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 الشعار
 

 َوالَ  َيسُِّروا: »َقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبي  َعنِ  َماِلٍك، ْ نِ  أََنسِ  َعنْ 
   «تُ ن َفُِّروا َوالَ  َوَبشُِّروا، تُ َعسُِّروا،

 (الثصاري )رواه
 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعنرُْاَ ا اللَّوُ  َرِض َ  َعثَّاٍس، اْ نِ  َعنِ 
 ِهَرِمَك، قَ ْبلَ  َشَباَبكَ : َخْمس   قَ ْبلَ  َخْمًسا اْغَتِنمْ »: يَِعظُوُ  َوُىوَ  ِلَاُجلٍ 

 ُشْغِلَك، قَ ْبلَ  َوفَ َراَغكَ  فَ ْقِرَك، قَ ْبلَ  َوِغَناَءكَ  َسَقِمَك، قَ ْبلَ  َوِصحََّتكَ 
 «َمْوِتكَ  قَ ْبلَ  َوَحَياَتكَ 

 (حلاام)رواه ا
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 اإلهداء
 

  امع :أىدى ى ا الثمث اجل
أخ  الشقيق عارف رزق  و أمينة والديت الكامية كامي ااماوان و إىل والدي ال

 ،وأخيت الشقيقة صلوى زلفى سالسا أعثاين
 مشاخي  وأسات ي وأصدقائ وإىل 

 وإىل ال معتّز  الدراسات اإلسكمية،
 الل  الّامحة والعافية.تغّ دام 
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 والتقدير الشكر كلمة
 الابيم الامحن الل  سم

 َمَقامَ  َوَرَفعَ  َمْوُصوَلًة، ِإَلْيوِ  انْرَقَطعَ  َمنِ  َأْسَثابَ  َجَعلَ  الَِّ ي لِلَّوِ  احلَْْ دُ 
 نَرْفُسوُ  َتُكنْ  لَْ  َمنْ  َأْبَثاِ وِ  زُْمَاةِ  يف  َوأَْدرَجَ  َوُسْؤَلُو، ُمَناهُ  َوآتَاهُ   َِثاِ وِ  اْلَواِقفِ 
 َلُو، َأاِيكَ  اَل  َوْبَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َوَأْأَادُ  .َمْعُلوَلةً  اْلُ ْثِطِلُتَ  ِ َزَخاِرفِ 
ْخَكصِ  ِ اَِداءِ  َأَااَدةً   َوَأْأَادُ  َمْقُثوَلًة، َصاِعَدةً  اأْلَْعَلى َولِْلَ َلُكوتِ  َمْشُ وَلًة، اإْلِ

 َوآتَاهُ  َمْأُموَلُو، الديينِ  ِإْاَ الِ  ِمنْ  ِ وِ   َرَلغَ  الَِّ ي َوَرُسولُُو، َعْثُدهُ  زلَُ ًَّدا َسييَدنَا َأنَّ 
 اخْلَاِفَقُْتِ  يف  َأَباِديِ وِ  َبَداِئقِ  ِمنْ  َوَفاَبتْ  احلَِْكِم، ِِبََواِىاِ  فَرَنَطقَ  اْلَكِلِم، َجَواِمعَ 
 اْلَكاميَةِ  اأْلُُصولِ  َذِوي َوَصْمِثوِ  آِلوِ  َوَعَلى َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اْلَ ْطُلوَلِة، َأْزَىارَِىا َأَ ا

 . عد أما. اْلَ ْأثُوَلةِ  َواأْلَرْلَادِ 
في  "عاجيكون نو موت": ادلوضوع حتت اجلامع  الثمث انتاى قدف

دراسة ) جاوى الغربية بانيوساري كاراوانغ الجنوبيةقرية سيسيندي 
 اليقوى بىت الثديعة ادلناسثة ى ه يف الثابث أسعد ما ل ا ، (الحديث الحي

 .والعظي ة الع يقة فابتو من وذىنو  الو يف خطا ما يعرّب  أن

 :حل اة اجلزيل الشكا الثابث يقّدم ذلك، من انطكقا
 واو جامعة اائيس احلاج ادلاجستَت نور زلثيُت الداتور األستاذ ف يلة .ٔ

 اكئوو  مع مسارنج احلكومية اإلسكمية سوصلو
 أصول الية اع يد احلاج ادلاجستَت مجيل زلسنزل د  الداتور ف يلة .ٕ

 مع مسارنج احلكومية اإلسكمية سوصلو واو ِبامعة واالنسانية الدين
 واكئو
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 واحلديث التفسَت قسم اائيس ادلاجستَت زل د أعااين الداتور ف يلة .ٖ
 احلكومّية اإلسكمية سوصلو واو ِبامعة واالنسانية الدين أصول الية

 مسارنج

 واحلديث التفسَت قسم اسكاتَت ادلاجستَت سَتي  ورواننجسيو ف يلة .ٗ
 احلكومّية اإلسكمية سوصلو واو ِبامعة واالنسانية الدين أصول الية

 مسارنج

 ادلاجستَت زل د مساور و ادلاجسًت أمحد مشافق الداتور ف يلة .٘
 اجلامع  الثمث ذل ا ا شافُت

 ال على أكاا تعاىل الل بفظا ا ووالديت والدى الف يلة صابب .ٙ
 أسايت أنس  وال مهادوالا من أاون  أن وفاح فصا على وأنا أ ء

 واألخاة الدنيا يف القّيم متاع  أنتم الشقيقة،

خألوصا األستاذ اوو النعام مساوري، األستاذ  األعزّاء، األساتي  ف يلة .ٚ
زىاد مسدوق ، األستاذ بسن أأعاي عل ائ ، االستاذ سليار فناين، 
األستاذ إإنج مألثاخ الدين، األستاذ ناصح أمُت، األستاذ زل د ىاأم، 
األستاذ عثد احمليا، األستاذ سل د مساور، األستاذ زل د أعااين، األستاذ 

يوسف سويوانوا، األستاذ أااب الدين، األستاذ امام توفيق، األستاذ 
زل د نور اخوان، األستاذ زل د تقومي )ادلابوم(، األستاذ ريدين صفوان، 
 األستاذ زين األظفا، األستاذ زل د زلاوس، األستاذ زلًتم، األستاذة

األستاذة سَتي رزق ، األستاذ ويسنو  ونتاران،  سَتي  ورواننجسيو،
ستاذ امحد تفسَت، األستاذ عارف رياين، األستاذ األستاذ سودارتوا، األ
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األستاذ بسن  ألاي، األستاذ تاج الدين  ف ك مشفع، األستاذ ناظف،
 أصول الية ىف منام الثابث انتفع الىت العلوم غايز على أكااعافات، 
 مسارنج احلكومّية اإلسكمية سوصلو واو ِبامعة واالنسانية الدين

اياى  غفاان   الشيخو  ،صكح الدين احلاجزل د  اياى   الشيخ ف يلة .ٛ
اياى  أمحد  والشيخ ،اياى  ف ل الل الًتم ي احلاج والشيخ ،محيد الل

القومانية   اإلسكمية سلفيةال ادلعاد يف ا شاخينا ،رويفع ادلاوردي احلاج
 .قندال نفعنا الل هبم وعلومام يف الدارين "APIKااو ووصلو "

األستاذ الداتور اياى  زل د نور اسكندر احلاج، والشيخ   الشيخ ف يلة .ٜ
اياى  بسن نوري ىداية الل احلاج ا شاخينا يف ادلعاد "الألديقية" 

  نفعنا الل هب ا وعلوما ا يف الدارين.

 الن وذج  معاد ا شاف ادلاجسًت عزيز الدين فصا األستاذ ف يلة .ٓٔ
 احلكومية اإلسكمية سوصلو واىل جامعةواالنسانية  الدين اصول الية

 . نفعنا الل  و وعلومو يف الدارين مسارنج

مألثاح احلاج واالستاذة بلي ة احلاجة اادلعل ُت يف وقت  األستاذ ف يلة .ٔٔ
 صغاري  دروس الدينية األساسية، نفعنا الل هب ا وعلوما ا يف الدارين.

 حباان أنألاري اوو الطالب نفعنا الل  و وعلومام يف األستاذ ف يلة .ٕٔ
 الدارين.

 الدين أصول الية الن وذج  الربنامج ىف واألصدقاء األصماب ف يلة .ٖٔ
 مابلة أيّ  من مسارنج احلكومية اإلسكمية سوصلو واىل جامعةواالنسانية 

 من أاون  أن فصا على أنا: تاسعةال لل ابلة وخاّصةً  .اانت
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نور  ةالكامي ناتاخ اي ا وخاصة أ ء، ال على أكاا رل وعتكم،
 .األأياء ال علىالألثابا 

 اإلسكمية سلفيةال ادلعاد يفواألسات   واألصدقاء األصماب ف يلة .ٗٔ
زل د بق   ،زل د بثيب وخاصة ،قندال "APIKالقومانية ااو ووصلو "

ومجيع أصدقائ  من  أغوس فتح الازا ، ،زل د صاحلُت ،ىاسيندا
خاصة لألستاذ سثمان ع ا واالستاذ  واألسات  الطكب وال ،"سنا يل"
 .  أ ء ال على أكاا ،ب اري

 مجعية يف خألوصا ادلنّظ ات، مجيع ىف واألصدقاء األصماب ف يلة .٘ٔ
. إيديا الطكب نشا ونادي واالنسانية الدين أصول الية القاان محلة

 .والنادي اجل عية إىل  اخلدمة وأعانكم الل أسعدام

 وبك ة نافًعا علً ا يعطينا أن الل عسى اجلزاء، أبسن الل جزاام 
 فَرَقدْ  احلِْْكَ ةَ  يُرْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  احلِْْكَ ةَ  يُرْؤيت ) ادلستقيم، صااط يادينا وأن
 والل. وعك فيو ع  ال من فجلّ  اخللك فسدّ  عيثا جتد وإن(. َاِ َتًا َخيرًْاا أُويتَ 
 .التوفيق وو
 

 م 1422 نوف رب 14 مسارنج،
 الثابث،

  
 استانو ويجايا

 240122411: طالب رقم
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 ملخص البحث

ادلسل ون دائ ًا يف زلاولة لتشغيل ال أ ء  االسناد على زل د  
اقدوة واسوة ذلم. وىم يعتقدون أن ال قول وفعل وتقايا زل د ىو اسوة 

اإلسكمية يف اجملت ع السوندوي ادلسلم فك َت يتأثا  يتثعواىا. واما ع ل الشايعة
عندما تواجاوا عديدا من التغيَتات، فجعلوا ثقافتام ماجعياً  .  قتام القدمية

ومألادر ذلم. تقثل التغيَتات أو رف ت تثعًا دلدى التغَتات اليت ميكن أن 
"عاجيكون نو موت" يف قاية  شلارسةا ال قافة. ا ا ىو احلال يف تقثلا

سيسيندي اجلنو ية  انيوساري ااراوانغ، يعٍت قااءة القاآن أمام القرب دلدة سثعة 
زعم أن ادلشار إلياا من   ارسةادل هى  .أيام وسثع ليال،  عد وفاة الشصص

احلديث وفيو تأثَت   قافة اجملت ع القدمية مع تغيَت تلك ال قافة. ول لك يألثح 
 .احلديث احل ام يف دراسات م َتة لكىت 

سوف تناقش بول ايفية شلارسة "عاجيكون نو  ا الثمثيف ى 
  استصدام ا الثمثى  وذلا.  نيُتخلفيتاا ومعناىا لألأصاص ادلعموت" و 
احلألول علياا من رلت ع قاية ف. أما مألادر الثيانات احلديث احل  مناج

تقنية مجع و  انيوساري ، وا لك الكتب ادلتعلقة  الثمث.  يةنو اجلسيسيندي 
ى ا  يستصدم توثيق.ال وا لك ادلقا لة،و الثيانات  استصدام أساليب ادلكبظة، 

مث تنقيألاا و عد ذلك الثيانات   طايق أخ التمليل الوصف  مناج الثمث 
 .لثيانات واستصكص النتائج أو التمققاتقدمي 

ستند إىل فام ت"عاجيكون نو موت"  شلارسةوأظاات النتائج أن 
الناس عن احلديث يف أسئلة ادلكئكة. أهنم يعتقدون أن ى ه ادل ارسة لتأخَت 

xiv 
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وصول ادلكك. وتكوة القاآن الكامي لتجايز ادليت  ال واب قثل رل ء ادلكئكة 
تقدات أع ال الدنيا. "عاجيكون نو موت" أي ا بلت زلل ادلعسؤال يف 

القدمية يف اجملت ع  وضع الشعلة فو  قرب إلضاءة ادليت يف قربه. وا لك، ى ه 
ادل ارسة أصثمت فاصة لشصأليات الدينية إىل الأللة، واعناية االجت اعية 

 أن ادلوت سيأيت   جت علل مع اونو عثارةمساعدة لل ويت  اىداء ال واب، 
 قطعا.
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 الباب االول

 مقدمة

 البحث خلفية . أ

النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم يف االسالم ىو أسوة ألمتو. وذلك 
َلَقْد كاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو ما قالو تعاىل يف القرآن كادلصدر االول للمسلمُت، 

.ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
ويف تلك الشرعية تأثَت كبَت. ألنو من تلك الشرعية، ادلسلمون  1

يعتقدون بأن كل قول وفعل وتقرير ومجيع ما جاء عن النيب صلى اهلل عليو 
مطلوب باتباعو. وادلسلمون خيافظون على أصالتو.  -ادلسمى باحلديث-وسلم 

لى اللسان فقط لكنهم بل يف حفط أصالتو، ليس مبجرد الكتابة واحلفظ ع
ديارسونو يف حياهتم كل يوم. ىذا بسبب كون احلديث مصدرا ومبدأ ثانيا يف 

 الشرعية االسالمية بعد القرآن.
من ىنا نرى كثَتا من ادلسلمُت يستبقون يف شلارسة وتطبيق ما فعلو 

زال النيب صلى اهلل عليو وسلم. فبسبب ادلمارسة والتطبيق يف احلياة اليومية، ما 
ىم جاىدوا دائما جلعل كل  .احلديث  يشعر بأنو يعيش يف اجملتمع حىت اآلن

ما يفعلونو، على دليل مسند واضح من احلديث او القرآن. وتسمى ىذه 
 Living) احلديث احليالظاىرة ادلسندة اىل احلديث من سلوك اجملتمع ب

Hadith)
2
. 

                                                             
يف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يَ ْرُجوا اللََّو َواْليَ ْوَم اآْلِخَر  َلَقْد كاَن َلُكمْ 1

 (َٕٔوذََكَر اللََّو َكِثَتاً )االحزاب: 
2
 M. Alfatih Suryadilaga, Aplikasi penelitian Hadits Dari Teks ke 

Konteks, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 174 
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نشر يف اجملتمع  اذا راجعنا اىل احلادثة القددية من السلوك الديٍت الذي
منذ عهد الصحابة حىت عهدنا ىذا فال خلي من عنصور احلديث، ولو كانت 

تأثَتات الثقافية اليت متر ادلمارسة يف كل دائرة ومكان سلتلفة، وىذا بسبب 
ذه ادلمارسة ادلتنوعة وراثيا اوتأثَت حياة الناس الدينامية وتتطور باستمرار. فبه

3للبحث. جاذبة تكون دراسة احلديث احلي
  

من احد السلوك الديٍت الكثَت ادلسند اىل احلديث أال وىو قراءة 
َمْن قَ َرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اهلِل فَ َلُو ِبِو القرآن لنيل الثواب. وذلك كما قالو النيب: "

َواَلٌم  َحَسَنٌة، َواحَلَسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاذِلَا، اَل أَُقوُل اْْل َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرفٌ 
 َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف..."

)أخرجو الًتمذي(. وقال أيضا : "اقْ َرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَّوُ  4
5يَْأِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحاِبِو" )أخرجو مسلم(.

 

وىذان احلديثان وما أشبههما بعثا ادلسلمُت على دوام القراءة. وقفا 
ة القرآن بالنطر اىل غرض القارئ تنقسم اىل ثالثة على ما قالو أمحد رفيق، قراء

6أشياء:
 

                                                             
3
 Siti Qurrotul Aini, “Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta” dalam  Jurnal Living Hadis, 

Vol. 1, hlm. 228 

   
4
، سنن الترمذيزلمد بن عيسى ين سورة ين موسى بن الضحاك الًتمذي،  

 ٕ٘ص  ٘ج   م، ٜٜٛٔاالسالمي،  بَتوت: دار الغرب

5
، بَتوت: صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسبوري،   

 ٖ٘٘ص  ٔدار احياء الًتاث العريب، بدون سنة، ج 
6 Lihat. Ahmad Rafiq, Pembacaan yang Atomistk Terhadap Al-

Qur’an dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis )Vol. 5 No. 1, 

Januari 2004), hlm. 3-5 
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، قراءة القرآن لغرض العبادة. يتصل ىذا اذلدف بتعريف القرآن الكرمي أوالً 
الذي يعترب ويعتمد بو ادلسلمون عرفا ، و ىو أن القرآن الكرمي كتاب اهلل ادلنزل 

ادلسلمُت لقراءة القرآن بكثرة تواترا وادلتعبد بقراءتو. ىذا واحد من برامج تشغيل 
وعادة يقرأ تسلسليًا حسب ترتيب ادلصحف، بغَت النظر على فهم النص 

 .ادلقروء ام ال

، قراءة القرآن لبحث األدلة. لتحقيق ىذا اذلدف، ادلسلم أو غَت وثانيا
ادلسلم الباحث للقرآن الكرمي، يقرؤه جزأ القرآن أو كلو حىت يضح لو ادلعٌت 

قرآن الكرمي. أّي شكل من األشكال ىنا، أنو ديكن أن يقَبل ادلقصود يف ال
إجيابيا يف تقوية االديان للقراء بعظمة القرآن ودالئلو. وىذه األدلة ىنا أيضا قد 

(، فكان ىذا البحث لتأكيد أو تضعيق حقيقة paradoxيكون من التناقض )
 .القرآن

. يف ىذه احلالة ذكر (justification، قراءة القرآن كوسيلة التربير )وثالثاً 
القارئ أجزاء معينة من أيات القرآن لدعم الفكرة او األحوال يف أي وقت من 
األوقات. ففي ىذه الفئة الثالثة تواجو القارئ أواًل بادلسألة، مث يطلب أجزاء 
من أيات القرآن الكرمي إلعطاء احلكم بتلك احلالة. ديكن أن يكون مثل ىذا 

 .، حبسب غرض القارئالتقييم للدعم أو للرفض

ومع ذلك، يف الواقع، اتضح لنا بأن قراءة القرآن كاستجابة ادلسلمُت بو 
متنوعة جداً. منذ عهد الرسول استجابة ادلسلمُت على القرآن دائمًا شهد فيها 
تطورات ومتنوعة. وبعضها موجو إىل التفاىم وتعميق معناىا. وبعض جعلو  

و عبادة لتحصيل راحة البال. وىناك كائنا للحفظ. وىناك أيضا جعل قراءت
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أيضا جيعل ذلك كالقراءة اليت يعتقد بو أن تكون قادرة على جلب القوة أو 
 .والبعض اآلخر مع متكُت القرآن خارج صفتو كالنص 7ادلعاملة العالجية.

