على معٌت عبادة هللا سبحانو كتعاىل كاجتناب النواىي كاتباع 

النيب دمحم رسوؿ. أف قراءة الشهادتُت عند غسل اؼبرب  اعبديد نتعهد ابسم هللا ك سنة ال

أبشياءان اعبديدة حىت ال ننسى أف معٌت الشهادتُت مفيد يفوؽ حد  صلى  هللا عليو كسلم

اػبياؿ ُب حياتنا اليومية. أما ابلنسبة للفضائل األخرل، فأكضح أف فائدة قراءة الشهادتُت 
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دمحم: "من مكاف آخر ببلمو ال إلو إال  النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلمؿ ىي اعبنة. بما قا

 هللا دخل اعبن" )ركاه أبو داكد(. 

كأفادت أيضا قراءة الشهادين عند غسل اؼبرب  اعبديد التوبل على هللا. ابلتوبل، 

وؿ ال ينسى الشخص دبا أعطاه هللا. من يذبر هللا بل يـو تتوبل على هللا. بما قد شرح رس

هللا أف قراءة الشهادتُت من أىم بلمة ُب ذبر هللا. كأف الذبر من العبادة اليت هب  أف يقـو 

هبا الشخص حيث أف اؼبسلمُت كاؼبسلمات يبارسوف أنفسهم بذبر هللا.  ككبن بأىل قرية  

باسة، هب  علينا الذبر ُب أم حاؿ باف. كىناؾ أنواع ـبتلفة من الذبر الذم يبكن أف 

 ْٓن الشهادة ىي أىم قراءة ذبر عند  هللا سبحانو كتعاىل.نقرأىا. لك

 اؼبستجي  اػبامس -ٓ

 حاصل على درجة البكالوريوس ُب الًتبيةىي سنة ْٖاظبها ربميٍت. عمرىا 

كلدت ُب قرية باسة. ىي مدرسة القرآف ألطفاؿ القرية مثل تعليم الدينية كركضة األطفاؿ. 

إىل جان  ذلك، أهنا ؿباضرة ُب حبلقة األمهات ُب تلك القرية كىي أيضا عاملة القرية 

أما عن استخداـ آتايت القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديد ُب قرية   اليت اختارىا رئيس القرية.

                                                           
 ، ُب الساعة  الرابعة عشرة كالربع ابلتوقيت احمللي.َُِِسبتمبَت  ِؿبسُت، اؼبقابلة ُب التاريخ   ْٓ
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أف ىذا التقليد ردبا ًب تصنيفو على أنو تقليد منذ فًتة طويلة كمستمر حىت باسة، أكضح 

. بما هبادؿ أبنو ابستخداـ آتايت القرآف ، يبارس السكاف احملليوف آتايت القرآف الكرًن  اليـو

ُب حياهتم اليومية. أما حبس  قولو ُب إحدل اآلتايت اؼبستخدمة عند غسل اؼبرب  اعبديد 

أك آية الكرسي اليت قرأىا اجملتمع غالبا. فقد أكضح أف ىذه اآلية  ِِِمثل سورة البقرة: 

فبلوءة من فوائد أيضان. منها القدرة على ضباية النفس من بل أنواع األشياء السيئة مثل 

عندما نريد ربوب اعبوالة أك سيارة مع قراءة ىذه اآلية سبامنا بأننا مبارس قراءهتا أك نسأؿ هللا 

 ن الضرر. تعاىل على ضبايتنا م

كأكضح أيضا أف طل  اغبماية من هللا ليس فقط بقراءة آتايت القرآف بل قراءة 

 مرات.   ٕاألذبار كالصبلكات أيضنا: "سبحاف هللا كاغبمد هلل كال إلو إال هللا كهللا أبرب"

بأف قراءة بلمة هللا عند غسل اؼبرب  اعبديد ذبر هللا عز كجل عندما نريد أشياء 

ا أف ؽبذا الذبر بثَت من الفضائل اليت قد نعرفها ابلفعل. حىت كبصل جديدة. كقد علمن

دائمنا على اؽبدكء كالسكينة عند قيادة السيارة أك اعبوالة. بما قاؿ هللا سبحانو كتعاىل ُب 

 ( ُِٓ"منتخ  األحاديث" )سورة البقرة: 
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 ٓٓ"فاذبركين أذبربم" أم أف عونيت كخَتٌب معك ُب الدنيا كاآلخرة.

