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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة - أ

بناء على حبث عن استخداـ آتايت القرآف ُب استخداـ آتايت القرآف عند الغسل 

دبرببة جديدة ُب قرية بساه منطقة موارا بوانج، من صبيع التفسَتات ُب الفصوؿ السابقة، 

 القضاتاي اؼبسألة اليت أثَتت ىي بما يلي:يبكن استخبلص النتائج كىي إجاابت 

أما السور كاآلتايت اؼبستخدمة ُب عملية الغسل ابؼبرببة، كىي: بت  قرآف صورة 

مع  ْ-ُ. كقرآف صورة اإلخبلص اآلية ٕ-ُ، قرآف صورة الفاربة اآلية ِٓٓالبقرة اآلية 

 تبلكات للذبر كالشهادة كالصلوات للنيب.

ف اآلتايت السابقة ىي آتايت عظيمة كيبكنها فبحس  تفسَتات اؼبستجيبُت، فإ

أف سبنع بل االضطراابت من اعبن كالشياطُت كاألركاح األخرل، حىت البشر الذين يريدكف 

 فعل الشر.
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يتضمن كصف استخداـ آتايت القرآف عند الغسل دبرببة جديدة طريقتُت، األكىل، 

ة بت  آتايت القرآف على الورؽ قراءة آتايت القرآف عندما تريد غسل اؼبرببة، كالطريقة الثاني

 ٍب كضع ُب دلو وبتوم ابلفعل على اؼباء كأنواع أخرل من النبااتت اليت ًب ربضَتىا مسبقنا.

كصف تنفيذ استخداـ آتايت القرآف عند الغسل دبرببة جديدة ، أم بتهيئة 

الظركؼ على شكل نبااتت حيث هب  هتيئة ىذه الشركط قبل البدء ُب تبلكة آتايت 

 أما الشركط هب  معد فهي أزىار / أزىار من سبعة ألواف القرآف.

مسحوؽ النج )مسحوؽ من األرز(، أكراؽ ابنداف، توابل، دلو كاحد من اؼباء، 

نصف دلو للمرببة، نصف دلو للعائلة أك الصاح ، كأخَتان ليموف. ٍب بعد أف يصبح بل 

صبلة، كاليت عند قراءة اآلية شيء جاىزنا فاػبطوة التالية ىي قراءة آتايت القرآف كالذبر كال

يقـو القارئ بتقلي  أك خلط بل ىذه الشركط ُب دلو كاحد أك يبكن أف تكوف طريقة 

اثنية كىي: بتابة آتايت القرآف على الورؽ ٍب الكتابة ُب دلو، لكن ىذه الطريقة الثانية اندران 

ىي قراءة آتايت ما يستخدمها السكاف احملليوف، كقد فعل معظمهم ذلك، كالطريقة األكىل 

القرآف شفهيان. أك قرأىا أك قاـ هبا أشخاص هبيدكف قراءة القرآف أك يفهموف ابلفعل ىذا 
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التقليد القدًن. ٍب آخر شيء ىو ربميم اؼبرببة ابؼباء اؼبمزكج بتبلكة آتايت القرآف مع عدة 

 أنواع من الزىور كالنبااتت األخرل دبقدار نصف دلو كنصف ؼبالك اؼبرببة.

أىداؼ اجملتمع قرية بساه بَتاتما الدكافع كاألىداؼ الدينية ىي ؼبا ربتويو دكافع ك 

عادة آتايت القرآف من خَتات بثَتة، كليس ىذا فقط ابإلضافة إىل استخداـ آتايت القرآف 

ُب ابإلضافة إىل قراءة الصلوات، كالقرآف ىو معجزة للنيب دمحم يبكن أف يشعر هبا اؼبسلموف 

من الدين فأف يناؿ هللا تعاىل كسلمتو، كال سيما لصاح  اؼبرببة ُب العامل. أما اؽبدؼ 

اعبديدة كسائق اؼبرببة بشكل عاـ. بل من الدافع كاألىداؼ االجتماعية. الدافع 

االجتماعي ؽبذا التنفيذ ىو أف ىذا التقليد ىو عادات األشخاص السابقُت الذين ما زالوا 

لى إحدل الثقافات اإلسبلمية ُب قرية  يعملوف. بينما اؽبدؼ االجتماعي ىو اغبفاظ ع

بساه. كذبر أف القليل من األجياؿ القادمة بدأت ُب عدـ االعًتاؼ هبذا التقليد. أما 

اؽبدؼ، فإف اؼبستجيبُت لديهم نفس اؽبدؼ كىو استكشاؼ أك إعادة ىذا التقليد إىل 

 يد استخداـ آتايتخلفاء القركيُت احملليُت ألنو أمر مؤسف للغاية إذا مل يكن ىناؾ أحد هب



 
 

84 
 

القرآف عندما الغسل هبذه اؼبرببة الحقنا كأخَتان، حىت نتمكن كبن الذين ننفذ ىذا التقليد 

 الكرًن ُب كسط اجملتمع بشكل عاـ.من اغبصوؿ على الرببة ُب إحياء آتايت القرآف 

 اإلقرتاحات - ب

كاغبفاظ جملتمع قرية بساه منطقة موارا بواع للحفاظ دائمنا على آتايت القرآف 

عليها ليس فقط ُب تنفيذ الغسل اؼبرببة اعبديدة كلكن يبكن أيضنا القياـ هبا ُب تقاليد 

أخرل، بطريقة جيدة كغَت مضللة كدائمنا تقويتها اإليباف كرد بل شيء إىل هللا سبحانو 

، ىذا النوع من دراسة القرآف اغبياة ال يزاؿ مفتوحنا على مصراعيو . ؼبزيد من الباحثكتعاىل

للبحث. ال يزاؿ ىناؾ العديد من التقاليد ُب اجملتمع اليت تطبق دكف كعي آتايت أك سور 

من القرآف تستخدـ ُب اغبياة اليومية أك ُب تقليد ُب شكل ـبتلف.  كهبذا النوع من 

 البحث سيضيف إىل الكنوز العلمية، كخاصة ُب ؾباؿ دراسة علـو القرآف كتفسَته.

لبحث قريبنا من الكماؿ، لكن الباحث ؾبرد إنساف ًب إجراء بل جهد عبعل ىذا ا

عادم مليء ابلعيوب كبعيد عن الكماؿ. يدرؾ الباحث أف ىذه الورقة ال تزاؿ هبا العديد 

من أكجو القصور كالضعف من حيث الكتابة كاحملتول، لذلك من اؼبتوقع أف تصل 



 
 

85 
 

حة كاؼبدخبلت االقًتاحات كاؼبدخبلت من القراء إىل الكماؿ.  شكرا لك على النصي

 اؼبقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