فقال منصور، أن حدوث مثل ىذه ادلمارسات القرآنية اليت  ال يشَت إىل فهم 
8داللة احلرفية بسبب معتقدات وجود فضيلة معينة للقرآن يف بعض نصوصو

. 

واما ادلسلمون يف إندونيسيا )خاصة( فقد احًتموا واىتموا جدًا بالقرآن. 
ل العمر واجلنس. من جيل إىل جيل، وسلتلف اجلماعات الدينية يف مجيع مراح

وبعض الظواىر أنو ديكن أن نرى بوضوح بعض األنشطة، مثل: قراءة القرآن 
الكرمي بانتظام روتينية، ويتم تدريسو يف كل مكان الدراسة، وادلعاىد حىت يف 
ادلنازل أصبح أنشطة يومية؛ وحتفيظ القرآن دائما، اما كلو أو جزءه وسوره 

او األيات مث تستخدمها كزينة جدار ادلعينة فقط؛ وأخذ قطعة من النصوص 
ادلنزل وادلسجد واآلخر يف شكل اخلط العريب؛ وتالوة القرآن الكرمي بالقراء يف 
برامج خاصة، مثل وليمة العرس، واخلتان، وسفر احلج، وموليد النيب، واإلسراء 
وادلعراج وىلم جرا؛ وكثَت من مسابقة تالوات القرآن الكرمي، والتحفيظ، او 

وتقدمي ادلقالة يف القرآن زلليا كانت او وطنيا، او دوليا؛ وكذلك جعل القاء  
القرآن الكرمي كالطالسم يف التطبيق على بعض األمراض اليت يقرأىا مث نفخ يف 
ادلياه مث يشرب ادلريض؛  وجعل القرآن الكرمي تعويذة بأخذ قطعة من اآلية 

ئ القرآن باستمرار يف ادلكتوبة مث محلها يف كل مكان لتجنب الباليا؛ او قر 
                                                             

7
 Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Living Qur’an” dalam 

Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin, 

(Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 65 
8
 M. Mansur, “Living Qur’an dalam Lintasa Sejarah”,  dalam 

Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 4. 
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دلدة سبعة  9لليقراءة يس وهت شلارسةوفاة، حىت بعد وفاة الشخص ىناك حالة ال
 10يوما وىلم جرا. ٓٓٓٔ، وحول، ويف ٓٓٔ، ويف يوم ٓٗأيام، ويف يوم 

 .وبقيت ادلمارسات األخرى اليت وقعت يف إندونيسيا يف استجابة للقرآن

وجد يف أي كتب مقدسة أن ولذلك، ليس من مبالغة اذا قيل أنو ال ي
11احلصول على التقدير من ادلؤمن، كالكثَت من التقدير للقرآن الكرمي

. 

يف االسالم، حرمة االنسان كخليفة اهلل و سللوقو ال ينجصر يف حياتو 
فقط، لكن حرمتو مستمر اىل وفاتو. واستمرار احلرمة كخليفة اهلل و سللوقو لو 

العاْل الغَت ادلسمى بالربزخ وىو العاْل بُت بسبب روحو كانت حاية وتنتقل اىل 
وبذلك، وجوب التكارم والالحًتام بُت الناس مشروع ال  12خرة.الدنيا ودار اآل

 .يف حياهتم فقط بل حىت وفاهتم

وعادة االسالم يف اندونيسيا، كانت انواع االحًتام بعد موت ادلسلم يف 
 لم جرا.أشكال سلتلفة، مثل زيارة القرب، وارسال الدعاء وى

كاراوانغ، جاوى الغربية.    كما وقع يف قرية سيسيندي اجلنوبية، بانيوساري،
سوى قراءة عها مسلمون، وذلم طريقة يف التكرمي واالحًتام للموتى. مكل رلت

التهليل، فهناك طريقة أخرى، يعٍت قراءة القرآن الكرمي بشكل مستمر طوال 

                                                             

   
قراءة سور القرآن واآليات واألوراد ادلعينة، الىداء ثواهبا اىل األرواج ادلختتمة 9

 بالدعاء
10

 Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi” dalam dalam  

Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin, 

(Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 43-46. 
11

 Abdul Mustaqim, op. cit., hlm. 66. 
12

 Muhammad Sholikhin, Ritual Kematian Islam Jawa, (Yogyakarta: 

Narasi, 2010), hlm. 11. 
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اربعة وعشرين ساعة دلدة سبعة أيام وسبع ليال أمام قرب ادلوتى بعد دفن ادليت. 
".عاجيكون نو موت"وىم يسّموهنا ب 

 13
 

فيجهز اىل ادليت مكانا من ُُسٍُط )مكاتب( مرتبة امام القرب ويعّشق 
اخليمة فوق ذلك الُسُمِط للحفظ من ادلطر واحلرة ويف ىذا ادلكان يقرأ القرأن. 

آن مبكرب الصوت )مكروفون( حبيث أنو ديكن ُساعها من قبل الناس يقرأ القر 
شخصا يعتقد أن  ٕٔواما قارئ القرآن فيتكون من  .الذين كانوا حوىل ادلقربة

ذلم حسن القراءة. فكل موظف أخذ قراءة القرآن دلدة ساعة واحدة خالل 
يف النهار، وساعة واحدة يف ساعات ادلساء، على ترتيب الساعة ادلعينة 

 اجلدول.

بدأت قراءة القرآن الكرمي مباشرة بعد االنتهاء من دفن اجلنازة وتلقينها. 
وقفا على افًتاضهم أن القراءة تساعد ادلوتى يف مواجهة عذاب القرب ال سيما 
من االمتحان واخلطَتة يف سبعة أيام سوف تواجهها ادلتوىف يف القرب. واجملتمع 

يف القرب ديكن أن يسمعوا تالوة القرآن  وعلماء القرية يعتقدون أن ادلوتى
الكرمي. إىل جانب ذلك، ثواب قراءة القرآن سوف يصل إىل ادلوتى وديكن أن 
تنورىم يف قربىم. ويساعدىم من ملكُت حينما يسأالن. وأهنم رأوا أن القراءة 

 من ادلشروع الديٍت و ىي مناسبة مبا علمو النيب.

علقة هبذه ادلمارسة ىو حديث ومن مالحظة بدائية، من االحاديث ادل
ادلوتى يف السماع والكالم ومعرفتهم مبن يغسلهم ومن حيملهم ومن يكفنهم، 
                                                             

13
المىحً.  Nu maotمعناه قراءة القرآن و معنً  Ngajikeunمن لغة السنداوية   

فمجخمع القريت يسخخذمها في حسميت ممارست قراءة القرآن عنذ القبر بعذ دفه المىث الخي حهذي ثىابها 

 للميج ال في عيره.
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وكذلك  14ومن يدليهم يف قبورىم واالدراك واحلياة وعود الروح اىل اجلسد.
 واالحاديث ذلا عالقة بادلسألة. 15حديث قراءة سورة يس على ادلوتى

مهتم يف جعلها موضوعا للبحث. وىذا من الصورة القليلة ادلذكورة، ضلن 
في قرية  "عاجيكون نو موت"  ادلوضوع نرفع إىل عنوان البحث الذي ىو :

راسة الحديث سيسيندي جنوب، بانيوساري، كاراوانغ، جاوى الغربية )د

                                                             
14

ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع يف قَ رْبِِه، َوتَ َوىلَّ َعْنُو َأْصَحابُُو َحىتَّ ِإنَُّو لََيْسَمُع قَ رَْع نَِعاذلِِْم،   
 ، صحيح البخاريَلَكاِن......، أنظر يف زلمد بن إُساعيل أبو عبداهلل البخاري، أَتَاُه مَ 

 ص 4ج  جع السابق،ادلر ، صحيح مسلم، وٜٛص  2ى  ج ٕٕٗٔدار طوق النجاة، 
مسند  ، وأبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين،2200
، و أبو عبد ٜٕٛص  19ج  م، ٜٜ٘ٔ -ى   ٙٔٗٔالقاىرة: دار احلديث، أحمد، 

حلب: مكتب  سنن النسائي،الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي، 
، زلمد بن حبان بن أمحد بن ٜٙص  4ج  ،ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔادلطبوعات اإلسالمية، 

صحيح ابن حبان، حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت، 
 390 ص 7ج  ،م ٜٛٛٔى  /  ٛٓٗٔسالة، بَتوت: مؤسسة الر 

15
اقْ َرُءوا يس َعَلى َمْوتَاُكْم، أنظر يف أيب داود سليمان بن األشعث بن  

بَتوت: سنن أبي داود، إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين، 
، ٚٔٗص  33ج  جع السابق،ادلر ، مسند أحمد، ٜٔٔص  3ج  ادلكتبة العصرية،

فيصل عيسى البايب سنن ابن ماجو، وابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويٍت، 
 جع السابق،ادلر ، صحيح ابن حبان، ٙٙٗص  1ج ، احلليب: دار إحياء الكتب العربية

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم  ، وٜٕٙص  7ج 
 219 ص 20مكتبة ابن تيمية، ج  القاىرة: ،المعجم الكبيرالطرباين، 
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. يف ىذا البحث نريد أن نكشف وضللل فهم رلتمع القرية يف (الحي
 االحاديث أسندواىا مبمارسة القراءة أمام القرب وتطبيقو يف ذلك ادلمارسة. 

 تحديد المشكلة . ب

من خلفية البحث ادلذكور، ضلن ضلدد ادلشكلة اليت سيتم حبثها يف ىذه 
  :الدراسة، أال وىي

 ؟" عاجيكون نو موت"ما ىي كيفية شلارسة  .1

يف قرية سيسيندي  "عاجيكون نو موت"شلارسة  فيةي خلما ى .2
 للمجتمع؟ اجلنوبية ، بانيوساري، كاراوانغ، وما معٌت ىذه ادلمارسة

 أىداف البحث وفوائده  . ت

نظرا اىل حتديد ادلشكلة ادلذكورة من قبل، ىدفنا ادلتمثل يف البحث عن 
 ىذه األشياء، أمور آتية:

يف قرية سيسيندي  "نو موت عاجيكون"لوصف كيفية شلارسة  .1
 اجلنوبية ، بانيوساري، كاراوانغ.

يف قرية سيسيندي  "عاجيكون نو موت"شلارسة  فيةخلدلعرفة   .2
 .للمجتمع اجلنوبية ومعٌت ىذه ادلمارسة
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 :واما الفوائد فهي

يف قرية سيسيندي اجلنوبية  "عاجيكون نو موت"كمادة االعالم عن  .1
 ، بانيوساري، كاراوانغ واألساس فيو.

لكي يكون ذا البحث مزيدا للمصادر الوثائقية يف ىذه اجلامعة ال  .2
عاجيكون نو "  سيما للقسم التفسَت واحلديث خاصة يف البحث عن

 Living  احلديث احلي )قراءة القرآن عند القرب( ودراسة " موت

Hadith).) 

 لسابقةالدراسات ا . ث

( بطريقة literature reviewىي تعبَت آخر عن دراسة مادة الكتب )
تع      ريض ادلعرف      ة واحلج      ج وادلف      اىيم أو األحك      ام ال      يت ق      ّدمها الب      احثون 

16السابقون ادلرتبطة مبوضوع سيتم مناقشتو او حبثو.
 

وكان ذلك إلظهار أن ادلشكلة اليت تعُت دراستها ليست جديدة تام ة 
17يبحث الباحث السابق قبل.أو ْل يكتب،وْل 

 

 حسب ما وجدنا، األحباث ادلرتبطة هبذا البحث كثَتة، منها:
 Tradisi Sekar Makam di Makamالرس  الة حت  ت ادلوض  وع  .1

Kesultanan Demak pada Upacara Grebeg Besar (Kajian 

Living Hadits)   ال  يت كتبه  ا إين  ا ع  زة ادل  ٌت. م  ن بداي  ة نش  أتو أن
ج اوى حينم ا يت وىف ى ي ع ادة رلتم ع  (Sekar Makam)سكار مق ام 

أح  د م  نهم ب  ذرع األزى  ار عل  ى ق  ربه، وادلس  لم اجل  اوي يعتق  دون ب  أهنم 
                                                             

16
 Tim Penyusun Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi (Semarang: 

Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 22. 
17

 Ibid, hlm. 23. 
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الكاتبة أن سكار مقام يف مقام  من ىنا وجدت. يؤمرون بدعاء ادلوتى
. ىج  او يف و تثقي  ف ب  ُت ع  ادة اال  ي بع  ادة مس  لم س  لطان ال  دماع في  

. والف    رق ب    ُت ى    ذه احل    يالرس    الة اس    تخدمت دراس    ة احل    ديث  وى    ذه
م وت يف الرسالة وال يت نكتبه ا يف ادلوض  عي ألنّ ا نرك ز اىل ع اجيكن ن و 

18الغربية. ىقرية سيسيندي سالتان، جاو 
 

. وص احب Ritual Kematian Islam Jawaالكتاب حت ت ادلوض وع  .2
ى  ذا الكت  اب زلم  د ص  احلُت. في  و مباح  ث كث  َتة ع  ن ادل  وت يف ثالث  ة 

مة للجنازة، والتلقُت ادليت، وادلتعلقة باجلنازة، أبواب. من االذان واالقا
وادلتعلق    ة ب    القرب يف ب    اب االول. ويف الب    اب الث    اين يف مس    ألة التعزي    ة 
وزيارة القبور والتهلي ل وارس ال ال دعاء والث واب. ويف الب اب الثال ث ع ن 
تثقي  ف الع  ادة ادلتعلق  ة ب  ادلوت. ولك  ن يف ى  ذا الكت  اب ال يب  ُت شلارس  ة 

19عند القرب بعد ادلوت.قراءة القرآن 
  

 Fenomena Pembacaan al-Qur’anالرس  الة حت  ت ادلوض  وع  .3

dalam Masyarakat (Studi Fenomenologis atas 

Masyarakat Pedukuhan Srumbung, Kelurahan 

Segoroyoso, Pleret, Bantul)  واس  يكال  يت كتبه  ا زلم  د عل  ي .
خلفي   ة ى   ذا البح    ث وج   ود ادلمارس    ة ادلرتبط   ة بق    راءة الق   رآن ادلختلف    ة 

يف   )ُس   اع الق   رآن( semaanوالكث   َتة يف رلتم   ع قري   ة س   رومبونغ، م   ن 
وفق ا ( يف ك ل مس جد. TPAكل شهر، وتعدد روضة تدريس القرآن )

                                                             
18

 Ina Izzatul Muna, Tradisi Sekar Makam di Makam Kesultanan 

Demak pada Upacara Grebeg Besar (Kajian Living Hadits), Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2016. 
19

 Muhammad Sholikhin, loc. Cit. 
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لدراس  ة ق  ام هب  ا واس  يك، حص  ل واس  يك عل  ى حقيق  ة أن ق  راءة الق  رآن 
ادلسلمون. وكذلك، أن يف اجملتم ع اعتق ادا ب أن الق رآن جيب أن يفعلها 

20لو قوة توجد يف أية أو سورة خاصة إذا قرئ يف وقت معُت.
 

 Pembacaan al-Qur’an  di“الرس   الة خل   َت العل   وم بعن   وان  .4

Lingkungan Jawa Timur (studi masyarakat Grujugan 

Bondowoso).  يف حبث      و أوض      ح أن ق      راءة الق      رآن الك      رمي يف رلتم      ع
Grujugan  ( :روتيني ة، وع ادًة، الق راءة باتف اق عن دما ٔعلى ن وعُت )

( tahlilan، والتهلي      ل )yasinanالتش      كيل األو ، مث      ل ق      راءة ي      س 
(، والتنفي    ذ مالئ    م بس    ؤال  Insidental( طارئي    ا )ٕوخ    تم الق    رآن. )

 Grujuganراءة الق    رآن جملتم    ع ص    احب احلاج    ة. وام    ا األ ي    ة م    ن ق    
فمنها كالكتاب ادلقروء الك رمي، والط ب القل ب، وكوس يلة للحماي ة م ن 
األذى يف دار اآلخرة. واذلدف يف القراءة ىناك ثالثة جوانب: الروحية 
واالقتص    ادية واالجتماعي    ة. والبح    ث ال    ذي س    نقوم ب    و عل    ى أنش    طة 

 وف  اة ش  خص ق  راءات الق  رآن ال  يت أجري  ت عل  ى مناس  بة خاص  ة، يع  ٍت
21ومكان البحث سلتلفة أيضا.