 مرات(.  ٕصلوات ىي "اللهم صل على دمحم كعلى آؿ سيدان دمحم" )أما ال 

بانت قراءة الذبر كالصلوات بعد قراءة أية القرآف. كبعد قراءة بلها، الدعاء إىل 

هللا بي نكوف ُب ظل هللا أينما ذىبنا عند قيادة السيارة. أما ابلنسبة لعدد قراءهتا، قاؿ 

ُب العمر. أنو كاج  ُب بل كقت لوجوب السنة القرطويب، ال فرؽ ُب كجوبو مرة كاحدة 

بوجود   النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلمككبن بمسلمُت، دائما نصلي إىل  ٔٓاؼبؤبدة.

 (: ٔٓبما قاؿ هللا سبحانو كتعاىل ُب )سورة األحزاب:   ٕٓاحًتامنا عليو.

ئكتىوي يصلوف عىلىى   أىيػُّهىا ال ًذين تايى  النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلم"ًإف  الل ى كىمبلى

آمىنيوفى صىلُّوا عىلىيو كسلموا تسليما".
ٖٓ  

 اؼبستجي  السادس -ٔ

                                                           
 الشيخ دمحم يوسف الكاندىلول, األحاديث اؼبنتخبة َب الصفات الست للدعوة إىل هللا تعاىل: مكتبة اإليباف, بدكف سنة ٓٓ

 
 لفية. بدكف سنة اإلماـ اغبافظ اضبد بن عٌلى بن حجر العسقبلىن, فتح البارل اعبز الثبلثُت. اؼبكتبة ال ٔٓ
 ، ُب الساعة السادسة عشرة كالنصف ابلتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ّربموين، اؼبقابلة ُب التاريخ   ٕٓ
 الشيخ دمحم يوسف الكاندىلول, األحاديث اؼبنتخبة َب الصفات الست للدعوة إىل هللا تعاىل: مكتبة اإليباف, بدكف سنة  ٖٓ
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أبمل التعليم حىت كىي سنة. كىي ربة البيت. ِٗاظبها سرم مارداتاينيت. عمرىا 

أكضحت ىنا قليبلن عن استخداـ آتايت من القرآف عند غسل اؼبرب  .ةالعلي اؼبدرسة

 اعبديد. إهنا من السكاف احملليُت الذين مارسوا ىذا التقليد: 

عندما أريد أف أغسل اؼبرب  اعبديد، البد يل من إعداد صبيع اؼبتطلبات بنفسي. 

ألين مل أبن  هب  أف تكوف حاضرنة قبل بدء قراءة آتايت القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديد

طالقة ُب قراءة القرآف سوؼ أخشى أف سوء الفهم. لذلك، أطل  إىل األشخاص اآلخرين 

  ٗٓلقراءهتا. كبعد ذلك، أغسل اؼبرب  ابؼبا قدر نصف من الدلوػ كنصف آخر للغسل.

 اؼبستجي  السابع -ٕ

إبماؿ التعليم حىت كىي سنة. كىي ربة البيت. َْاظبها يوىانيس. عمرىا 

أكضحت ىنا قليبلن عن استخداـ آتايت من القرآف عند غسل اؼبرب   انويةاؼبدرسة الث

 اعبديد. إهنا من السكاف احملليُت الذين مارسوا ىذا التقليد:

أكضحت أهنا قد مارست ىذا التقليد لفًتة طويلة بما قالت سيدة سَتم. حيث 

أهنا أتمر الغَت لفعل ىذا التقليد. عندما أريد أف أغسل اؼبرب  اعبديد، البد يل من إعداد 
                                                           

 ، ُب الساعة  العاشرة كتسعة كثبلثُت دقيقة ابلتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ٓسَتم مردينيت، اؼبقابلة ُب التاريخ  ٗٓ
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صبيع اؼبتطلبات بنفسي. هب  أف تكوف حاضرنة قبل بدء قراءة آتايت القرآف عند غسل 

لقة ُب قراءة القرآف سوؼ أخشى أف سوء الفهم. لذلك، اؼبرب  اعبديد ألين مل أبن طا

أطل  إىل األشخاص اآلخرين لقراءهتا. كبعد ذلك، أغسل اؼبرب  ابؼبا قدر نصف من 

الدلوػ كنصف آخر للغسل. بعد أف فعلت ىذا شعرت ابألمن عند ربوهبا. فقد البفض 

على الرغم من أف عمره خوُب أك قلقي. كاغبمد هلل حىت اآلف ال يزاؿ اؼبرب  حبالة جيدة 

يزيد شباين سنوات. ُب ذلك الوقت قبل معرفة ىذا التقليد،  ُب بل مرة أشًتيها ك مل يكن 

األمر بذلك حىت ست سنوات لكن ؿبرؾ السيارة فاسدة ُب كقت قري . فإف فبارسة 

اعبمهور  آتايت القرآف ىنا مؤثرة للغاية ابلنسبة لنا ألننا نعتقد أف فبارسة اآلتايت القرآنية بُت

يبكن أف ربيي آتايت القرآف، أحدىا ىي قراءهتا عند غسل اؼبرب  اعبديد. ألف التأثَت من 

  َٔقراءهتا جيد ابلنسبة لنا بشع  قرية باسة.

 وظائف القرآن عند غسل ادلرب  اجلددد يف قردة باسة  - ج

                                                           
 ، ُب الساعة الثانية عشرة كطبس دقائق ابلتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ٓيوىانس ، اؼبقابلة ُب التاريخ  َٔ
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من البياانت اؼبذبورة سابقان ، يبكن اغبصوؿ على صورة كاضحة عن فوائد آتايت 

 آنية أك السور ألغراض ـبتلفة للحماية عند ارتداء أك قيادة اؼبرب ، منها: القر 

 احلامية من ادلخلوقات الغائبة والشخص ادلسيئ  -0

 (ِٓٓ: ِآية الكرسي )سورة البقرة / ( أ)

من بعض اؼبستجيبُت الذين يبارسوف آية الكرسي ألهنا يستخدـ الدليل على حديث 

 الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

حدثنا عمر بن حفص حدثنا اىب حدثنا االعمش قاؿ حدثٌت ابراىيم عن علقمة 

صلى هللا  النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلمكعبدالرضبن بن يزيد عن اىب مسعود االنصارم قاؿ: قاؿ 

 (: ِْٓٔ-)خبارم   عليو كسلم االتاياتف من اخر سورة البقرة من قراء هبما َب ليلة بفتاه

اخربان ابو العميس عن الشعيب قاؿ قاؿ عبدهللا من قراء عشر اتايت  حدثنا جعفر بن عوف

من سورة البقرة َب ليلة مل يدخل ذلك البيت شيطاف تلك اليلة حىت يصبح اربعا من اكؽبا كاية 

 (ِّْٖ -الكرسي كايتاف بعدىا كثبلث خواتيمها اكؽبا )هلل ما َب السموات( )راريبي
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ن اآلتايت اليت أقرأىا بثَتنا ، سواء بانت للرقية أك عبلج رأت اغباجة ليبا، أف آية الكرسي م

اؼبرضى أك األطفاؿ الذين بثَتنا ما يبكوف كما إىل ذلك.  فعلت ىذا ألين انلت الرببات من آية 

   ُٔالكرسي. كىذا ُب رأيي مفيد للغاية.

الواردة ال ىبتلف رأم سحتانيل بثَتنا عن الرأم السابق ألنو ابغبكم من مدل عظمة الفوائد 

 ِٔفيو، دبا ُب ذلك بونو حامينا من بائنات خارقة للطبيعة.

رأل سوبياف، يبكن عادة قراءة آية الكرسي ىذه عند إزعاجها من قبل بائنات خارقة 

للطبيعة أك اؼبركر ُب أمابن داخل قرية باسة نفسها أك خارجها ، ألف آية الكرسي يفهم تقريبا صبيع 

 ّٔلفضيلة فيها.السكاف احملليُت الكثَت عن ا

لسوريداف بواحد من أئمة اؼبسجد، قاؿ ؼباذا سبارس آية الكرسي بما نعلم أف آية الكرسي 

ؽبا كظائف عديدة منها ضبايتها من بائنات خارقة للطبيعة ، كؽبذا فإف آية الكرسي تيقرأ دائمان ، 

 ْٔكمنها ُب صبلة الفرض إما صباعةكإما منفردا. 

                                                           
 ساعة التاسعة عشرة كالنصف ابلتوقيت احمللي. ، ُب الَُِِسبمبَت  ِٔليبا، اؼبقابلة ُب التاريخ   ُٔ
 ، ُب الساعة السابعة عشرة كالربع ابلتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ِٕسهتانيل، اؼبقابلة ُب التاريخ  ِٔ
 ، ُب الساعة البالتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ِٖسوبياف، اؼبقابلة ُب التاريخ   ّٔ
 ، ُب الساعة  العشرين  كالنصف ابلتوقيت احمللي. َُِِسبمبَت  ِٕسوريداف، اؼبقابلة ُب التاريخ   ْٔ
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، كىي: بناء على  ٍِٓٓب فهم دمحم إقباؿ آلية الكرسي الواردة ُب القرآف سورة البقرة آية 

ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "من قرأ آية الكرسي كآخر سورة  البقرة، عندما يواجو  النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلمقوؿ 

كيساعده دائمنا ".صعوابت ، فإف هللا سبحانو كتعاىل سيزيل بل الصعوابت اليت يواجهها 
ٔٓ  

من بعض نتائج اؼبقابلة مع اؼبستجيبُت، يبكن ربليل أف التفعيل ُب ىذه اآلية ىو اؽبدل. 