 

 Pembacaan 124.000 Kaliالرسالة البريزاة العليا حتت ادلوضوع  .5

Surah Al-Ikhlas dalam Ritual Kematian di Jawa (Studi 

Kasus di Desa Sungonlegowo, Bungah, Gresik, Jawa 

                                                             
20

 Moh. Ali Wasik, Fenomena Pembacaan al-Qur’an dalam 

Masyarakat (Studi Fenomenologis atas Masyarakat Pedukuhan Srumbung, 

Kelurahan Segoroyoso, Pleret , Bantul), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Kalijaga, 2005. 
21

 Khoirul Ulum, Pembacaan al-Qur’an di Lingkungan Jawa Timur 

(Studi masyarakat Grujugan Bondowoso), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan 

pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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Timur). ( استخدمت الباحثة حتليال كيفيا وصفياdeskriftif 

kualitatif( ومنهج الظاىري )fenomenologi من نتيجة حبثها .)
وجدت الباحثة أن ىذه العادة اليت جرت منذ سنة السبعُت كانت 
من اتفاق حكومة القرية وذو احليثية لكل موت وكذلك قراءة 
التهليل. وىذه العادة جرت يف سبعة ايام وعدد القراءة على احلبوب  

  awonعت يف فنجان مكتوب فيو ك ألة حاسبة. تلك احلبوب وض

)سّيئ( وكل عشرة قرائات سورة االخالص توكل على حبة واحدة مث 
)خَت(. وىذه القراءة  saeوضعت احلبة  يف يف فنجان مكتوب فيو 

قراءة سورة اإلخالص  ىي عتاقة   ٓٓٓ,ٓٓٔفيها رموز ادلعاين:  
كربى )التحرير من العذاب(، واستخدام احلبوب كشاىد بقراءة 
اجملتمع، وسبعة أيام بعد وفاة ادليت وقت يف اختبار القرب. ووفقا 
للباجثة يف التحليل باستخدام نظرية تفسَتية األنًتوبولوجيا كليفورد 

(، أنو قد  antropologi interpretatif Clifford Geertzغَتتز )
ادلوافقُت على شلارسة  22تؤثر بالبيئة االجتماعية، أي بيئة النهضيُت

يام بعد ادلوت، وحياة يف قرية الطالب مليئة بالنشاط سبعة أ
اإلسالمي، مع  وجود أساس التباد  يف اجملتمع الذي شجع على 

.تنفيذ األنشطة بشكل مستمر
23

 

                                                             
22

 من اشًتك جبمعية هنضة العلماء  
23

 Ibrizatul Ulya, Pembacaan 124.000 Kali Surah al-Ikhlas dalam 

Ritual Kematian di Jawa (Studi Kasus di Desa Sungonlegowo, Bungah, 

Gresik, Jawa Timur), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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والبحث الذي حبثنا يف ىذه الرسالة لو تشابو واختالف مع الدراسات 
حول  احلديث احليالسابقة اليت مت ذكرىا أعاله. ىذا البحث ىو دراسة 

ويف ىذا البحث نتخذ أشياء  .سيسيندي سالتانطقوس ادلوت يف رلتمع قرية 
مادية سلتلفة، ىي: قراءة القرآن الكرمي الذي جرى أمام القرب يف سبعة أيام بعد 

 ."عاجيكون نو موت"  ادلوت او

 مناىج البحث . ج

اي قراءة القرآن أمام ادلقربة  "عاجيكون نو موت"  مارسةيف البحث دل
يف قرية سيسيندي اجلنوبية، منطقة بانيوساري، كاراوانغ، اخًتنا أن نستخدم 

 :األسلوب على النحو التا 

 جنس و منهج البحث .1

، وىو (field research البحث ادليداين )يفوىذا البحث يندرج 
أما  24حبث أجري بالدراسة يف ميدان قد مت حتديده كمكان للبحث.

ادلنهج الذي سنستخدمو ىو منهج الكيفي الوصفي ومنهج 
االنًتوبولوجيا وادلعياري. واستخدام ىذا ادلنهج مناسب مع تركيز 
الدراسة الذي نبحث. وذلك بسبب كون ىذا البحث نوع البحث 
الذي ينتج االخًتاعات اليت ال ديكن حتقيقها عن طريق القياس أو 

(.statistikإحصاءات )
النًتوبولوجي يستخدم لنفهم واما ا 25

  ونكشف فهم أفراد اجملتمع بقراءة القرآن أمام ادلقربة يف شلارسة

                                                             
24

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penlitian Kualitatif 

(Bandung: Alfabeta Cv, 2010), hlm. 27. 
25

 Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi 

Agama (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. 85. 
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يف قرية سيسيندي اجلنوبية، منطقة بانيوساري،   "عاجيكون نو موت"
حىت نعلم العالقة والتعامل بُت شلارسة قراءة القرآن أمام   كاراوانغ.

ادلعياري وىو بتقرب ادلقربة واحلديث النبوي. وتستخدم ايضا منهج 
 ادلسألة اليت تبحث بنظر ىل ىي مناسبة بنصوص الشريعة ام ال.

ىنا صلمع ادلعلومات عن شلارسة ىذه القراءة يف تلك القرية مث نبحثها 
 ونستنتج من زلصول البحث.

 موضوع البحث ومصدر البيانات  .2

موضوع البحث ومصدر البيانات يف ىذا البحث ىو رلتمع 
الشيوخ وذو احليثية ورجال الدين )الكياىي واالساتيذ( القرية من 

 وجهاز القرية.

 طريقة جمع البيانات  .3

 وطرق مجع البيانات يف ىذا البحث ىي:

 ادلالحظة . أ

يف مجع البيانات نستخدم مالخظة حرة او مراقبة من غَت قيد 
)بدون االشًتاك اوالدور( وادلالحظة االشًتاكية )مع االشًتاك(. 

احلرة ضلن كادلالحظ فقط. وعكسو يف ادلالحظة  ويف ادلالخظة
.االشًتاكي، ضلن كادلالحظ وكأعضاء اجلماعة ادلبحوثة معا

26
 

                                                             
26

 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan 

Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm. 219. 
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وفيما يتعلق بادلالحظات اليت ننطوي عليها، سوى مكانتنا  
كادلالحظ، وضلن أيضا نشًتك يف االنشطة ادلتعلقة هبذا البحث 

خدمها لنيل اليت فعلها اجملتمع. واما ادلالحظة احلرة فنحن نست
ادلعلومات ادلرتبطة بالظاىرة اليت حبثناىا من ادلعلومات خارج 

 النشاط.

عاجيكون " مالخظة اشًتاكية يف شلارسةيف ىذا البحث نالحظ 
مالخظة حرة يف نالحظ . و (قراءة القرآن عند القرب" )نو موت

احوال اجملتمع وحالة البيئة، ونشاط االجتماعية الدينية، وترتيب 
 بعد ادلوت وسائر االنشطة ادلرتبطة بالقرآن.االنشطة 

 المقابلة .ب

( purposiveىنا نستخدمها بأن يرّكب بُت االسلوب اذلديف )
بدقائق  تخدم اذلديف ألنا قد عرفنا(. ونسsnowballوالتمريري )

 الظاىرة اليت حبثناه.
ولكن ال ديكن إنكار أن ىؤالء ادلخربين أشاروا إىل اآلخرين  

 "عاجيكون نو موت" ادلعتربين بأهنم أكثر معرفًة حولكادلخربين 
قراءة القرآن عند القرب دلدة سبعة أيام متتالية ابتداء من يوم 

وذلذا، األسلوب التمريري حيتاج أيضا إىل أن يستخدم. و  ادلوت.
من ادلتوقع استخدام ىذين االسلوبُت للحصول على بيانات 

.دثأكثر مشواًل ادلرتبطة بالظواىر اليت حت
27 

                                                             
27

 Ibid, hlm. 227 



16 

 التوثيق .ت

وىو حبث البيانات اللفظية بشكل الكتابة اليت تعترب ذات صلة 
 هبذه ادلناقشة.

ولذلك ضلن نبحث ىنا عن بيانات حول ادلسائل ذات الصلة، 
اما يف شكل الكتابة، او النسخة،او الكتب، او الصحف، 

. ذلك  واجملالت، والنقوش، وجدول األعمال، والصور وغَت ذلك
 .للمالحظة ادلباشرة وادلقابلةكنهاية 

من خالل تلك ادلناىج يف مجع البيانات، فالبيانات اليت ديكن احلصول عليها 
28ىي البيانات األولية والبيانات الثانوية
. 

البيانات األولية ىي العنصر او ادلعلومة الرئيسية يف ىذا البحث،  . أ
مت احلصول  البيانات األولية الواردة يف ىذا البحث ىي البيانات اليت

 عليها من نتائج ادلراقبة والوثائق ونتائج ادلقابلة.

البيانات الثانوية ىي البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلصادر غَت  . ب
األصلية اليت حتتوي على ادلعلومات أو البيانات. مت احلصول على 

                                                             
28

للبيانات األولية او الثانوية منسوب جبنس البحث. فنتائج التعريف  
البيانات األولية يف البحث ادليداين، ولكن ادلقابالت، و االستقصائية، وادلالحظة ىي 

 .Ibid, hlm. 14يصبح البيانات الثانوية يف البحث ادلكتبية. 

 



17 

البيانات الثانوية من خالل أطراف أخرى، ال احلصول على مباشرة 
 لبحث.من موضوع ا

 

 طريقة تحليل البيانات .4

حتليل البيانات جزء مهم جدًا يف البحث بسبب ىذا التحليل سيتم 
أما  29 احلصول على النتائج واالستنتاجات ادلوضوعية أو غَت رُسية.

حتليل البيانات فبعد عملية مجع البيانات اكتملت. بينما التحليل 
 ادلستخدمة يف ىذه الدراسة حتليل وصفي.

عملية احلد )حتديد البيانات( للحصول على مزيد من بداية مع 
ادلعلومات ادلركزة يف حتديد ادلشكلة الذي نرّد وصليب عليها  هبذه 
الدراسة، مث يتبع ذلك عملية الوصف ، أي تركيب تلك البيانات إىل 

30 نص سردي.
 

 

 كتابةنظام ال . ح

كتابة ىو أمر مهم ألنو حيتوي على اخلطوط العريضة لكل نظام ال
للحصول على فهم كامل ومنتظم حول شلارسة قراءة القرآن أمام ادلقربة  باب.

يف قرية سيسيندي اجلنوبية، منطقة بانيوساري، كاراوانغ ولسهولة 

                                                             
29

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 

Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 85. 
30

 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2008, hlm. 11 



18 

مخسة أبواب. يف كل باب سوف  على فهم،فالنقاش يف ىذا البحث مرتبال
 نوزع يف بعض األبواب الفرعية لسهولة فهمو. وذلك كما يلي :

خلفية البحث، حتديد على ادلقدمة اليت تشمل  ىوول الباب األ
ادلشكلة، وأىداف وفوائد البحث، والدراسة السايقة ومناىج البحث ونظام 
الكتابة. ويقدم ىذا الباب ألن يكون أساسا للمناقشات الالحقة واجتاىا كيف 

 سيتم البحث.
الباب الثاين يف ىذا الباب يقدم اة عامة عن وصف النظرية 

خدمة يف الدراسة. ىذا الباب معلومات على النظرية األساسية من كائن ادلست
البحث الوارد يف العنوان. ويشتمل على بيان ادلوت وحياة القرب وقراءة القرآن 

 .تعريف احلديث احلي عند القرب يف احلديث وأيضا

الباب الثالث، يف ىذا الباب سوف نناقش حول وصف البيانات. ىذا 
نتائج بيانات البحث اليت تتضمن اة عامة عن زلل البحث الباب ىو تقدمي 

 وشلارسة وتقنية القراءة، وكذلك أساسية لقراءة القرآن عند القرب.
الباب الرابع ويتضمن ىذا الباب حتلياًل مبمارسة قراءة القرآن الكرمي 

ات أمام ادلقربة يف قرية سيسيندي اجلنوبية، بانيوساري، كاراوانغ. ىنا ضللل البيان
 ادليدانية ادلوجودة يف الباب الثالث مع أسس نظرية يف الباب الثاين.

الباب اخلامس ىو الباب األخَت من متام ادلناقشة يتضمن استنتاجات 
 واقًتاحات، واحلجية. وكذلك كاألجوبة على األسئلة يف حتديد ادلشكلة.
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 الباب الثاني

 األساس النظري
وقراءة القرآن عند القبر، األحاديث حول الموت، والحياة في القبر، 

  ودراسة الحديث الحي

 الموت في الحديث . أ

انقطاع ىو  قاؿ العلماء أف ادلوت ليس بعدـ زلض كال فناء صرؼ كإمنا
بالبدف كمفارقتو كحيلولة بينهما، كتبدؿ حاؿ كانتقاؿ من دار إىل  9تعلق الركح

 دار، كىو من أعظم ادلصائب، كقد مساه اهلل تعاىل مصيبة، كيف قولو

"فأصابتكم مصيبة ادلوت"
3فادلوت ىو ادلصيبة العظمى كالرزية الكربل. 2

كإف  
 .فيو كحده لعربة دلن اعترب كفكرة دلن تفكر

ثػىنىا ًإمٍسىاًعيلي، . كمعىن ادلوت يف احلديث ىو االسرتاحة قاؿ البخارم حىدَّ
ٍعًب ٍبًن  ، عىٍن زليىمًَّد ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن حىٍلحىلىةى، عىٍن مىٍعبىًد ٍبًن كى ثىًِن مىاًلكه : حىدَّ قىاؿى

، عىٍن أىِب قػىتىادىةى ٍبًن رًٍبًعيٍّ األىٍنصىارًمّْ، أىنَّوي كىافى ُييىدّْ  : أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى مىاًلكو ثي
                                                             

 الركح أجساـ لطيفة متخللة يف البدف كتذىب احلياة من اجلسد. 1

2
ادىةي    ا الًَّذينى آمىنيوا شىهى بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحنيى اٍلوىًصيًَّة }يىا أىيػُّهى

رىاًف ًمٍن غىٍْيًكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم يف اأٍلىٍرًض فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي   اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخى
اًف بً  ًة فػىيػيٍقًسمى ا ًمٍن بػىٍعًد الصَّبلى ٍوًت َتىًٍبسيونػىهيمى اللًَّو ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشرتىًم بًًو َثىىننا كىلىٍو كىافى ذىا اٍلمى

ادىةى اللًَّو ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اٍْلَثًنيى  ]ادلائدة:   [َُٔقػيٍرَبى كىالى نىٍكتيمي شىهى

3
التذكرة أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أِب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي،   

ىػ،  ُِْٓ، الرياض: مكتبة دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع، ةبأحوال الموتى وأمور اآلخر 
 ُُِص 
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 : ًيحه كىميٍستػىرىاحه ًمٍنوي »اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ميرَّ عىلىٍيًو ًِبًنىازىةو، فػىقىاؿى قىاليوا: يىا رىسيوؿى « ميٍسرتى
 : يٍستػىرىاحي ًمٍنوي؟ قىاؿى

ًيحي كىادل ٍسرتى
ي
ًيحي ًمٍن نىصىًب »اللًَّو، مىا ادل ٍؤًمني يىٍسرتى

ي
نٍػيىا العىٍبدي ادل الدُّ

ًيحي ًمٍنوي الًعبىادي كىالًببلىدي، كىالشَّجىري  كىأىذىاىىا ًإىلى رىمٍحىًة اللًَّو، كىالعىٍبدي الفىاًجري يىٍسرتى
.كىالدَّكىابُّ 

4
 

ميٍستػىرىاحه ًمٍنوي  ًيحه كالثاين ى ٍوتىى ًقٍسمىاًف االكؿ ميٍسرتى  .مىٍعىنى احلٍىًديًث أىفَّ اٍلمى
نٍػيىا تػىعىبػي  ُيىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى بًاٍلميٍؤًمًن التًَّقيَّ خىاصَّةن كىُيىٍتىًملي كيلَّ  ادلؤمن .هىاكىنىصىبي الدُّ

كىأىمَّا . ميٍؤًمنو كىاٍلفىاًجري ُيىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى ًبًو اٍلكىاًفرى كىُيىٍتىًملي أىٍف يىٍدخيلى ًفيًو اٍلعىاًصي
ٍعنىاهي اٍندً  اٍسرتىاحىةي العباد كىأىذىاهي يىكيوفي ًمٍن كيجيوهو  .فىاعي أىذىاهي عىنٍػهيمٍ ًمنى اٍلفىاًجًر فمى

ٍوا مىشىقَّةن ًمٍن ذىًلكى  ريكىىا قىاسى ًمنػٍهىا ظيٍلميوي ذلىيٍم كىًمنػٍهىا اٍرًتكىابيوي لًٍلميٍنكىرىاًت فىًإٍف أىٍنكى
تيوا عىٍنوي أىَثيوا ًلكى أًلىنَّوي كىافى  .كىريَّبَّىا نىاذلىيٍم ضىرىريهي كىًإٍف سىكى كىاٍسرتىاحىةي الدَّكىابّْ ًمٍنوي كىذى

يعيهىا يف بػىٍعًض اأٍلىٍكقىاًت كىغىٍْيً ذىًلكى   .يؤذيها كيضرّٔا كىُييىمّْليهىا مىا الى تيًطيقيوي كىُيًي
ٍنىعي اٍلقىٍطرى َّبيًصيبىًتو ًر فىًقيلى أًلىنػَّهىا ُتي ًد كىالشَّجى اكيًدمُّ كىقىاؿى قىالى  كىاٍسرتىاحىةي اٍلًببلى وي الدَّ