كىو ما يعٍت اؽبداية ؼبن ينالوف ىدايتو، كيذبر اؼبؤلف ذلك ألهنم ينالوف الرببة على آية الكرسي 

لكرسي فقط، كلكن إذا سبت  كىي ميزة ببَتة جدا لفضيلة اآلية ؼبن يبارسها. ال هب  قراءة آية ا

بتابتها ككضعها على اؼبرب ، فستعمل على اغبماية من التداخل من قبل بائنات خارقة ، كإذا باف 

 اؼبوقع الذم يتم من خبللو مطاردة اؼبرب ، فسيكوف ُب األمن كالسبلمة.

 ٕ-ُ)ب ( سورة الفاربة 

اغبسيٍت يبكن  ا حملمدُب ىذه اغبالة سوؼ يشرح اؼبؤلف عن تفعيل سورة الفاربة كفقن 

استخداـ القرآف ألم نية ، لذلك إذا باف ىناؾ من ينوم األمل ليكوف حامينا، إذف، سيكوف القرآف 

 حصننا، ابإلضافة إىل أشياء أخرل.

                                                           
 ، ُب الساعة السادسة عشرة كالنصف ابلتوقيت احمللي. َُِِأبتوبر ِدمحم إقباؿ، اؼبقابلة ُب التاريخ   ٓٔ
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على الرغم من أف آية القرآف اليت سبارس ُب غسل الرب  اعبديد ال عبلقة ؽبا ابغبامي،  

 ، ألهنا تشَت إىل نواتاي الشخص. فإهنا تفيد بشكل غَت مباشر باغبامي

كلكن لزتايدة الثقة ابلقرآف نوصي أبف نكوف قادرين على فهم معٌت اآلية، كأسباب النزكؿ  

 من أجل تقوية عقيدة القل .  

مناسبا بفهم اغباجة ليبا، أف أم آية بقصد اغبماية من االضطراابت من بائنات خارقة 

كقائية. إذا استخدمنا اآلية كسبرننا عليها، فبالطبع سيشعر للطبيعة كبذلك البشر يبكن أف تكوف آية 

اؼبكاف الذم نعيش فيو ابؽبدكء حىت عندما وبدث شيء غَت متوقع.  قراءة القرآف كحده تكفي 

للحماية الذاتية ، فاستخداـ آتايت القرآف ُب بل األحواؿ سيثبت الدليل إبذف هللا على الرعغم من 

)فبارسة اآلتايت القرآنية اؼبوجودة اؼبتعلقةابغبماية  لى  هللا عليو كسلمالنيب دمحم صاتباع ما عٌلمو 

 النفسية دبعرفة أسباب نزكؽبا(.  

كابؼبثل، فهم اؼبستجيبوف اآلخركف ، مثل سحتانيل ، الذم قاؿ إف ىذه اآلتايت غالبنا ما يبارسها 

ا لسريداف، باف الناس الناس ألهنم يركف عدد الفوائد اليت ربتوم عليها. كُب الوقت نفسو، كفقن 

.  كذبر أهنا قراءة ربتوم على النيب دمحم صلى  هللا عليو كسلميقرؤكف سورة الفاربة ابسس حديث 
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الكثَت من القوة الركحية ، دبا ُب ذلك ذبن  اعبن أك الكائنات كالشيطاف الذم يوسوس البشر. ىذه 

ب  من اػبطر، خاصة أثناء قيادهتا. اؼبمارسة مناسبة الستخدامها غبماية أنفسنا عند استخداـ مر 

 كؽبذا اقًتح كضع اآلية أك قراءهتا عند غسل اؼبرب  أك عند استخدامها. 

يقرأ بعض الناس أيضنا اآلية دائمنا عند تنفيذ التقاليد اإلسبلمية التقليدية ُب القرية ، ألهنم 

تخدـ فقط عند الغسل يعتقدكف أيضنا أف سورة الفاربة ىي سورة الفضيلة إىل حد ببَت ، ال تس

دبرببة جديدة كلكنهم يبارسوف ىذه السورة أيضنا عندما يريدكف لبدء نشاط حيث يطلقوف على ىذه 

السورة على أهنا سورة االفتتاح عند القياـ بشيء ما أك األحداث الكبَتة. كابلتايل، فإف عملية سورة 

ثابة اؽبدل أك دليل لعباده الذين الفاربة اؼبوصوفة أعبله عند تكييفها مع األساس النظرم ىو دب

 يؤمنوف بكلمتو. 