ٍنػىعيهىا حىقَّهىا ًمنى الشٍُّرًب كىغىٍْيًهً  .الباجي أًلىنَّوي يػىٍغًصبػيهىا كىَيى
5

 

                                                             
4

دار طوؽ  ، صحيح البخاريزلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم،  
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشْيم النيسبورم، . ك َُٕص  ٖق ج ُِِْالنجاة، 

 ٔٓٔص  ِج  ، بْيكت: دار احياء الرتاث العرِب، بدكف سنة،صحيح مسلم

5
، شرح النووي على مسلم أبو زكريا زليي الدين ُيىي بن شرؼ النوكم، 

أمحد بن علي بن  ، كَِص  ٕق، ج.  ُِّٗبْيكت: دار إحياء الرتاث العرِب،  
بْيكت: دار ادلعرفة،  البن حجر، فتح الباريحجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، 

 ّٓٔص  ُُق ج  ُّٕٗ
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ًيحه  ككذلك ما قالو ابن حجر أىفَّ اٍلمىيّْتى الى يػىٍعديك أىحىدى اٍلًقٍسمىنٍيً ًإمَّا ميٍسرتى
 .ييشىدَّدى عىلىٍيًو ًعٍندى اٍلمىٍوًت كىأىٍف ُييىفَّفى كىكيلّّ ًمنػٍهيمىا ُيىيوزي أىٍف  .كىًإمَّا ميٍستػىرىاحه ًمٍنوي 

كىاأٍلىكَّؿي ىيوى الًَّذم ُيىٍصيلي لىوي سىكىرىاتي اٍلمىٍوًت كىالى يػىتػىعىلَّقي ذىًلكى بًتػىٍقوىاهي كىالى ًبفيجيورًًه 
ًيحي بىٍل ًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل التػٍَّقوىل اٍزدىادى ثػىوىابنا كىًإالَّ فػىييكىفَّري عىٍنوي بً  ، ُثيَّ يىٍسرتى قىٍدًر ذىًلكى

ا خىاُتىتيوي  نٍػيىا الًَّذم ىىذى كىقىٍد قىاؿى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز مىا أيًحبُّ أىٍف  .ًمٍن أىذىل الدُّ
ًخري مىا ييكىفَّري ًبًو عىًن اٍلميٍؤًمنً  كىمىعى ذىًلكى  .يػيهىوَّفى عىلىيَّ سىكىرىاتي اٍلمىٍوًت ًإنَّوي ْلى

ًة بًًلقىائًًو كىرًٍفًقًهٍم بًًو كىفػىرىًحًو  فىالًَّذم ًئكى ُيىٍصيلي لًٍلميٍؤًمًن ًمنى اٍلبيٍشرىل كىمىسىرًَّة اٍلمىبلى
سُّ  أىنَّوي الى ُيًي بًًلقىاًء رىبًّْو يػيهىوّْفي عىلىٍيًو كيلَّ مىا ُيىٍصيلي لىوي ًمٍن أىَلًى اٍلمىٍوًت حىَّتَّ يىًصْيى كى

.ًبشىٍيءو ًمٍن ذىًلك
6

 

قاؿ  هنى االنساف عن ُتِن ادلوت كالدعاء بو ادلوت اسرتاحة لكن كلو كاف
رسوؿ اهلل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ال يتمنني أحدكم ادلوت لضر نزؿ بو، 
فإف كاف ال بد متمنيان فليقل: اللهم أحيِن ما كانت احلياة خْيان يل كتوفِن 

قاؿ رسوؿ اهلل »اؿ: أخرجو البخارم، كعنو ق« إذا كانت الوفاة خْيان يل
من قبل أف  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ال يتمنني أحدكم ادلوت كال يدع بو

يأتيو، إنو إذا مات أحدكم انقطع عملو، كإنو ال يزيد ادلؤمن عمره إال 
عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صىلَّى »كاحلديث للبزار «. خْيان 

ال ُتنوا ادلوت فإف ىوؿ ادلطلع شديد، كإف من السعادة  اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:
7.«أف يطوؿ عمر العبد حَّت يرزقو اهلل اإلنابة

 

                                                             
6
 نفس ادلرجع  

7
 ُُُص  جع السابق،ادلر ، الموتى وأمور اآلخرةالتذكرة بأحوال   
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 حالة الروح والقبر  عنالحديث  . ب

كصلاح العبد منسوب َّبحنة القرب الف ما  أف القرب أكؿ منازؿ اْلخرة االول
كاف قاؿ ابن ماجو عن ىاىنء بن عثماف قاؿ:  . بعده من اْلخرة أيسر منو

عثماف رضي اهلل عنو إذا كقف على قرب بكى حَّت يبل حليتو فقيل لو: تذكر 
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم »اجلنة كالنار كالتبكي كتبكي من ىذا؟ قاؿ 

فإف صلا منو أحد فما بعده أيسر منو كإف َل  قاؿ: إف القرب أكؿ منازؿ اْلخرة.
8.«ينج منو فما بعد أشد منو

 

ثىًِن أىبيو  قرب لظلمة كالصبلة كالدعاء ينوره. قاؿ مسلمأف ال والثاني حىدَّ
رًمُّ   -كىاللٍَّفظي أًلىِب كىاًملو  -الرَّبًيًع الزٍَّىرىاينُّ، كىأىبيو كىاًملو فيضىٍيلي ٍبني حيسىنٍيو اجلٍىٍحدى

ثػىنىا محىَّاده كىىيوى اٍبني زىٍيدو، عىٍن ثىاًبتو اٍلبػينىاينّْ، عىٍن أى  : حىدَّ ، عىٍن أىِب قىاالى ِب رىاًفعو
ٍودىاءى كىانىٍت تػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى  فػىفىقىدىىىا رىسيوؿي اهلًل  -أىٍك شىابِّا  -ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ اٍمرىأىةن سى

أىؿى عىنػٍهىا  :  -أىٍك عىٍنوي  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىسى ، قىاؿى أىفىبلى كيٍنتيٍم "فػىقىاليوا: مىاتى
أىنػَّهيٍم صىغَّريكا أىٍمرىىىا  "آذىنٍػتيميوين  : فىكى :  -أىٍك أىٍمرىهي  -قىاؿى  "ديلُّوين عىلىى قػىرٍبًهً "فػىقىاؿى

 : لُّوهي، فىصىلَّى عىلىيػٍهىا، ُثيَّ قىاؿى ٍليوءىةه ظيٍلمىةن عىلىى أىٍىًلهىا، كىًإفَّ "فىدى ًإفَّ ىىًذًه اٍلقيبيورى شلى
ِت عىلىٍيًهمٍ اهللى عىزَّ كىجىلَّ يػينػىوّْريىىا ذلىيٍم ًبصى  "بلى

9
. 

ًفيو: اٍلميكىافىأىة بًالدُّعىاًء  قاؿ العيِن يف عمدة القارم شرح صحيح البخارم
كالرتحم على من كقف نىفسو على نفع اٍلميسلمني كمصاحلهم. كىًفيو: الرٍَّغبىة يف 
ة على اٍلقىرٍب، كىًىي مىٍسأىلىة خبلفية  شيهيود جنائز الصَّاحًلني. كىًفيو: جىوىاز الصَّبلى
                                                             

8
 َُّص  نفس ادلرجع،  

9
 ٗٓٔص  ِج  جع السابق،ادلر  ،صحيح مسلم  
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اٍبن مىٍسعيود كىعىاًئشىة رىًضي جوزىا طىائًفىة، ًمنػٍهيم: عىلٌي كىأىبيو ميوسىى كىاٍبن عمر كى 
تعاىل عىنػٍهيم، كىىيوى قىوؿ اأٍلىٍكزىاًعٌي كىالشَّاًفًعٌي كىأمحد كىًإٍسحىاؽ. كىمنعو:  اهلل

النَّخًعٌي كىاحٍلسن اٍلبىٍصرًٌم كىالثػٍَّورم. كىىيوى قىوؿ أِب حنيفىة كىاللٍَّيث كىمىالك، كىًمنػٍهيم 
: ًإمنَّىا ُيوز ًإذا َل يصل ا ٍلوىيلٌ كالوايل، ُثَّ اٍختلف من قىاؿى بًاجلٍىوىاًز ًإىلى كم من قىاؿى

يىٍأِت مزًيد  ُيوز؟ فىقيل: ًإىلى شهر، كىقيل: مىا َل يبل جسده، كىقيل: أبدا، كىسى
ـ بًاٍلمىٍوًت. كىقىاؿى  ٍعبلى ـ ًفيًو يف اجلٍىنىائًز، ًإف شىاءى اتعاىل. كىًفيو: اٍسًتٍحبىاب اإٍلً اٍلكىبلى

: كىًفيو: أىف على الرَّاًكم التػٍَّنًبيو على شكو ًفيمىا رىكىاهي مشكوكان.اٍلكٍرمىاين 
92

 

ثػىنىا عىيَّاشي ٍبني الوىلًيًد،  والثالث سؤاؿ ادلبلئكة يف القرب. قاؿ البخارم حىدَّ
ًعيده، عىٍن قػىتىادىةى، عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو رىًضيى اللَّوي  ثػىنىا سى ثػىنىا عىٍبدي األىٍعلىى، حىدَّ  حىدَّ

: " ًإفَّ العىٍبدى ًإذىا  ثػىهيٍم: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى عىٍنوي، أىنَّوي حىدَّ
عي قػىرٍعى نًعىاذلًًٍم، أىتىاهي مىلىكىاًف  كيًضعى يف قػىرٍبًًه كىتػىوىىلَّ عىٍنوي أىٍصحىابيوي، كىًإنَّوي لىيىٍسمى

انًًو، فػىيػىقيوالىًف:  ا الرَّجيًل ًلميحىمَّدو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو فػىيػيٍقًعدى مىا كيٍنتى تػىقيوؿي يف ىىذى
: أىٍشهىدي أىنَّوي عىٍبدي اللًَّو كىرىسيوليوي، فػىيػيقىاؿي لىوي: اٍنظيٍر ًإىلى  ٍؤًمني، فػىيػىقيوؿي

ي
كىسىلَّمى، فىأىمَّا ادل

ا مً  لىكى اللَّوي ًبًو مىٍقعىدن يعنا مىٍقعىًدؾى ًمنى النَّاًر قىٍد أىٍبدى قىاؿى  -نى اجلىنًَّة، فػىيػىرىاُهيىا َجًى
ًديًث أىنىسو  : كىأىمَّا  -قػىتىادىةي: كىذيًكرى لىنىا: أىنَّوي يػيٍفسىحي لىوي يف قػىرٍبًًه، ُثيَّ رىجىعى ًإىلى حى قىاؿى

: الى أى  ا الرَّجيًل؟ فػىيػىقيوؿي ينىاًفقي كىالكىاًفري فػىيػيقىاؿي لىوي: مىا كيٍنتى تػىقيوؿي يف ىىذى
ٍدرًم كيٍنتي ادل

ًديدو  ، كىييٍضرىبي َّبىطىارًؽى ًمٍن حى : الى دىرىٍيتى كىالى تػىلىٍيتى ، فػىيػيقىاؿي أىقيوؿي مىا يػىقيوؿي النَّاسي
 99.ضىٍربىةن، فػىيىًصيحي صىٍيحىةن يىٍسمىعيهىا مىٍن يىًليًو غىيػٍرى الثػَّقىلىنٍيً "
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يًّْت يػيٍعرىضي عىلىٍيًو مىٍقعىديهي بًاٍلغى  والرابع اًة كالعشي كًإثٍػبىاتي نعمة اٍلقىرٍبً أف اٍلمى دى
، عىٍن عىٍبًد  ، عىٍن نىاًفعو ثىًِن مىاًلكه : حىدَّ ثػىنىا ًإمٍسىاًعيلي، قىاؿى اًبو. قاؿ البخارم حىدَّ كعىذى
: " ًإفَّ  اللًَّو ٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
، ًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل اجلىنًَّة  اًة كىالعىًشيّْ أىحىدىكيٍم ًإذىا مىاتى عيًرضى عىلىٍيًو مىٍقعىديهي  بًاٍلغىدى
ا مىٍقعىديؾى  : ىىذى فىًمٍن أىٍىًل اجلىنًَّة، كىًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر فىًمٍن أىٍىًل النَّاًر، فػىيػيقىاؿي

ًقيىامىةً حىَّتَّ يػىبػٍعىثىكى اللَّوي يػىٍوـى ال
92

 " 

ثػىنىا عىٍبدي ٍبني محيىٍيدو، أىٍخبػىرىنىا عىٍبدي الرَّزَّاًؽ،  كأخرجو مسلم أيضا بقولو حىدَّ
: قىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اهللي  ، قىاؿى ، عىًن اٍبًن عيمىرى أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره، عىًن الزٍُّىرًمّْ، عىٍن سىاَلًو

، ًإٍف كىافى ًمٍن عىلىٍيًو كىسىلَّمى: " ًإذىا مىاتى الرَّجيلي  اًة كىاٍلعىًشيّْ عيًرضى عىلىٍيًو مىٍقعىديهي بًاٍلغىدى
ا مىٍقعىديؾى  : ىىذى : ُثيَّ يػيقىاؿي ، قىاؿى افى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر فىالنَّاري أىٍىًل اجلٍىنًَّة فىاجلٍىنَّةي، كىًإٍف كى

 .الًَّذم تػيبػٍعىثي ًإلىٍيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة "

ديث اإلخبار بأف اهلل موضعي أعمالكم، كاجلزاء ذلا معىن العرض ىف ىذا احل
عند اهلل، كأريد بالتكرير بالغداة كالعشى تذكارىم بذلك، كلسنا نشك أف 
األجساد بعد ادلوت كادلساءلة ىى ىف الذىاب كأكل الرتاب ذلا كالفناء، كال 
، فػىبىافى أف العرض الذل يدـك إىل يـو القيامة إمنا ىو  يعرض شىء على فافو
على األركاح خاصة، كذلك أف األركاح ال تفىن، كأهنا باقية إىل أف يصْي العباد 
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ا اٍلعىٍرضي عىلىى الرُّكًح فػىقىٍط  93إىل اجلنة أك النار. كىقىاؿى اٍلقيٍرطيِبُّ ُيىيوزي أىٍف يىكيوفى ىىذى
ًف. كىُيىيوزي أىٍف يىكيوفى عىلىٍيًو مىعى جيٍزءو ًمنى اٍلبىدى

94
 

أىٍم الى تىًصلي ًإلىٍيًو ًإىلى يػىٍوـً  "حىَّتَّ يػىبػٍعىثىكى اللَّوي "قػىٍوًلًو  مىٍعىنى كقاؿ ابن حجر ى 
اةو كىكيلَّ عىًشيٍّ كىىيوى زلىٍميوؿه عىلىى أىنَّوي ُيىٍيىا ًمٍنوي جيٍزءه  اٍلبػىٍعًث كىُيىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى كيلَّ غىدى

ٍتىًنعو أىٍف تػيعىادى احلٍى  يًّْت أىٍك أىٍجزىاءو كىتىًصحُّ لًييٍدرًؾى ذىًلكى فػىغىيػٍري شلي يىاةي ًإىلى جيٍزءو ًمنى اٍلمى
ٍوتىى الى  اًة كىاٍلعىًشيّْ كىقٍػتػيهيمىا كىًإالَّ فىاٍلمى سليىاطىبىتيوي كىاٍلعىٍرضي عىلىٍيًو. كقىاؿى كىاٍلميرىادي بًاٍلغىدى

ىيٍم كىالى مىسىاءى  ا يف حىقّْ اٍلميٍؤًمًن كى . صىبىاحى ًعٍندى اًفًر كىاًضحه، فىأىمَّا كقىاؿى كىىىذى اٍلكى
قًّْو أىٍيضنا أًلىنَّوي يىٍدخيلي اجلٍىنَّةى يف اجلٍيٍملىةً  ُثيَّ ىيوى  .اٍلميٍؤًمني اٍلميخىلَّطي فىميٍحتىًملي يف حى

اًء أًلىنػَّهيٍم أىٍحيىاءه كىأىٍركىاحيهيٍم تىٍسرىحي يف اجلٍىنَّةً   كىُيىٍتىًملي أىفٍ  .سلىٍصيوصه بًغىٍْيً الشُّهىدى
ًنىةن  ةى اٍلعىٍرًض يف حىقًّْهٍم تػىٍبًشْيي أىٍركىاًحًهٍم بًاٍسًتٍقرىارًىىا يف اجلٍىنًَّة ميٍقرتى يػيقىاؿى ًإفَّ فىاًئدى

ا عىلىى مىا ًىيى ًفيًو اٍْلفى  ا احلٍىًديًث ًإثٍػبىاتي . ًبأىٍجسىاًدىىا فىًإفَّ ًفيًو قىٍدرنا زىائًدن كىيف ىىذى
اًب اٍلقىرٍبً كىأىفَّ ال ًد أًلىفَّ اٍلعىٍرضى الى يػىقىعي ًإالَّ عىلىى حىيٍّ عىذى . رُّكحى الى تػىٍفىنى بًًفنىاًء اجلٍىسى

ٍقعىدً  .ككاف ذلك حىَّتَّ يػىبػٍعىث اللَّوي ًإىلى ذىًلكى اٍلمى
95
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 اآلداب في معاملة الجنازة . ت

يًّْت. قاؿ مسلم حىدَّثىًِن زيىىيػٍري ٍبني االول  ، اٍسًتٍحبىاًب ًإٍغمىاًض اٍلمى حىٍربو
اًء، عىٍن  ثػىنىا أىبيو ًإٍسحىاؽى اٍلفىزىارًمُّ، عىٍن خىاًلدو احلٍىذَّ ثػىنىا ميعىاًكيىةي ٍبني عىٍمروك، حىدَّ حىدَّ
، عىٍن أيْـّ سىلىمىةى، قىالىٍت: دىخىلى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى  بىةى، عىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ذيؤىٍيبو أىِب ًقبلى

: اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىى أى  ًإفَّ الرُّكحى »ِب سىلىمىةى كىقىٍد شىقَّ بىصىريهي، فىأىٍغمىضىوي، ُثيَّ قىاؿى
: «ًإذىا قيًبضى تىًبعىوي اٍلبىصىري  الى تىٍدعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم »، فىضىجَّ نىاسه ًمٍن أىٍىًلًو، فػىقىاؿى

ًئكىةى يػيؤىمّْنيوفى عىلىى مىا تػىقيوليوفى  : «ًإالَّ ًِبىٍْيو، فىًإفَّ اٍلمىبلى اللهيمَّ اٍغًفٍر أًلىِب »، ُثيَّ قىاؿى
، كىاٍغًفٍر لىنىا كىلىوي يىا  ، كىاٍخليٍفوي يف عىًقًبًو يف اٍلغىاًبرًينى ٍهًديّْنيى تىوي يف اٍلمى سىلىمىةى كىاٍرفىٍع دىرىجى

، كىاٍفسىٍح لىوي يف قػىرٍبًًه، كىنػىوٍّْر لىوي ًفيو .رىبَّ اٍلعىالىًمنيى
96

 

كقولو "ًإف الٌركح ًإذا قبض تبعو  .انفتح بصره" صرهكمعىن قولو "قد شق ب
قىاؿى النػَّوىًكٌم مىٍعنىاهي ًإذا خرج الٌركح من اجلٍىسىد تبعو اٍلبىصىر نىاظرا أىٍين  "اٍلبىصىر
ا دقة فىًإنَّوي قد يػيقىاؿ ًإف اٍلبىصىر يبصر مىا  كقاؿ السيوطي. يذىب أف يف فهم ىىذى

 .فىارقو تعطل اإلبصار كىمىا يتعطل اإلحساس دىامىت الٌركح يف اٍلبدف، فىًإذا
ًثنيى سنة أىف ُييىاب ًبأحد أىمرٍين  َأحدهَما. كىالًَّذم ظهر للسيوطي بعد الٌنظر ثىبلى

أىف ذىًلك بعد خيريكج الٌركح من أىكثر اٍلبدف كىًىي بعدي بىاًقيىةه يف الرٍَّأس كالعينني، 
كلهىا نظر اٍلبىصىر ًإىلى اٍلقدر الًَّذم خرج، كىقد   فىًإذا خرج من اٍلفىم أىٍكثىرىىا كىَل يٍنتىو

كرد أىف الٌركح على ًمثىاؿ اٍلبدف كىقدر أىٍعضىائًًو فىًإذا خرج بقيتها من الرٍَّأس كىاٍلعني 
. مىٍعنىاهي ًإذا شرع يف قىبضو كىَل يٍنتىو قىبضو "ًإذا قبض"فىيكوف قػىٍولو  .سكن الٌنظر

انىت أىف ُيمل على ما ذكر  والثَّاِني ه كثْي من أىف الٌركح ذلىىا اتّْصىاؿ بًاٍلبدًف كىًإف كى
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ا احلىًديث من أقول اأٍلىًدلَّة  ذى ـ كىيكوف ىى خىارًجىة فىْيل كىيسمع كىيعلم كىيرد السَّبلى
97على ذىًلك كىاهلل أعلم َّبيرىاد نبيو صلى اهلل عىلىٍيًو انتهى.

 

ا يفعل بادليت، كىو: شد ىذا ىو األمر الثاين شل. شىدُّ حًلٍيػىٍيوً  والثاني
حلييو، أم: ربطهما، كاللحياف: ُها العظماف اللذاف ُها منبت األسناف 
فليشدُها حببل، أك ِبيط، أك بلفافة؛ ألنو إذا َل يربطهما فرَّبا ينفتح الفم، فإذا 

.شدُها كبرد ادليت بقي مشدكدان 
98

 

 تشويو ادليتكىذا ليس فيو دليل أثرم، لكن فيو دليبلن نظريان: كىو: درء 

 .كحفظ باطنو من دخوؿ اذلواـ عليو، كلو يف القرب

مفاصل ادليت، أم: أف ُياكؿ تليينها، كادلراد مفاصل  تليني والثالث
العضد، ُث العضد إىل اجلنب ُث  اليدين كالرجلني، كذلك بأف يرد الذراع إىل

 ككذلك مفاصل الرجلني: بأف يرد الساؽ إىل الفخذ، ُث الفخذ إىل يردُها.
البطن، ُث يردُها قبل أف يربد؛ ألنو إذا برد بقي على ما ىو عليو كصعب 
تغسيلو، فيكوف مشتدان لكن إذا لٌينت ادلفاصل صارت لينة عند الغسل كعند 
التكفني كربط الكفن، فسهل على الغاسل كادلكفن التغسيل كالتكفني، كىذا 

 أيضان ال أعلم فيو سٌنة، لكن دليلو نظرم.
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ن تليني مفاصل ادليت كىذه مصلحة، كلكن ُيب أف تلنٌي كىو ما فيو م
برفق، كليس بشدة؛ ألف ادليت زلل الرفق كالرمحة كأىذىل اٍلميٍؤًمًن يف مىٍوتًًو كىأىذىاهي 

يىاتًوً  .يف حى
99

يًّْت  "قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:   كىٍسري عىٍظًم اٍلمى
يِّا ".كىكىٍسرًًه حى

22
 

ةو عىلىى بىٍطًنو الرابعوَ  ًديدى تػٍريهي بًثػىٍوبو كىكىٍضعي حى .خىٍلعي ثًيىاًبًو، كىسى
29

كخلع  
 :ىو خلع ثياب ادليت، كدليل ىذا أثرم كنظرم أيضان  ثيابو

أما األثرم: فهو قوؿ الصحابة حني مات النِب صٌلى اهلل عليو كسٌلم: 
، فينبغي أف ختلع « موتاناىل صلرد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم كما صلرد »

 .ثيابو

أما النظرم: فؤلف الثياب لو بقيت حلمي اجلسم، كأسرع إليو الفساد، و
كُيب أف  .أما إذا جٌرد من ثيابو صار أبرد لو، كيسجى كما سيأِت بثوب

 .يكوف اخللع برفق
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29 

ثػىنىا أىبيو اليىمىاًف، أىٍخبػى  والخامس يًّْت. قاؿ البخارم حىدَّ رىنىا تىٍسًجيىًة اٍلمى
، أىفَّ  لىمىةى ٍبني عىٍبًد الرَّمٍحىًن ٍبًن عىٍوؼو : أىٍخبػىرىين أىبيو سى ، عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى شيعىٍيبه

أىفَّ رىسيوؿى : "عىاًئشىةى، رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا زىٍكجى النَِّبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍخبػىرىٍتوي 
".كىسىلَّمى ًحنيى تػيوييفّْى سيجّْيى بًبػيٍردو ًحبػىرىةو اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو 

22
 

كمعىن سيجّْيى ًبضىمّْ السّْنًي كىبػىٍعدىىا ًجيمه ميشىدَّدىةه مىٍكسيورىةه أىٍم غيطّْيى 
قىاؿى يف النػّْهىايىًة بػيٍردي ًحبػىرىةو ًبوىٍزًف  .كىسيرتى بػىٍعدى اٍلمىٍوًت قػىٍبلى اٍلغيٍسًل )يف ثػىٍوبو ًحبػىرىةو(

كىيف . َياف كىاجلٍىٍمعي ًحبػىره كىًحبػىرىاته انٍػتػىهىى ًعنىبىةو عىلىى الوصف كاإلضافة كىو برد
ًة بػىٍعدىىىا رىاءه ميٍهمىلىةه كىًىيى   النػٍَّيًل ًحبػىرىةه ًبكىٍسًر احلٍىاًء اٍلميٍهمىلىًة كىفػىٍتًح اٍلبىاًء اٍلميوىحَّدى

ـه كىًىيى ضىٍربه ًمٍن بػيريكًد اٍليىمىنً   .ثػىٍوبه ًفيًو أىٍعبلى

يًّْت، قاؿى النػَّوىًكمُّ كىىيوى رليٍمىعه عىلىٍيوً  تيوي  .كىًفيًو اٍسًتٍحبىابي تىٍسًجيىًة اٍلمى كىًحٍكمى
تػٍري عىٍورىتًًو اٍلميتػىغىيػّْرىًة عىًن اأٍلىٍعنييً انٍػتػىهىى قىاؿى اٍلميٍنًذرًمُّ  .ًصيىانػىتيوي ًمنى ااًلٍنًكشىاًؼ كىسى

.كىاحلٍىًديثي أىٍخرىجىوي اٍلبيخىارًمُّ كىميٍسًلمه 
23

 

ثػىنىا عىًليُّ ٍبني عىٍبًد اللًَّو،  والسادس ٍسرىاًع باجلنازة. قاؿ البخارم حىدَّ اإٍلً
يًّْب، عىٍن أىِب  يسى

ًعيًد ٍبًن ادل ًفٍظنىاهي ًمنى الزٍُّىرًمّْ، عىٍن سى : حى ثػىنىا سيٍفيىافي، قىاؿى  حىدَّ
 : أىٍسرًعيوا بًاجٍلًنىازىًة، »ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، عىًن النَِّبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
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 ُٓٔص  ِج  جع السابق،ادلر 
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، فىشىرّّ تىضىعيونىوي عىٍن  يػٍره تػيقىدّْميونػىهىا، كىًإٍف يىكي ًسوىل ذىًلكى فىًإٍف تىكي صىاحًلىةن فىخى
.رًقىاًبكيمٍ 

24
 

ٍسرىاًع  قػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي  عىلىٍيًو كىسىلَّمى )أىٍسرًعيوا بًاجٍلًنىازىًة( ًفيًو اأٍلىٍمري بًاإٍلً
رىىىا صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ًة الًَِّت ذىكى ، أىنَّوي رىأىل ًجنىازىةن ييٍسرًعيوفى ًّٔىا،  لًٍلًحٍكمى

 : 25«لًتىكيٍن عىلىٍيكيمي السًَّكينىةي »فػىقىاؿى
ابػينىا كى  . ٍسرىاعي قىاؿى أىٍصحى غىيػٍريىيٍم ييٍستىحىبُّ اإٍلً

ٍرًط أىٍف  .بًاٍلمىٍشًي ًّٔىا مىا َلٍى يػىٍنتىًو ًإىلى حىدٍّ ُيىىاؼي انًٍفجىارىىىا كىضلىٍوىهي  كىًإمنَّىا ييٍستىحىبُّ ًبشى
تًًو اٍنًفجىارىىىا أىٍك ضلىٍوىهي   قىاؿى  .كىمحىٍلي اجٍلًنىازىًة فػىٍرضي ًكفىايىةو  .الى ُيىىاؼى ًمٍن ًشدَّ

ابػينىا 26أىٍصحى
ٍيئىةو ُييىاؼي مىعىهىا سيقيوطيهىا   .كىالى ُيىيوزي محىٍليهىا عىلىى اذٍلىٍيئىًة اٍلميٍزرًيىًة كىالى ىى

ًلكى كىالنّْسىاءي  يّْتىةي اٍمرىأىةن أًلىنػَّهيٍم أىقٍػوىل ًلذى قىاليوا كىالى ُيىًٍمليهىا ًإالَّ الرّْجىاؿي كىًإٍف كىانىًت اٍلمى
، كىريَّبَّى  نًوً ضىًعيفىاته ٍرنىاهي ًمنى  .ا اٍنكىشىفى ًمنى احلٍىاًمًل بػىٍعضي بىدى ا الًَّذم ذىكى كىىىذى

ٍسرىاًع بًاٍلمىٍشًي ًّٔىا كىأىنَّوي ميرىادي احلٍىًديًث ىيوى الصَّوىابي الًَّذم عىلىٍيًو  اٍسًتٍحبىاًب اإٍلً
ٍسرىاعي بًتىٍجًهيزًىىا ًإذىا كىنػىقىلى اٍلقىاًضي عىٍن بػىٍعًضًهٍم أىفَّ الٍ  .َجىىاًىْيي اٍلعيلىمىاءً  ميرىادى اإٍلً
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ا قػىٍوؿه بىاًطله مىٍرديكده ًبقىٍوًلًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىشىرّّ تىضىعيونىوي  اٍستىحىقَّ مىٍوتػيهىا كىىىذى
ٍسرىاًع كىىيوى زلىٍميوؿه عىلىى اإٍلً  رىاىىةي اإٍلً ٍسرىاًع عىٍن رًقىاًبكيٍم كىجىاءى عىٍن بػىٍعًض السَّلىًف كى

اٍلميٍفرًًط الًَّذم ُيىىاؼي مىعىوي اٍنًفجىارىىىا أىٍك خيريكجى شىٍيءو ًمنػٍهىا قػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو 
ةه ًمنى الرَّمٍحىًة فىبلى مىٍصلىحىةى لىكيٍم  كىسىلَّمى )فىشىرّّ تىضىعيونىوي عىٍن رًقىاًبكيٍم( مىٍعنىاهي أىنػَّهىا بىًعيدى

بىًتهى  .ا كىيػيٍؤخىذي ًمٍنوي تػىٍرؾي صيٍحبىًة أىٍىًل اٍلبىطىالىًة غىٍْيً الصَّاحًلًنيى يف ميصىاحى
27

 

بىًتهىا حىَّتَّ  والسابع ًة عىلىى اجٍلًنىازىًة كىاتػّْبىاًعهىا كىميصىاحى احلٍىثُّ عىلىى الصَّبلى
، كىىىاريك  ٍرمىلىةي ٍبني ُيىٍىيى ثىًِن أىبيو الطَّاًىًر، كىحى . قاؿ مسلم كحىدَّ في ٍبني سىًعيدو تيٍدفىنى

ٍرمىلىةى، قىاؿى ىىاريكفي: حىدَّثػىنىا، كىقىاؿى اٍْلخىرىاًف: أىٍخبػىرىنىا  ، كىاللٍَّفظي ذًلىاريكفى، كىحى اأٍلىيًٍليُّ
ثىًِن عىٍبدي الرَّمٍحىًن ٍبني  -اٍبني كىٍىبو  : حىدَّ ، قىاؿى ، عىًن اٍبًن ًشهىابو أىٍخبػىرىين ييونيسي

: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىيٍرميزى اأٍلىٍعرىجي، أىفَّ أى  مىٍن : "بىا ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى
ىىا حىَّتَّ تيٍدفىنى فػىلىوي  شىًهدى اجلٍىنىازىةى حىَّتَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا فػىلىوي ًقْيىاطه، كىمىٍن شىًهدى

اجلٍىبػىلىنٍيً اٍلعىًظيمىنٍيً" انٍػتػىهىى حىًديثي ًمٍثلي : "ًقْيىاطىاًف"، ًقيلى: كىمىا اٍلًقْيىاطىاًف؟ قىاؿى 
 : : قىاؿى سىاًَلي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن عيمىرى أىِب الطَّاًىًر، كىزىادى اٍْلخىرىاًف، قىاؿى اٍبني ًشهىابو

، فػىلىمَّا بػىلىغىوي حىًديثي أىِب ىيرىيٍػرىةى، قى  ، ييصىلّْي عىلىيػٍهىا ُثيَّ يػىٍنصىًرؼي :كىكىافى اٍبني عيمىرى  "اؿى
".قىٍد ضىيػٍَّعنىا قػىرىارًيطى كىًثْيىةن 

28
 

لَّمى )مىٍن شىًهدى اجٍلًنىازىةى حىَّتَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا فػىلىوي  فقىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى
ًة عىلىى اجٍلًنىازىًة كىاتػّْبىاًعهى  ( ًفيًو احلٍىثُّ عىلىى الصَّبلى ىىا حىَّتَّ تيٍدفىنى ا ًقْيىاطه كىمىٍن شىًهدى

ىىا حىَّتَّ تيٍدفىنى  بىًتهىا حىَّتَّ تيٍدفىنى كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى )مىٍن شىًهدى كىميصىاحى
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ٍفًن  ًة ًقْيىاطه كىبًااًلتػّْبىاًع مىعى حيضيوًر الدَّ فػىلىوي ًقْيىاطىاًف( مىٍعنىاهي بًاأٍلىكًَّؿ فػىيىٍحصيلي بًالصَّبلى
ًميعي ًقْيىاطىنٍيً تػيبػىيػّْنيوي ًركىايىةي اٍلبيخىارًمّْ يف أىكًَّؿ صىًحيًحًو يف  ًقْيىاطه آخىري فػىيىكيوفي اجلٍى 

َيىاًف مىٍن شىًهدى ًجنىازىةن كىكىافى مىعىهىا حىَّتَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا كىيػىٍفريغى ًمٍن دىٍفًنهىا  ًكتىاًب اإٍلً
ا صىرًيحه يف أىفَّ  ًة كىااًلتػّْبىاًع  رىجىعى ًمنى اأٍلىٍجًر ًبًقْيىاطىنٍيً فػىهىذى اٍلمىٍجميوعى بًالصَّبلى

ا  ًئًل عىلىيػٍهى ًذًه اٍلمىٍسأىلىًة كىنىظىائًرًىىا كىالدَّالى بىقى بػىيىافي ىى ٍفًن ًقْيىاطىاًف كىقىٍد سى كىحيضيوًر الدَّ
ـى ًنٍصفى  أىمنَّىا قىا ًديًث مىٍن صىلَّى اٍلًعشىاءى يف َجىىاعىةن فىكى ًة يف حى  يف مىوىاًقيًت الصَّبلى
ـى اللٍَّيلى كيلَّوي كىيف ًركىايىًة اٍلبيخىارًمّْ ىىًذًه  أىمنَّىا قىا اللٍَّيًل كىمىٍن صىلَّى اٍلفىٍجرى يف َجىىاعىةو فىكى
ًديًث عىٍبًد اأٍلىٍعلىى حىَّتَّ يػىٍفريغى ًمنػٍهىا  ا ًمٍن حى مىعى ًركىايىًة ميٍسًلمو الًَِّت ذىكىرىىىا بػىٍعدى ىىذى

ـى مىعىهىا ًمٍن ًحنًي صىلَّى ًإىلى أىٍف دىلًيله عىلىى أىفَّ الٍ  ًقْيىاطى الثَّاين الى ُيىٍصيلي ًإالَّ ًلمىٍن دىا
ا ىيوى الصًَّحيحي  .فػىرىغى كىقٍػتػيهىا كىىىذى

29
كقػىٍوليوي )ًقيلى كىمىا اٍلًقْيىاطىاًف قىاؿى ًمٍثلي اجلٍىبػىلىنٍيً  

اره ًمنى الثػَّوىاًب مىعٍ  ( اٍلًقْيىاطي ًمٍقدى ا احلٍىًديثي يىديؿُّ اٍلعىًظيمىنٍيً ليوـه ًعٍندى اللًَّو تػىعىاىلى كىىىذى
ا اٍلمىٍوًضعً  ارًًه يف ىىذى .عىلىى ًعظىًم ًمٍقدى

32
 

ًإنٍػفىاًذ كىًصيًَّتًو كىاإٍلٍسرىاعي يف قىضىاًء دىيًٍنًو. أم إسراع إنفاذ كصيتو، والثامن 
؛ ألف أما إنفاذ كصيتو فهو كاجب، لكن إسراع اإًلنفاذ إما كاجب أك مستحب

الوصية إف كانت يف كاجب فلئًلسراع يف إبراء ذمتو، كإف كانت يف تطوع 
فالوصية بالواجب ُيب  فئًلسراع األجر لو، كالوصية إما كاجبة كإما تطوع.