 أشكال الشكر والرببة -0

 )سورة نصف القرآف(. ْ-ُسورة اإلخبلص اآلتايت  ( أ)

كفقنا لشرح اؼبثنوين، تعمل ىذه اآلية حبيث وبصل صاح  اؼبرب  على كفرة جديدة، كالشيء 

اؼبؤبد أهنا ربصل دائمنا على النعم عندما يبكن استخداـ السيارة بشكل صحيح دكف خلطها أبشياء 
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اـ ليست جيدة. ككفقا لو ، فإف بربة آتايت القرآف فعالة للغاية كتوفر فوائد غَت عادية. إف استخد

اآلتايت عند غسل اؼبرب  اعبديد يعٍت أنو ابلطريقة نفسها اليت نشغل هبا اآلية عندما نفعل شيئنا ما 

، فإهنم ، بأشخاص ؿبليُت ، يعتقدكف أيضنا أف آتايت القرآف اليت يقرؤكهنا أك يبارسوهنا يبكن أف 

ذباه هللا دبا لديهم للتو سبنحهم إحساسنا ابلوقار. يبكنهم أف يشعركا أبنفسهم. ، كال تشعر ابلغطرسة 

حىت يقرأكا ىذه اآلية ابإلضافة إىل شكل من أشكاؿ االمتناف كيطلبوا الرببات اليت سيحصلوف 

 عليها الحقنا.

أما ابلنسبة للعهد أك بلمة الشهادة اليت يقرؤكهنا عند غسل اؼبرب ، فإف القراءة تعترب 

ا عند غسل اؼبرب  اعبديد. بما أكضح السيد ؿبسن باؼبستجي  الرابع، أنو  عندىم تعزيزنا أك تعهدن

قاؿ إف قراءة الشهادتُت عند غسل اؼبرب  اعبديد أمر مهم ال ينبغي نسيانو، ؼباذا؟ ألف قراءة 

الشهادتُت عند غسل اؼبرب  اعبديد ىي مثل قراءة عهود قوم ُب حياتنا اليومية ، فإف الشهادة جزء 

كالزباة كالصـو كاغبج. ليست ؾبرد صبلة عادية ألف من أرباف اإلسبلـ األكىل إىل جان  الصبلة 

معٌت بلمة الشهادة ىو الشكل اغبقيقي للتوحيد كاإليباف. ال يكفي ابلنطق بل الشهادة ذبعل اؼبرء 

 مضطرنا إىل اإلدالء ابلشهادة كاالعًتاؼ أبفعاؿ حقيقية.
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      ل استخدام اآلايت القرآنحتلي - د

ؾبرد بتاب هب  أف نؤمن بو بما ُب الربن  القرآف ُب كاقع حياة اؼبسلمُت ليس 

اإليباف الثالث. للقرآف دكر مهم ُب بل جان  من جوان  حياة اؼبسلم. ال ربصل قراءة 

 ٔٔالقرآف على مكافأة فحس ، بل ربصل على فوائد ركحية للحياة الركحية غبياة اؼبسلم.

م القرآف بكتاب القرآف ضركر لكل اؼبسلم هب  أف ينمو طواؿ الوقت، كيكمن أنبية فه

مفتوح. كهب  أف يستخدـ فهم القرآف بكتاب مفتوح األدكات التقليدية اليت استخدمها العلماء 

السابقوف كاستخداـ اؼبصطلحات اؼبستخدمة ُب القرآف أيضنا. ىناؾ نوعاف من اؼبصطلحات 

القرآف ُب  اؼبستخدمة ، كنبا الضوء كالفكرة. ىذا اؼبصطلح لو معٌت عميق ُب فهم القرآف أك عيش

 ٕٔاغبياة اليومية.

أكضح اجمليبوف بيف أف ردكدىم على تنفيذ استخداـ آتايت القرآف عند عسل اؼبرب  

 اعبديد كيعتقد اؼبستخدموف أهنا تؤثر على ربقيق ما يريدكف.

 يشمل التحليل الذم يبكن أف يصفو الباحثة ما يلي:

                                                           
  ُٕٔٗرة: دارالشركؽ, عاـ يوسف القرضاكل, بيف نتعامل مع القرآف النلعظيم, الطبعة األكىل. القاى  ٔٔ
 ترصبة من :  ٕٔ

Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, ( Jakarta Selatan:Penerbit Fitrah, cet 0, Desember 

2112). 
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 تستخدـ السور كاآلتايت بلها كىي:

 ٕ-ُسورة الفاربة اآلية  -ُ

ٰمًلًك يػىٍوـً  ّالر ضٍبًٰن الر ًحٍيمًَۙ  ِاىغبٍىٍمدي للًٌٰ رىبًٌ اٍلٰعلىًمٍُتىَۙ  ًُبٍسًم اللًٌٰ الر ضٍبًٰن الر ًحٍيًم 

ؾى نىٍستىًعٍُتي   ْالدًٌٍينً   ؾى نػىٍعبيدي كىًاتاي  رىاطى اٍلميٍستىًقٍيمىَۙ  ًٓاتاي  ًصرىاطى ال ًذٍينى  ًٔاٍىًدانى الصًٌ

  ࣖلىٍيًهٍم ەَۙ غىٍَتً اٍلمىٍغضيٍوًب عىلىٍيًهٍم كىالى الض ۤالًٌٍُتى اىنٍػعىٍمتى عى 

 ْ-ُاآلية سورة اإلخبلص  -ِ

ي اىحىده     ُقيٍل ىيوى اللٌٰ
 
ي الص مىدي  ْ ࣖبيفيونا اىحىده   ۚ  كىملىٍ يىكيٍن ل و ّملٍى يىًلٍد كىملىٍ يػيٍولىٍدَۙ  ِاىللٌٰ

 ِٓٓسورة البقرة اآلية  -ّ

ي الىا اًٰلوى   لىو مىا ًَب الس ٰمٰوًت كىمىا ًَب اىللٌٰ
 
 اىغبٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي ە  الى أتىٍخيذيه ًسنىةه ك الى نػىٍوـه

 
ًاال  ىيوى

 كىالى وبيً 
ٍلفىهيٍم   يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى اىٍيًدٍيًهٍم كىمىا خى

 مىٍن ذىا ال ًذٍم يىٍشفىعي ًعٍندىه ًاال  ابًًٍذنًو 
ٍيطيٍوفى ااٍلىٍرضً 

نٍ   كىىيوى اٍلعىًليُّ  ًبشىٍيءو مًٌ
ا   كىالى يىػ يٍوديه ًحٍفظيهيمى

 
 كىًسعى بيٍرًسيُّوي الس ٰمٰوًت كىااٍلىٍرضى

 
ۤاءى ًعٍلًمو ًاال  دبىا شى

  .ِٓٓاٍلعىًظٍيمي 
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عند إجراء التحليل، يشرح الباحثة  دكافع سكاف قرية باساه عند استخداـ آتايت من 

 القرآف لغسل اؼبرب  اعبديد 

اآلتايت عند غسل اؼبرب  اعبديد بقراءة اآلية كالذبر عند خلط اؼباء بعدة  كُب تطبيق ىذه

 شركط ًب ربضَتىا كبعد ذلك غسل اؼبرب  مباشر ابؼباء.

،  ِٓٓمن سورتُت كآية كاحدة، كىي: سورة الفاربة كسورة اإلخبلص كسورة البقرة آية 

عة خاصنة. اعتبارنا من اؼببلحظة ، ألف ؽبذه اآلتايت معافو ـبتلفة. لكل اآلتايت السابقة  غرض أك منف

ا  ا جدن فإف صبيع آتايت القرآف أك األذبار اليت تيقرأ عند غسل اؼبرب  اعبديد ستقدـ مثاالن جيدن

ا ينشطوف  للمجتمعات األخرل ، ألف السكاف احملليُت يؤمنوف أيضنا ابلفوائد اؽبائلة إذا بانوا دائمن

يتم القياـ بو ُب القرية ، يعتقد اجملتمع أف بل شيء الصبلة اؼبقدسة آتايت من القرآف ُب بل نشاط 

إذا باف ال يتوافق مع اسم هللا فهو أقل تفضيبلن ابلنسبة ؽبم. كابؼبثل ، من خبلؿ غسل اؼبرب  

اعبديد  ُب قرية باساه، ال ينسوف أيضنا قراءة اآلتايت السابقة بتصميم للفوائد اليت سيحصلوف عليها 

 أظباء هللا سبحانو كتعاىل مع اآلتايت اؼبقدسة من آتايت القرآف. من ما فعلوه من خبلؿ تضمُت
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بما حصلت من شرح اؼبستجي  الثاين، فإف الفاربة سورة أك آية ؽبا فوائد عديدة إذا ما 

مورست ُب اغبياة اليومية، منها القدرة على رفع مكانة اإلنساف إذا باف يبارسها دائمنا بل يـو مقارنة 

ارسوهنا. كىم بقركيُت ؿبليُت يفتحوف دائمنا الربانماج الكبَتة ىناؾ من خبلؿ ابألشخاص الذين ال يب