ادلبادرة بإنفاذىا، كبالتطوع يسن، لكن اإًلسراع بذلك مطلوب، سواء أكانت 
 لسنة.كاجبة أـ مستحبة قبل أف يصلى عليو كيدفن، ىذه ىي ا
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كاإًلسراع يف قضاء دينو أم دين ادليت، سواء كاف ىذا الدَّين هلل، أك 
كالدَّين  كالنذر، كما أشبو ذلك. فالدَّين هلل مثل: الزكاة، كالكفارة، لآلدمي.

تالف، كغْي ىذا من حقوؽ  لآلدمي: كالقرض، كَثن ادلبيع، كاألجرة، كضماف
39تأخْيىا حراـ.اْلدميني فيجب اإًلسراع ّٔا حبسب اإلمكاف، ف

كالدليل:  
 أثرم كنظرم:

ينو »أما األثرم: فقوؿ النِب صٌلى اهلل عليو كسٌلم:  نفس ادلؤمن معلقة بدى
، فهذا احلديث فيو ضعف، لكن يؤيده حديث أِب قتادة « حَّت يقضى عنو

يف الرجل الذم جيء بو إىل الرسوؿ صٌلى اهلل عليو كسٌلم فسأؿ ىل عليو »
ديناراف، فتأخر كَل يصلّْ عليو، فقاؿ أبو قتادة: الديناراف عليَّ دين؟ قالوا: نعم 

 «يا رسوؿ اهلل، قاؿ: حقي الغرًن كبرئ منهما ادليت؟ قاؿ: نعم، فتقدـ فصلى

كأما الدليل النظرم: فؤلف األصل يف الواجب ادلبادرة بفعلو كال ُيوز 
32تأخْي الواجب إال إذا اقتضى الدليل تأخْيه.

 

 د القبرقراءة القرآن عن . ث

 تعريف القراءة، ومراتبها وآدابها ( أ

كالقراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة كقرآنا، كمعىن كلمة "قرأ" يف 
اللغة َجع، يقاؿ: قرأت الشيء أم َجعتو. كيف مصدرىا كثْية منها 

أىفٍػرىاخو كى )قػيريكءه( كىفيليوسو  كى )اٍلقىٍرءي( بًاٍلفىٍتًح احلٍىٍيضي كىَجىٍعيوي )أىقٍػرىاءه( كى
اًد. كى )قػىرىأى(  . كى )اٍلقىٍرءي( أىٍيضنا الطٍُّهري كىىيوى ًمنى اأٍلىٍضدى أىفٍػليسو ( كى )أىقٍػريؤه
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اٍلًكتىابى )ًقرىاءىةن( كى )قػيٍرآننا( بًالضَّمّْ. كى )قػىرىأى( الشٍَّيءى )قػيٍرآننا( بًالضَّمّْ 
مىعي السُّوىرى كىيىضيمُّهىا. كىقػىٍوليوي أىٍيضنا َجىىعىوي كىضىمَّوي كىًمٍنوي مسيّْيى اٍلقيٍرآفي أًلىنَّوي ُيىٍ 

: }ًإفَّ عىلىيػٍنىا َجىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي{ ]القيامة:   33[ أىٍم ًقرىاءىتىوي.ُٕتػىعىاىلى
القراءة ضم احلركؼ كالكلمات بعضها اىل بعض يف كاصطبلحا 

الرتتيل )كليس يقاؿ ذلك لكل َجع( فلذلك ال يقاؿ قرأت القـو اذا 
34َجعتهم.

 

كىناؾ االصطبلح األخر ادلشهور لنا يف تسمية القراءة كىو التبلكة 
تبله" أم تبعو متابعة ليس بينهم ما ليس منها، كذلك كىي مأخوذ من "

يكوف تارة باجلسم كتارة باالقتداء يف احلكم، كمصدره تلٌو كتًلوه، كتارة 
اذا  بالقراءة كتدبر ادلعىن، كمصدره تبلكة، كما يف قولو تعاىل "كالقمر

تبلىا" اراد بو ىهنا االتباع على سبيل االقتداء كادلرتبة، كيف قولو تعاىل 
"كيتلوه شاىد منو" ام يقتدل بو كيعمل َّبوجب قولو تعاىل "يتلوف آيات 

35اهلل".
 

كىة الى تكوف ًإالَّ لكلمتني والفرق بين القراءة والتالوة  أىف التّْبلى
ف امٍسو كىالى يػيقىاؿفىصىاًعدا كىاٍلًقرىاءىة تكوف للكلمة  ة يػيقىاؿ قػىرىأى فبلى تىبل  اٍلوىاًحدى
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زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أِب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازم،   
 ِْٗص:  الدار النموذجية، -بْيكت: ادلكتبة العصرية مختار الصحاح، 

  
34

الدار الشامية: دار الفلم،  مفردات الفاظ القرآن،األصفهاين، الراغب   
 ٖٔٔ، ص ََِٗ

35
 ُٕٔص  نفس ادلرجع،  
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كىة اتػّْبىاع الشٍَّيء الشٍَّيء يػيقىاؿ تبله ًإذا تبعو فىتكوف  امٍسو كذلك أىف اصل التّْبلى

ة ًإٍذ الى  كىة يف اٍلكىًلمىات يتبع بػىٍعضهىا بػىٍعضنا كىالى تكوف يف اٍلكىًلمىة اٍلوىاًحدى التّْبلى
36ويىصح ًفيهىا التل

ا   كتستعمل ًفيهىا اٍلًقرىاءىة أًلىف القراءاة اٍسم اجٍلًٍنس ىىذى
37اٍلًفٍعل

كالتبلكة ختتص باتباع كتب اهلل ادلنزلة، تارة بالقراءة، كتارة . 
باالرتساـ دلا فيها من امر كهني، كترغيب كترىيب. اك ما يتوىم فيو ذلك، 

38بلكة.كىو أخٌص من القراءة، فكل تبلكة قراءة كليس كل قراءة ت
 

ىي القراءة ادلوجهة إىل ادلمارسة )العمل( ، كاما القراءة فهي  كالتبلكة
.القراءة ادلوجهة اىل الفهم

39
 

ككبلُها من التبلكة كالقراءة بتحريك ألدكات التصويت كالنطق. كأما 
النظر اىل الكتاب بالعينني دكف َتريك ألدكات التصويت كالنطق كاخراج  

صفاتو فليس بقراءة كال تبلكة. كرَّبا جاز  كل حرؼ من سلرجو مع مراعاة
42أف يطلق عليو كصف "اطبلع" اما قراءة اك تبلكة فبل.
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أبو ىبلؿ احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن ُيىي بن مهراف   
، القاىرة: دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، ص: الفروق اللغوية للعسكريالعسكرم، 
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37
 ِٕص:  نفس ادلرجع،  

38
 ُٕٔص  جع السابق،ادلر ، مفردات الفاظ القرآن  

39
 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Living Qur’an dalam dalam 

Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis,Syahiron Syamsuddin, 

(Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 69 
40

 .َْـ، ص  ُْٗٗادلنارة، ، جدة: دار حق التالوةحسِن شيخ عثماف،   
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ضم احلركؼ كالكلمات من آيات فمن ىنا نعلم أف قراءة القرآف ىي 
 .بتحريك ألدكات التصويت كالنطق ادلوجهة اىل الفهم بالتلفظ امالقرآف 

.در كالتدكيركاف قراءة القرآف ثبلث مراتب: التحقيق، كاحل
49

 

التحقيق ىو اعطاء كل حرؼ حقو، كبياف احلركؼ، كإخراج بعضها  .ُ
 من بعض بالسكت كالرتسل كالتؤدة، كمبلحظة اجلائز من الوقوؼ.

احلدر ىو إدراج القراءة كسرعتها كختفيفها كاقامة االعراب كمراعاة  .ِ
 تقوًن اللفظ كُتكن اللفظ.

 در.التدكير ىو التوسط بني مقامي التحقيق كاحل .ّ

كيعم  .كالرتتيل لفظ يعم كبل من مراتب التحقيق، كاحلدر كالتدكير
تبلكة القرآف الكرًن بلحوف العرب كأصواهتا كَتسني اللفظ كالصوت 
حبسب االستطاعة كذلك بتطبيق أحكاـ التجويد، كما يعم مراعاة الوقف 

42كاالبتداء لتدبر ادلعىن.
 

 آداب القراءة  ( ب

قراءتو، كأف يريد كجو اهلل تعاىل كحده، كعلى القارئ أف ُيلص يف 
 نوعني قلبية كظاىرية.  كأف آداب القراءة ينقسم على

فاالداب القلبية عشرة ىي معرفة أصل الكبلـ، كالتعظيم، كحضور 
القلب، كالتدبر، كالتفهم، كالتخلي، كالتخصيص، كالتأثر، كالرتقي، 
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 .ُٔ، ص نفس ادلرجع  

42
 نفس ادلرجع  
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43كالتربم.
كالتطيب، كنظافة ادلكاف، كأما االداب الظاىرية فهي التطهر،  

كلبس ثياب التجمل، كتنظيف الفم بالسواؾ، كاستقباؿ القبلة، كاجللوس 
بالسكينة كالوقار، كالقراءة على ترتيب ادلصحف، كاستحضار احلزف 

44كالبكاء، فاف َل ُيصره البكاء فليبك على قسوة قلبو.
  

 القراءة أغراض ( ت

ارئ تنقسم اىل ثبلثة من الق قاؿ أمحد رفيق أف القراءة فيها أغراض
 45أقساـ كىي:

. يتصل ىذا اذلدؼ بتعريف قراءة القرآن لغرض العبادة ،األول
القرآف الكرًن الذم يعترب كيعتمد بو ادلسلموف عرفا ، ك ىو أف القرآف 
الكرًن كتاب اهلل ادلنزؿ تواترا كادلتعبد بقراءتو. البياف األخْي من 

كاحدة من القول احملركة للمسلمني التعريف أف "القراءة يعترب العبادة" 
لقراءة القرآف بقدر اإلمكاف، كعادة القراءة تسلسليان حسب ترتيب 

كيؤكد  ادلصحف، بدكف النظر على افتقار فهم النص ادلقركء اـ ال
مثبل  .أيضا بأحاديث النِب الذم بشر بالقيمة العالية لقراءة القرآف

ٍرفنا ًمٍن ًكتىاًب احلديث  نىةي بًعىٍشًر مىٍن قػىرىأى حى اهلًل فػىلىوي بًًو حىسىنىةه، كىاحلىسى
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 .ّٗٗ، ص نفس ادلرجع  

44
 َُْ، ص نفس ادلرجع  

45
 Ahmad Rafiq, Pembacaan Atomistk Terhadap Al-Qur’an dalam 

Jurnal Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadits (Vol. 5 No. 1, Januari 2004), hlm.3. 
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، كىلىًكٍن أىًلفه حىٍرؼه كىالىـه حىٍرؼه كىًميمه  أىٍمثىاذًلىا، الى أىقيوؿي اٍَل حىٍرؼه
 .حىٍرؼه 

46
 

. لتحقيق ىذا اذلدؼ، قراءة القرآن لبحث األدلة ونيلها، والثاني
يقرؤ جزأ القرآف القارئ ادلسلم أك غْي ادلسلم الباحث للقرآف الكرًن، 

 .كيتم القراءة للحصوؿ على توجيهات زلددة من القرآف،. أك كلو
كىذه األدلة اما اف تكوف كضوح ادلعىن حَّت يضح لو ادلعىن ادلقصود 
يف القرآف الكرًن اك تكوف إشارات سلصوصة من ترتيب ألفاظ القرآف. 
 أٌم شكل من األشكاؿ ىنا، أنو َيكن أف يقبىل إُيابيا يف تقوية

كأيضا َيكن أف يكوف تناقضا  االَياف للقراء بعظمة القرآف كدالئلو.
)paradox فكانت ىذه األدلة ىنا لتأكيد أك تضعيق حقيقة ،)

 ىذا يوجد يف أعماؿ ادلستشرقني. .القرآف

. يف ىذه )justification) قراءة القرآن كوسيلة التبرير، والثالث
القرآف لدعم الفكرة اك احلالة ذكر القارئ أجزاء معينة من أيات 

األحواؿ يف أم كقت من األكقات. ففي ىذه الفئة الثالثة قد تواجو 
القارئ أكالن بادلسألة، ُث يطلب أجزاء من أيات القرآف الكرًن إلعطاء 
احلكم بتلك احلالة. َيكن أف يكوف ىذا التقييم للدعم أك للرفض، 

 .حبسب غرض القارئ
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  ِٓص  ٓج  السابق، ، ادلرجعسنن الترمذي 
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 القراءة عند القبر ( ث

ثػىنىا أىبيو شيعىٍيبو احلٍىرَّاينُّ، ثنا ُيىٍىيى ٍبني عىٍبًد اهلًل قاؿ  الطرباين حىدَّ
 : ، يػىقيوؿي ٍعتي عىطىاءى ٍبنى أىِب رىبىاحو : مسًى ، قىاؿى ًيكو اٍلبىابٍػليِتُّّْ، ثنا أىيُّوبي ٍبني هنى

ٍعتي النَِّبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسى  : مسًى ، يػىقيوؿي ٍعتي اٍبنى عيمىرى : مسًى لَّمى يػىقيوؿي
ًإذىا مىاتى أىحىديكيٍم فىبلى َتىًٍبسيوهي، كىأىٍسرًعيوا ًبًو ًإىلى قػىرٍبًًه، كىٍليػيٍقرىٍأ ًعٍندى رىٍأًسًو »

47.«ًبفىاًَتىًة اٍلًكتىاًب، كىًعٍندى رًٍجلىٍيًو ًِبىاُتىًة اٍلبػىقىرىًة يف قػىرٍبًهً 
 

تح البارم ىذا دليل على جواز القراءة للميت يف قربه. كقاؿ يف ف
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ًإذىا  أف حىًديث ٍبًن عيمىرى مسًى

مىاتى أىحىديكيٍم فىبلى َتىًٍبسيوهي كىأىٍسرًعيوا ًبًو ًإىلى قػىرٍبًًه أىٍخرىجىوي الطَّبػىرىاينُّ بًًإٍسنىادو 
.حىسىنو 

48
 

  دراسة الحديث الحي . ج

ىو الظواىر يف آّتمع من ادلمارسات ادلستفادة من  احلديث احلي
 احلديث. كىذه ادلمارسات من استجابة ادلسلمني يف تعاملهم باألحاديث.

49
أصبح النِب زلمد صلى اهلل عليو كسلم أسوة رئيسية للمسلمني َجيعا   

اىل آخر الزماف. فبذللك نشئت األشياء ادلتعلقة باالحتياجات كتنمية 
ق تعاليم اإلسبلـ كما درسو النِب زلمد يف سياؽ الزماف آّتمع لتطبي
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سليماف بن أمحد بن أيوب بن مطْي اللخمي الشامي، أبو القاسم   
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48
 ُْٖص  ّج  ، ادلرجع السابق،فتح الباري البن حجر  
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 Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Model-Model Living Hadis” 
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Hadis, TH Press, Yogyakarta, 2005, h.107-114. 
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كمع كجود زلاكلة تطبيق احلديث يف ىذه السياؽ . كادلكاف ادلختلف
َيكن أف  القانونية االجتماعية كالثقافية، كالسياسية، كاالقتصادية ادلختلفة

يف آّتمع، اك َّبصطلح آخر يعِن احلديث  يقاؿ بو احلديث الذم يعيش
 52 .احلي

 ادلمارسات القراءة، اك ىو قطعة من الكتابة اك ىكذا، احلديث احليك 

قـو ّٔا رلتمع معني كمحاكلتهم لتطبيق حديث النِب. من ىنا نعلم يالِت 
كالشفوية،  الكتابية لو أنواع سلتلفة من التقاليد  احلديث احلي أف 

 كادلمارسية.

 ةتقليد الكتاب ( أ

. تقليد كتابة احلديث احلديث احليقليد الكتابة مهمة جدان يف تطوير ت
يثبت أف تكوف يف شكل عبارة كثْيا ما ادللصقة على األماكن االسرتاتيجية 

على سبيل ادلثاؿ الكلمة "النظافة من . مثل ادلساجد كادلدارس كغْيىا
أهنا احلديث من النِب، كلكن بعد  االَياف". كيرل آّتمع اإلندكنيسي

 ُياداالكتابة  غرض يف  ديث. كذلذهمن احل البحث تلك الكلمة ليست

 47.البيئة ادلرُية

 تقليد الشفوم  ( ب

ها يقة يظهر مع ادلمارسات الِت فعلحق التقليد الشفوم يف احلديث احلي
اجلمعة. خاصة عند  القراءات يف صبلة الفجر من اليـو ادلسلموف. مثل

الكياىي احلافظ للقرآف، القراءة يف كل ركعة من الصبلة طويلة نسبية ألف 
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 M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Living Qur‟an Dan 

Hadis, TERAS, Yogyakarta, 2007, h. 106 
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سورتني طويلتني من السجدة كاالنساف. كما يف احلديث  يف تلك الصبلة
 أخرجو مسلم 

ةي ٍبني سيلىٍيمىافى، عىٍن سيٍفيىافى  ثػىنىا عىٍبدى ٍيبىةى، حىدَّ ثػىنىا أىبيو بىٍكًر ٍبني أىِب شى ، عىٍن حىدَّ
 " ، ًعيًد ٍبًن جيبػىٍْيو، عىًن اٍبًن عىبَّاسو سليىوًَّؿ ٍبًن رىاًشدو، عىٍن ميٍسًلمو اٍلبىًطنًي، عىٍن سى
ًة اٍلفىٍجًر، يػىٍوـى اجلٍيميعىًة: اَل  أىفَّ النَِّبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىافى يػىٍقرىأي يف صىبلى

ًة، كىىىٍل أىتىى  ٍىًر، كىأىفَّ النَِّبَّ صىلَّى تػىٍنزًيلي السٍَّجدى ٍنسىاًف ًحنيه ًمنى الدَّ عىلىى اإٍلً
ًة اجلٍيميعىًة سيورىةى اجلٍيميعىًة، كىاٍلمينىاًفًقنيى ". 59اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىافى يػىٍقرىأي يف صىبلى

 

 تقليد ادلمارسة  ( ت

 غلب عليها ادلسلموف. كعلى سبيل ادلثاؿ تقليد ادلمارسة يف احلديث احلي
كجود تقليد ختاف اإلناث، كىذه احلالة يف احلقيقة قد اكتشفت قبل فرتة 

أف تقليد ختاف  رليء اإلسبلـ. استنادان عل البحث االتنولوجي طويلة من
رلتمع الرعاة يف أفريقيا كجنوب غرب آسيا، ساميوف اإلناث قد فعلو 

(Semitic tribe 52 ).اليهود كالعرب  من 

كىذه العبارة يدعمها كجود حديث النِب زلمد الذم نص على كجود 
ثػىنىا  تقليد ختاف اإلناث يف ادلدينة ادلنورة. كىو ما أخرجو أبو داكد، حىدَّ
، كىعىٍبدي اٍلوىىَّاًب ٍبني عىٍبًد الرًَّحيًم  سيلىٍيمىافي ٍبني عىٍبًد الرَّمٍحىًن الدّْمىٍشًقيُّ

ثػى  : حىدَّ ، قىاالى ثػىنىا زليىمَّدي ٍبني حىسَّافى، قىاؿى عىٍبدي اٍلوىىَّاًب اأٍلىٍشجىًعيُّ نىا مىٍركىافي، حىدَّ
ًلًك ٍبًن عيمىٍْيو، عىٍن أيّْ عىًطيَّةى اأٍلىٍنصىارًيًَّة، أىفَّ اٍمرىأىةن   اٍلكيويفُّ: عىٍن عىٍبًد اٍلمى
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ًدينىًة فػىقىاؿى ذلىىا النَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلى  الى تػىٍنًهًكي »ٍيًو كىسىلَّمى: كىانىٍت ختىًٍِتي بًاٍلمى
ٍرأىًة، كىأىحىبُّ ًإىلى اٍلبػىٍعلً  53.«فىًإفَّ ذىًلكى أىٍحظىى لًٍلمى

 

 يفUGM كيف دراسة عن ختاف اإلناث الِت يؤديها بورانِت )الطالبة اجلامعية 
إندكنيسيا. يف أصبحت ثقافة  لت أف ختاف اإلناث، كقا)ُٖٗٗعاـ 

ىذه كمادكرا. يف  لجزيرِت جاك  ث كتقليد، كما حدث يفختاف اإلنا
%، ُث يف منطقة ّ.ٕٗالدراسة تقاليد ختاف اإلناث أهنا توصل إىل 

 .%، كل ذلك استنادان إىل عوامل لتنفيذ األمر الديِنُّيوجياكارتا بلغت 

من التقاليد يف شكل العبادة يف آّتمع  الدراسة يف تنوُّع احلديث احلي
ادلسلم ادلعني مثْية كجاذبة جدان للقياـ بالدراسة كادلناقشة، ألف تلك التقاليد ذلا 

 مزية كتفرُّد َل توجد يف آّتمع ادلسلم اْلخر.

كيثر من الثقافات الِت ازدىرت على حياة آّتمع ُتشي مع انتشار 
أك قراءة القرآف عند القرب يف   "ف نو موتعاجيكو "التعاليم الدينية، منها 

ىذا التقليد شكل من مظاىر احلديث حوؿ سؤاؿ ادلبلؾ يف  طقوس ادلوت.
قراءة القرآف  يى "عاجيكوف نو موت" شلارسة القرب كاالحاديث ادلتعلقة بو.

بعد االنتهاء من الطقوس اجلنائزية تصل إىل سبعة أياـ كسبع لياؿ بشكل 
 . مستمر هنارا كليبل أماـ القرب
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 الباب الثالث

 في قرية سيسيندي الجنوبية بانيوساري كاراوانغ "عاجيكون نو موت"

 

 لمحة عامة عن القرية . أ

 اعبغرايفوالسكانوالًتبية (أ

ت يفمنطقع جغرافيا سيسيندياعبنوبية، بانيوساريمنقرية قة
ىكاراوانجيفجاو تقع أهنا  منمكتب7الغربية. مًت  كيلو

 و 14الناحية، و اؼبديرية، من مًت عن91كيلو مًت كيلو
 و باندونج عاصمةكيلو401العاصمة جاكرتا من مًت

إندونيسيا ربد وىي . حدود، الشماليفبأربعة بقريةربد
جاتيواقبي واعبنوببقرية الشمالية، ،(Jatiwangi) سيسيندي

 Patokريةفاتواكبسي)وق (Cilamaya) سيبلمايا بنهر والشرق

Besi)باميكاران بقرية والغرب ، (Pamekaran).مساحة اما 

. .ؾبمبلىكتار082لقريةا
1

 

 سيسيندياعبنوبية قرية من السكان يفساكنا950,9وعدد
.,1591والنساء 33134 الرجال ،معالتفصيل1049سنة

 

2 

                                                             
1
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على قريةسيسيندياعبنوبيةيفستوىالًتبيةللمجتمعاحملليمو 
  :النحوالتايل

من .4 الذين بني أعمارىم دخلوا9-3تًتاوح الذين سنوات
 شخصا،441رياضاألطفالاواؼبساوةيصلإىل

 شخصا،10,(أواؼبساواةSD) باؼبدرسةاالبتدائية طبلبال .1

 شخصا، 23062 اؼبساواةأوSD نمنوتخرجاؼب .3

 شخصا 438 اؼبساواةأوSD من مليتخرجوا من .1

  شخصا 155 اؼبساواة( او SLTPباؼبدرسةاؼبتوسطة) طبلبال .,

 شخصا 131 اواؼبساواة SLTPنمنوتخرجاؼب .9

 شخصا 00 اواؼبساواة SLTP مليتخرجوامن من .7

 شخصا17 اواؼبساواة( SLTA)باؼبدرسةالثانوية طبلبال .8

 شخصا 525 اؼبساواةاو SLTAنمنوتخرجاؼب .9

 شخصا 40 اواؼبساواة SLTA مليتخرجوامنمن .40

.شخصا 60نمنهاوتخرجاؼبوباعبامعةطبلبال .44
4 
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 االقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةتهمحال (ب

ايلوح.عمالىمانالقريةيفسيسيندياعبنوبيةسكأغلبية
أصبحوا 062,3 هموبعض. عماال شخضا سيدالسمكو سيدكان

 يكون أن وىناكأيضا األرز، .الزجاجوالنجارسيد
3

   سيدفوجود
بلإنتاج(pindang) فرصةلبائعياألظباكاؼبغلية ،أصبح السمك

صناعةمنزليةيفالقرية.وماكادكلشخصتأصبح ةاألظباكاؼبغلي
تاجرا أو ىي.اؼبغلية لؤلظباك  بائعا القريةتأصبحبل ؽبذه رمزًا

يف ألن. الغربيةىيفجاو ةومشهور نشروا قد بائعياألظباكاؼبغلية
جاو ـبتلفاؼبدن لسمكاؼبغلياةرافكانتذب. للبيع الغربيةىيف

1مهنة.اليعملونكعمالأوملتكنؽبملذينحبّلل
 

،سواء تجّمعاؼبتمعماجملى قريةسيسيندياعبنوبية سكانو
 كان واالجتماعية بالبيئة اؼبتصلة اؼبسائل وىميف وغريىا. والدينية

التضامنواغببمعا.وىذايتضحمنأنشطتهايفصبيع وديون،وؽبم
 .األنشطة

وليمةالعروس،اولمثبلىناكمنلوحاجةأواحتفال،مث
حاجة أي أو البيت، انتقال او البيت، بناء او الوالدة، اػبتان،

التحضرياتالبلزمة،تمعسوفيكوناجمل أخرى، يتدفقونمساعدة

                                                             
4
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 قوة شكل يف اؼبعتادةأما اؼبواد أو  ببابانتو يسموهناوىم.العقل،

(babantu). 

ىناكىكذ يكون عندما أيضا اؼبريض،اؼبتضرروا مثل ن،
 اؼبساعدةاؼبادية.وايعيدونو،للدعاءحىتيعطاجملتمعسيكون

الثقافية، جانب اعبنواجملتمع ومن سيسيندي قرية بيةيف
يفاغبياةي وينعكسىذا جداً. عاليا اعتمادا احمللية عتمدوناغبكمة

 اليومية،سواءيفأحداثالفنوالثقافة.كماأنفيهاتقليدموقباىان

(munggahan)تبادلاألطباخ،و.ًتحيببقدومشهررمضانيفال
وىمياماألخريةاأل إذاكانشهرالصيامقددخلتبالفعليفطبسة

 .،وىلماجرuntar-anteurيسنونوب

 الدينية تهمحال ( ت

ولوكانوامسلمون. كلهم شخضا 6216,ىمعدد القرية سكان
سواءدينيةالنممةاؼب،ولكنيفىذهالقريةمليوجدنوعمنمسلمني
)كانت العلماء احملمدية(NUهنضة لكن او غريىا. اعتقدواأو هم
. حسبفهممنممةهنضةالعلماء السنةواعبماعةعقيدهتمأىلبأن

 ولو يشًتكوا أنىيكليةمل يعتقدون لكنهم والعضوية، اغبكم  يف

 .هنضةالعلماء دائماًمبلئمةدباعلموعقيدهتم
, 
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أن اغبقيقة اؼبنممات يف من واحدة أصبحت العلماء هنضة
والنتيجةىيكليةىناك. الدينيةاليتمنتيفالقرية،ولكناآلنملذبد

هنضة اؼبؤسسةإىل لذلك،التزالىناكالعديدمناألنشطةالدينية
.النيبوغريىا العلماءاليتربتفظيفالقرية.مثلالتهليل،وقراءةاؼبولد

4 

القرية،ىناكول يفىذه الدراسة، أو منالعبادة الدينية ؤلنشطة
بالنسبةلوسائلالتعليمال21 ثبلثةمساجدو ديين،ملمصلى.أما
 اؼبعهد يوجد االسبلمي إىل يصل ما ىناك ولكن القرية، 41يف

التعليم ومركز الدينية األنشطة فيها 8 .ؾبلسالتعليم،
ىناكؾبلس  

والتع واآلباء. واألمهات لؤلطفال العبادةبليم وسائل ىذه وجود
 .قريةمتقدمةىذهالألنشطةالدينيةيفاصارتالتعليم وؾبلس

سيسيندياعبنوبية  الدينيةسوالدرتكان قرية يف اما روتينية
ملمنيفاؼبدرسةوتبلميذاليوميةفعادًةللوسيوميةوأسبوعية.اماالدر

ويفاؼبساء الدراسةخبللالنهاربعدالمهر وىياماأنتكون.يتزوج
سالدينيةاليتوبعدصبلةالعصرويفالليلبعدصبلةاؼبغرب.والدر

الدين،مثلدراسةقراءةوكتابةأصولنوعة،منهاعلمفيهامتواسدر
القرآنالكرمي،وعلمالتجويد،وعلمالفقو،وأساساإلميانوالعقيدة

اماأن .وىياؼبتزوجنياألسبوعيةلآلباءواألمهاتووغريىا.والدراسة
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او اػبميس، او األربعاء، او الثبلثاء، او االثنني، تكونيفكليوم
السبتواألحد.كلذلكيفالصباحلؤلمهاتويفالليل اعبمعةاو
 لآلباء.

الدينيةوأ الثقافة فمنهاما اجملتمع، وحفل يف والزيارة، التهليل،
)تال والسبلمة الربزقبي،(selametanشكر اؼبولد وقراءة والعقيقة، ،

خصوصالباالسراءواؼبعراج،وغريذلك.وذكرمولدالنيب،واالحتفا
 مولديف اؼبساجدذكر قي حيتفل دائمًا واؼبعراج، واالسراء النيب

واؼبصلىكلعام،وكذلكيفاجمللسالتعليم.وباإلضافةإىلذلك،
تقليد أيضا موت"فبارسةىناك نو يفطقوساؼبوت. "عاجيكون

.الزمةوىذهاألنشطةالدينيةكأهناأصبحت
6

 

 سيسيندي قرية يف اجملتمع بأن عرفنا تقدم ىمودبا اعبنوبية
بشريعةالدينوآنسوابثقافةشريعةاالسبلمانملتكنالثقافةسبسكوا

متعارضةباعتقادىم.وقبولالثقافاتاليتتتطّوريفاجملتمعاليسند
فهم حسن على باعتماد ذلك لكن فحسب، ارادهتم اىل دائما

الدي الشريعة ربكيم على كاؼبقدر اؼبستخدم الثقافةنية صبلح
 ."عاجيكوننوموت"ا.كمايفوفسدى

  

                                                             
9

 1047ماريس49االستاذـبتارأولالديناغباج،اؼبقابلةمع  



36 

  

 اإلسالم السوندوي  . ب

الغربيةواللغةاؼبستخدمةفيهاىسيسيندياعبنوبيةيفجاوقريةموقع
باجملتمع القرية تلك يف اؼبقيمني تسمية يف سبب السوندويو لغة
السوندوية تسمية أن ىاردجاسابوترا سوبانا أضبد قال كما  السوندويني.

 البحثحولاإلسبلم  12 .الغربيةىاعبغرافيةجباولذكراؼبنطقة فلذلك،
 جدا. السوندويمهم

بديانات مسلمون،وعددقليلجدًامنتديّن أنمعممالسوندويني
واؽبندوسية والربوتستانتية الكاتوليكية النصراين مثل ،(Hindu) أخرى

الكونفوشيوسية(Budha) والبوذية ك(Konghucu) أو يف. سنةما
يفجاو1000 اإلسبلم ى، اعتمده شخصا .37.606.31الغربية،

وتسعون يوى شبانية يفجاوباؼبائة ؾبموعالسكان وفيهاىمن  الغربية.

1.2.521  والكياىي2..43و مسجدا،  ،.150392 معهدا،
ىنشروايفكلأقطارجاونالذي 363201واؼببلغ,31519والعلماء
11 الغربية.

االندوينيكلهممسلمونبأنالسو ميكنناأننقول  هبذهاغبالة 
 .قليبل
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 Lihat, A. Sobana Hardja Saputra, Islam di Tatar Sunda dan 

Hubungan Bupati dengan Ulama Zaman Hindia Belanda, (makalah dalam 

Seminar Islam di Tatar Sunda Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, 30 

September 2015), hlm. 1  
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 مجيء اإلسالم إلى أرض سوندا ( أ

يف أي األوىل، اؼبرحلة يف حدث إندونيسيا إىل اإلسبلم ؾبيء أن
األولح اؽبجرية.القرن من الرابع ىتالقرن الوقت، التجاركانيفىذا

منذ يفـبتلفاؼبوانئيفسومطرة توقفوا  السابعاؼبسلمون القرن بداية
وقعويسربسببوجود. مسيحيا وعمليةاألسَلمةيفحالةأرضسوندا

 .ستقبلهايذياؼبسلمواجملتمعالمنالطرفنيالدعممنكبل

 أسلم أولمن حكيفيهاأن"Carita Parahyangan"لصحيفةطبقاً

االبنالثاينمنىووكان( Bratalegawa)يفأرضسونداىوبراتاليجاوا
 أوPrabu guru Pangandiparamarta Jayadewabrataسلطان

Sang Bunisora ( جالوه فبلكة ويل حياتو(Galuhمن اختار وأنو .
 وعادة وىوكتاجر؛ وسريالنكا، واؽبند، والصني، إىلسومطرة، أحبر

دبسلمةمنغوجاراتيسمى"فرحانة جزيرةالعرب.وىوتزوج إيران،حىت
الزواج، ىذا فبوسيلة حجّ بنتؿبمد". مث ، براتاليجاوا وأسلم بلقّي،

أولمنالذيقامبأداءفريضةاغبجيف وىو .""هبارالديناغباجباسم
 .(Haji Purwa) وكانيعرفباسم"اغباجبوروا" اؼبملكةجالوه

معياراً م .133ؾبيء"اغباجبوروا"يفاألرضسونداسنة اذاكان
اإلسبلمإىلاألرضسوندا،فهذاحيتويعلىاؼبعاينالتالية،أواًل،لوصول

الذي األول اإلسبلم دين  أن بواىلدخل جاء التجار األرضسوندا
ىذا منمكة؛وثانيا،يفاؼبراحلاألوىلمنؾبيئاإلسبلم، )براتاليجاوا(

الغربيةفقط،بلقدمأيضاىميساؼبناطقيفساحليةمشالجاوالدينال
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ولكن النائية. يفاجملتمعويفاؼبناطق واسعا علىنطاقانتشارا ينتشر مل
آثار وكذلك الناشر قلة باجاجاران بسبب سوندا فبلكة من اؽبندوس

 وفبلكةجالوهكبواجملتمعاحمللياليزالقويا.