البدء بقراءة السورة. كابؼبثاؿ سورة اإلخبلص بما الحظت من مبلحظة أف ىذه السورة مفيدة 

، دبا ُب ذلك  غسل اؼبرب  اعبديد, كابلقراءة ىذه  للسكاف احملليُت إذا مارسوىا ُب حياهتم بل يـو

نفسها اليت نسأؽبا كبن بالبشر للوفرة.من هللا تعاىل كابتعد عن ما يسمى ابلديوف ُب  السورة ىي

اغبصوؿ على سلع جديدة كابلتأبيد حىت كبصل على الرببات عندما نريد استخداـ ىذه السلع 

حىت تكوف مفيدة ُب األشياء اعبيدة ُب طريقهم. أما ابلنسبة لآلية التالية، كىي سورة القرآف، البقرة 

أك غالبنا ما يطلق عليها آتايت الكراسي للسكاف احملليُت، كفقنا للسكاف احملليُت، فهي  ِٓٓاآلية 

ا عن األشياء اليت  تقوية ضبايتهم الذاتية من األشياء غَت اؼبرئية أك يبكنهم اإليباف ابغبفاظ عليها. بعيدن

 السحر األسود اآلخر. -تفوح منها رائحة السحر أك العلم. 

ؼببلحظة ُب شكل اؼبقابلة أجراىا الباحثة مع السكاف احملليُت، يبكن استنتاج أف من نتائج ا

السكاف احملليُت لديهم الدافع لقراءة أك كضع آتايت من القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديد, ألهنم 
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يريدكف االستفادة من نتائج استخداـ ىذه اآلتايت ، أم ُب شكل عرقلة. أعماؿ شريرة مثل السحر، 

اليت هتدؼ إىل تركيع صاح  اؼبرب ، حىت ال تصبح رعبا أك مضايقة بسب  استخدامها.  كالسرقة

 أك قراءة آتايت من القرآف عند  غسل اؼبرب  اعبديد.

من بعض اؼبستجيبُت الذين أجرل الباحثة اؼبقابلة معهم، فإف سب  قراءهتم أك كضعهم 

مع بعضهم البعض، أم أهنم يعتقدكف آلتايت من القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديد ىو نفسو تقريبنا 

أف آتايت القرآف قادرة على منع السيئات كمن خبلؿ قراءة آتايت من القرآف يعتقد السكاف احملليوف  

 أهنم يشعركف ابألماف أك اؽبدكء كيطلبوف الرببات دائمنا.

ا من خبلؿ قراءة آتايت من القرآف  مثاؿ على ذلك سرم مردينيت، فهي تضع أك ينفذ تقليدن

لى مرببها اعبديد، أم دراجة انرية ، كيتمٌت أف تكوف اؼبرب  اعبديد اليت يبتلكها قادرة على توفَت ع

السعادة، سواء ابلنسبة ؽبا أك لعائلتها. ابإلضافة إىل ذلك، من خبلؿ تنفيذ ىذا التقليد، أتمل أف 

ال تزاؿ عرضة لسرقة  يكوف اؼبرب  آمن كؿبمي من األفعاؿ الشريرة للبشر، ألنو ُب قرية باسو نفسها

 البضائع كابلطبع علينا ببشر أف نكوف يقظُت كحذرين.

 أىداف استخدام آايت القرآن عند غسل ادلرب  اجلددد - ه
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كأما أىداؼ استخداـ آتايت القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديد فتنقسم الباحثة إىل اجملاؿ 

 ٖٔالديٍت كاجملاؿ االجتماعي.

 ربليل الدافع الديٍت كالغرض منو -ُ

باف الدافع الديٍت لقراءة ىذه السور كفقنا للبعض من اؼبستجيبُت أف ىذا يرجع 

النيب دمحم إىل بثَت من آتايت الفضيلة القرآنية اليت ًب استخدامها على أم حاؿ ، بما نقلها 

دمحم صل هللا عليو كسلم. نقل اؼبستجيبوف بطرؽ ـبتلفة كلكن باف  صلى  هللا عليو كسلم

 ؽبم نفس اؼبعٌت.

 بما نقل أحد اؼبستجيبُت عن ىذا الدافع الديٍت:ك 

 خذ أم آية من القرآف ألم غرض تريده

، فاؼبستجيبُت يريدكف أىداؼ استخداـ آتايت القرآف عند غسل اؼبرب  اعبديدأما 

النعم كاألماف من هللا مع تفسَتات ـبتلفة.  إذا حصلت على بربات هللا ، فسيصبح بل شيء أبثر 

 ند يرب  اؼبرببة أينما بنت.ىدكءنا كازدىارنا ع

                                                           
68

بتوقيت غرب إنذونيسيا 02:11، الساعة  2120أغسطس  01خليفة ، مقابلة شخصية ، في  
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 الذم تفسَت اؼبنار بتاب ُب راشد السيد فيو تبع فقد األلباين الدين انصر الشيخ كحبس 

 ٕٓٓ الًتتي  ُب أعبله اغبديث األلباين الدين انشَت الشيخ أدرج ٗٔللركاية. أصلي اليوجد مصدر

 كال مشهور ؾبموعتو. كاغبديث ُب بتاب كاؼباضي الضيف اغبديث من )طبس مائة كسبعة كطبسوف(

 ال السنة. لذلك ُب لو أصل ال حديث أنو اؼبؤسف من كلكن كاحملاضرات، اػبط  خبلؿ من سيما

 عن ىبتلف قانوين أساس لو عامل بل شيء، بل دمحم. بعد للنيب األقواؿ ىذه على االعتماد هبوز

 أف طاؼبا نعمة اػببلؼ ألف البعض بعضهم يلوموا أف اؼبسلمُت إخواننا على ينبغي ال اآلخر. كلكن

 .تنحرؼ ال العقيدة

 ربليل الدافع كاألىداؼ االجتماعية -ِ

كفقنا للمستجيبُت، باف الدافع كراء ىذا التطبيق ىو اغبفاظ على إحدل الثقافات 

اؼبستوحاة من الثقافة اإلسبلمية ُب قرية بساه. ابلنظر إىل أف القليل من األجياؿ القادمة بدأت 

ُب عدـ االعًتاؼ هبذا التقليد. كلغرض ذلك، فإف اؼبستجيبُت لديهم نفس اؽبدؼ، كىو 

ة ىذا التقليد إىل خلفاء القركيُت احملليُت ألنو أمر مؤسف للغاية إذا مل يكن استكشاؼ أك إعاد

                                                           
 قَُِْاألحاداثلضعيفة كاؼبودكعة كأثرىاالسئ فيااألمة, ؾبٌلة األكؿ. الرتايض: مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع,دمحمانصَتالدين الباين, سلسلة  ٗٔ
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ىناؾ أحد هبيد استخداـ آتايت القرآف عندما غسل ىذه اؼبرببة الحقنا كأخَتنا حىت كبصل كبن 

 الذين ننفذ ىذا التقليد على الرببة ُب إحياء آتايت القرآف الكرًن ُب كسط اجملتمع.

 ة األنرتوبولوجيحتليل شعائر مقارب -و

كحبس  علماء األنثركبولوجيا، فإف اغبفل وبتوم على طبسة جوان  ربتاج إىل اىتماـ، 

 كىي:

 نظاـ اإليباف( أ)

 مكاف الشعائر( ب)

 كقت الشعائر( ج)

 كسائل اإلعبلـ أك أدكات الشعائر( د)

 األشخاص الذين يقودكف كيتبعوف الشعائر( ق)

اؼبذبورة أعبله، فإف بل ىذه اؼبهن، إذا ابلنظر إىل اؼبناقشة السابقة حوؿ اعبوان  اػبمسة 

ًب ربليلو ، ىي عملية تبلكة آتايت من القرآف عند الغسل دبرببة جديدة، كاليت تربز فقط على بربات 

 آتايت اآلتايت. القرآف كخاصة آية الكرسي كالسورة اؼبختارة ُب تبلكة آتايت القرآف.
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قليد الغسل دبرببة جديدة تدخل ُب أما ابلنسبة للغرض، فإف شعائر قراءة آتايت القرآف ُب ت

 ثبلثة أىداؼ ُب األنثركبولوجيا، كىي:

 الشعائر اليت هتدؼ إىل شكر هللا( أ)

 الشعائر اليت هتدؼ إىل التقرب إىل هللا( ب)

 الشعائر اليت هتدؼ إىل االستغفار عن األخطاء اؼبرتكبة.( ج)

التطبيق  ُب حُت إذا اتبعت نظرية ىومانس ج. أنتوين كاالس، من حيث مدم، فإف ىذا

 يشمل الشعائر بعبلج، ألنو يهدؼ إىل منع األشياء غَت اؼبرغوب فيو.

إذا نظرت إىل صبيع عمليات التنفيذ، فإف استخداـ آتايت القرآف ُب ىذا التقليد يتضمن 

تبارؾ ابلكلمات كاألفعاؿ اؼبوصوفة. ُب تطبيق ىذا التقليد، ىناؾ أقواؿ كأفعاؿ مباربة، أم التذبر 

 ال يقتصر على قراءة آتايت من القرآف. كالدعاء للنيب

 

 

 