الديو الشيخحسن االسبلميربتقيادة نيفكراوانجىناكمعهد
وعلمديناإلسبلميفمنطقة اؼبعروفبالشيخقرةالعنيوىوأولمننشر

سنة كراوانج حوايل عشر اػبامس القرن أول مع4149 يف متزامنة
 الذياستقروايفباسامباقبان(Datuk Kahfi) وصولالشيخذاةالكهف

(Pasambangan)ميناءمواراجايت،ما ،بوكيتأمبارانجايتقريبمن
صبحاومهاأ. (Cirebon) منطبسةكيلومًتمشالمدينةسرييبونيقرب

 .سامعهداأسّمدرسنيللديناإلسبلمي،و

من جايت غونونغ سنن أو اهلل شريفىيداية الشيخ وصل عندما
مواراجايت مصر، يف اؼبعهد .نشأ منذ يفسرييبون استقر ،4170وىو

أرض من منطقة لكل اإلسبلم بانتشار  وبدء سريبون،سوندا من
( أميس وجي ؾبالينجكا، بانتني.(Ciamisكونينجان، حىت بوجور5 ،

ا اتبع فبن والدينامية(animisme) رواحيةألفكثري ، (dinamisme)،
أصبحمسلما والبوذية، الذي.واؽبندوسية، ويويتان كانوتدريسسوندا

10 .(Baduyداخليةبادوي)اىلمستبعد للسوندوينياأصليادين
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انتشراإلسبلمإىلباقيمساحةأرض سننغونونغجايت، فضلعلى
اؼبدخّ للحياة نمرة ذلكصار بعد ومستمرة واؼبخرّسوندا وأخرياًلة، جة،

 واػباصةألرضسوندا. االسبلمتشكيلالثقافةالدينيةاؼبتميزة شّكل

 سوندافي خصائص اإلسالم  ( ب

فعندما السوندويو، ىيمصدرؾبتمع السوندية يتعاملونمعالثقافة
ؼبدىالتغرياتاليتميكن رفضهايأوقبليجملتمعفاـبتلفالتغريات. تبعًا

التغرياتاليتستقوميفؾبتجعالسندويةينبغي،أنتقبلهاالثقافة.ولذلك
كان اذا نفسها. السونديو والتقاليد الثقافة جوانب على النمر ما فيها

اختلفكثري صدر أجنبية ثقافية عناصر فذلكمن  سوندا، ثقافة مع ا
14بوقتطويلجداًلكييكونجزءامنثقافةسوندا.سيقبلالتغيري

 

 Urang Sunda mah geus Islam“السوندويونكثريًامايقالأن"

samemeh Islam اإلسبلم ؾبيء قبل أسلموا السونديون ىذاو.أي
السونديوحيتوياأنحياةالشعبهىذهاغبقيقةميكنأنيثبت.اعًتافهم

السوندويني يف والقانون التعليم اإلسبلمية. القيم خبلل على من نُِشرا
واألغاين جوليك(، )وايانغ العرائس مسرحية يف كما والثقافة، ،الفن
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السوندي لرأي وفقا ألنو الدين ىمنيوالقصيدة. كون جيب أنو  يرون

ageman 13 .أيأسساومبدأاغبياة
 

الدين العرائساإلسبلميدبستعاليم اإلسبلمحيتويعلىجعلرحية
ماوواغبكومة.نماماغبكمكطريقةللحياة،ومنهاالتعليماألساسيحول

شددت اإلسبلميبو الدين فيهاتعاليم طاعة والبلدعلى الدين تعاليم
 .معا وىي اآلمربالأمر وأويل والرسل هلل الكرمي طاعة القرآن يف كما

 (.59 )النساء:

اليتو سواء اإلسبلم، وقوانني تعاليم فيها السوندية األغاين كذلك
(Ciawian) وسياويان(Cigawiran) تعمل،مثلاألغاينمنسيجاويران

يف(Cianjuran) وسياقبوران الطبلب قبل من اؼبعتادة األغاين او ،
تدريس تشمل اليت الدينية، واؼبدارس اؼبصلى، او وتاجوك اؼبسجد،

 sawerيفياةاألسرية،مثلاألغاينحىتالتعاليمحولاغب الفقوالعقيدة،و

panganten. 11
 

 اإلسبلم التقليديةاصبحتشريعة خصوصانيلسندويلمراسم يف ،
 الزواج. يسمون العرسىم وليمة او الزواج walimah ب احتفاالت
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من اؼبأخوذ بشاة". ولو "أومل تسميةاغبديث يف الوكذلك ىمزوجة
 ."فمجيئك"اليتأخذتمنالعربيةPamajikanبايسموهن

منخبصائصالرسل ونكّلفم وكذلكالسوندويون صديق،الاالربعة
 cageur, bageur, singerصبلةبليغ،والفطانةبكلماهتميفتمانة،والاألو

tur pinter. اػبصائصوجب ىذه ربقيق و عليهم ويف اللعلم طلب
.وكذلككأعضاءمن"ilmu tuntut dunya siar " قوؽبميفوىوالرزق

 ينبغي أنو اعبمهور، الفرعليهم أساسمستمر،ضتنفيذ على والسّنية ية
 .fardhu kalaku sunah kalampahكمااتضحيفاؼبثل

تنميم أسلم ما أنو تبني تقدم، إىلما السوندويني استنادًا ، حياة
 يفسوندالوطبيعةخاصة.السيما،إذا اإلسبلمقيلفليستزائدةإذا

 وجالوه سوندا اؼبملكة منذ بأنو جعلتفنمرنا السوندويو الدينية حالة
حياةمتناغمةيفصبيعؾباالتاغبياة.ىناكبعضاألشياءاليتجيبأن
يقدرحولتنوعؾبتمعالسوندويوقبلؾبيءاإلسبلم.أواًل،وجوداغبرية

وقوعختيارأيدينوطائفةوفقاؼبعتقداهتم.ثانيا،ىمأحراريفا الدينية،
و ثالثا، واؼبعتقدات. الدينية يفالتعاليم التوفيقية اؼبذكوريىذاستمرار نين

مليوطبيعيةًسلميةً قعحيثأنو عتنقديندبالصراعاتبنيمعتنقابدأ
. دينآخر.

1,
 

مصادر الدراسةعلى( Edi S Ekadjati)وفقاأليديساكادجايت
مكانؽبنييواؼبعلوماتالدينيةحولالسونديوالقدميةأظهرتأنالسوند
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.نيالسونديرتصوىلعواًل،عناأللوىيةوفقابعضاؼبفاىيماألساسية.أ
ثانيا،عناغبياةبعداؼبوت.ثالثا،عنالطرقلنيلاػببلصوالسبلمةيف

 14 .مالدنياواآلخرةباألعمالوالتنسكوفقاؼبكانته

 .يند السوندوياعتقانظام  ( ت

السوندوينيك معمم أن ورد عمليةونمسلم ما يف ذلك، ومع .
يفالشرعية الدينية اغبياة اإلسبلم. خارج اؼبعتقدة عناصر بقيت ،
زالنيالسوندي القوةةمتأثرتما أو اؼبعنوية األرواح قوة يف دبعتقدات

السوند يف ليس وذلك أننييوالسحرية، ميكن أيضا ولكن ، فقط
نواجههايفاجملتمعاتاليتتتأثرباؼبعتقداتالتقليدية.علىسبيلاؼبثال،
مثل اإلنسان، حياة يف واحدة دبرحلة اؼبرتبطة بالطقوس االحتفال يف

بعدما،ويفحالةبناءاؼبنازلواحتبللاؼبنزلاعبديد،أوواجالوالداتوالزُ
 .حصادكبري

االحتفال(Tarawangsa) ؼبثالحفلتاراواقبساعلىسبيلا .وىذا
(،الذييتمبعدحصاداألرز.Dewi Sri) ىوحفلغبرمةديويسري

 ففياؼبساء إىلحمرية، ونقلها جففتاألرز فلتاراواقبسا.اُحتبعدما
شكرعنالفرحبالغناء.كحفلةالفرحوالشكر،تنوعمنالىويفالواقعو

 مصحوبة رباباألغاين من اؼبوسيقة اؼبسمى (rebab) بآالت
بسبع مصحوبة تاراواقبسا ورقصات والرقص. والقيثارة، بتاراواقبسا،

باقبابوقبان باقبامبات(Pangapungan) أغنيات: ، (Pangambat)،
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باماباج(Panganginan) باقباقبينان ، (Pamapag)بانيمانج ، 

(Panimang)الالياران ، (Lalayaran)وباقببال  يكان،

(Pangbalikan) .،بأناألرز تلكاألغاينربكيعنأصولخلقةاألرز
  .ىوذبسيدلآلؽبة

للمجتمع،حيتاجإىل باستخداماألرزكاألغذية فلدفعغضباآلؽبة
فلتكرميالو.منناحيةأخرى،يعترباغبفلأيضاتشكرابفضلاهللعزاغب

اجملتمعالسندويةاآلنقدأسلموا،لكناليزالولوكانوجل.ولذلك،
في القيام 18 .همبتاراواقبسا

أن  يتبني ىنا من بعضو بني اػبلط يزال ال
 معبعضالعناصراألصليةيفحياهتم.يةلديناالعناصر

اليت واؼبعتقدات الدين نمام بني الفصل للسوندويني جدًا فصعب
مي منهم لكل ألن بعضالسونديو، كبلمهاارسها واؼبعتقدات الدين أن

الدينية القوانني يعملون أهنم حيث القيمة، وربديد للمواقف كمنمم
بقي االحتفاالتتوكذلكأيضا بل اإلسبلم يف موجودة الطقوسغري

 ومن اإلسبلم. يف احملرمة اليت اإلسبلمياالعمال الدين مع تعارض
طلبالغناءوىي.يصبحواغنيال(munjung)بوسيلةموقبونجاعتعادىم

ب الشهريالطريقة موقبونج ومكان للمسلمني. شرك وىو للشيطان طاعة
،يفسرييبون.وىناكنوعمتنوعمن(Koromong) ىوجبلكورومونج
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( ngipri) موقبونجإىلللخنازير،قبيربي (Nyengik) موقبونج.نيينجيك

16 إىلالقرد،وأيضااىلالتمساحاألبيض.(ngetek) ،قبيتيك الى الحاية
  

،اغبدالفاصلبنيالدينونماماؼبعتقداليبايلنييفذىنالسوندوي
بتشغيلالشريعةاإلسبلميةاليتتستند يريدونهمبعضظهر ىذافمن. فيو

بدونأي فقط،ألهنميريدون إىلاغبديثوالقرآن نقية بتشغيلالشريعة
 خلطمععناصرنماماالعتقادالتقليدي.

يؤمنونأرواحاألجداد.وىذاجليانيزالمعممالسوندويماذلك،كو
األجداد أرواح إىل احتفاالتالعروضاؼبوجهة اػبصوصيف وجو على

 .اؽبامة اؼبتوىف،لطلببركةقبلالقيامبالوظائف

بوجوداؼبخلوقاتالدقيقةيفاألماكنأيضااليزالمهمبعضو عتقدا
األطفال أن حيث البنات، أو واغبوامل، األطفال، تشغل اليت اؼبعينة
الينابيع، مثل معينة أماكن للذىابإىل والبناتفبنوعة اغبوامل والنساء
واؼبقربة،أومكانلوحجرأوأشجاركبرية،ألنىناكميكنأنيكونوا

اؼب جانب من للناسمضايقني الدقيقة واؼبخلوقات الروحية. شروبات
ديدمييت باسم معروفة ريريوا(dedemit) السونديو ، (ririwa)،

بوداكىيدونج( jurig) ،جورج(kuntianak) كونتيبلناك ،(budak 

hideungكيلونج،) (kelong).وىلمجرا، 
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عندىمطرقمعينة.إذاكانيفوناػبتان،السونديوليمةويفحفلة
سنوات،فينبغيعليواػبتان،7أو9عائلةىناكالطفلالذيكانعمره
ب انتهى قد الطفل كان إذا كاندراسةخاصة اػبتان ألن القرآن، قراءة

 .عبلمةؼبسلم

تقليد يف اولكن سنةتمتنعىم يف الثبلثة الصبية ختان فبارسة
.إذا(nungkuواحدة،ألنيفاعتقادىمأنرقمالثبلثةيسمىبنوقبكو)

 فذلكخولف أن الثبلثةيقعيمكن األطفال بعضهمأنبني يضرب
مرضبعضا،و أوعليوأنيربأمناؼبرضصعبفواحدمناألطفالاذا
أيامقبليوماػبتانطبسةوأاربعةحوايلمثأسرتوالطاعون.علىحصل
تدلك )جثّة والُسعد األرز من بفارم .(parem beras kencurالصيب
و ذىبيف اػبتان قبل اؼبتوىفيوم أجداده قرب لزيارة القرب ايل أبويو مع

  .معنيةنيلاػببلصوالسبلمة،بأنحفيدىمسيخنتليعلمهم

النصيحةلكيك02عمليةاػبتانسيكونالطفلديساويريومقبلمث
صاغبا يصبح ذلكولدا ورق.بعد و والكركم، األرز، ذلكىي ومواد

panglay معدنية. بعملة اؼبعدنيةفتنامقًتنة العملة لكسب أطفال  زع

ياهالزىورومياهاألرزدبيفيومعمليةاػبتانكانالطفليغسلمث. اؼببذورة
أو(paraji sunat)يسمىبباراجياػبتانمنخنتيفالصباحالباكر.و

01 .(bengkong) بينجكونج
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ومعتقدآخرعقدبوالسوندويوىويفحالةاغبمل.فالنساءاغبوامل،
الرغبةالشديدةيفاغبملحىتالشهرالتاسع،فبنوعةمنرؤيةشيءمنذ

وفبنوعة لبلمشئزاز، مثرية أو أو قبيح اؼبعوقني ترى وال القرد، رؤية من
جرا. ىلم و غبالةاؼبرضى، يفذلكتأثريسيء أن لعقيدهتم وفقا ألنو

اعبنني.وكذلك،اليعملزوجهاالوظائفاليتىيأقلجودة،مثلذبح
،ميكنأنىماغبيواناتوقطعالنبات،أوثيناغبديد،ألنووفقاالعتقاد

يكونعلىاعبننيتأثريسيئ،مثلاعوجيديوأوأقدامو،والعجز،وىلم
 جرا.

اليتتعتربىامةيفالسونديوىوالزواج،ألنالزواجحدثوحفلآخر
فليس. أبديانبحثوقتمناسبلكييكوينكاحفلعقدال. مقدسؽبم

للزواج،ألنوطلبعلىستطيعكلشخصي لشروطينطبقاأيامجيدة
 رياضةاوكةتراواؼبتطلباتلشروطافمناحدذلك.تعلمينواؼبتطلباتؼب

10يصلإىلًتةزمنيةؿبددةحىتنوميففال،وشربالالأكلويوى
 .(matigeni) دباتيجيين يوماويسمىذلك

 النحيسةعرفموجيبأيضا اليوم يتزامنمعيوموفاةيومكبيس. ما
اؼبوت والزواجفمراسم والوالدة اػبتان سوىحفل األم. أيضااألبأو

 حياة يف مهم وينيسوندالشيء يوم يف الي. اىل االول وم مثالسابع
00 وفاةشخصحيتفلدائماًباحتفال.من حىتاليوماأللفاألربعني،
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و الطبيعيةذلككل فوق إىلشيء العطاء أجل عبلباغبسنة ،من
زبلبتوازنحياةالفردأواجملتمعاحمللي ومنعالتأثرياتالسيئةاليتميكنأن

 أخرى، وبعبارة عموما. السونديما معمم سحريةالةبقواعتقدمنيزال
حياة على سيئة أو جيدة تأثريات منها وتنبعث البشرية، قوة تتجاوز

ستخدميىوسحرية،وةلوقو الكاىنأناإلنسان.ويفاغبياةاليوميةيعترب
 .مريضاشخصسلطاتولشفاءاؼبرضىأوجعلال

الذي السوندويون والسحر السحرة، بوجود يؤمنون زالوا يسبب ما
الالكهنةأنشخص.وىميعتقدونأيضا دبرضأوموت شخصجعلوا

الذين.لشخصماكارىاأوابّؿب أنيبدو واما علىأرادوا ودائما شبابًا
)سوسوك(مصنوعةمنقطعمنالذىباأوتادونمستخديممهررائعف

ي وىوالذي اعبلد. ربت مأمن.درج يف نفسو عبعل أيضا يستخدم
تعت النباتات إىلوكذلك زائدة رب السحرية االقوى مثلشخصلعلى ،

واأل اؼبوز، وأشجار السكر قصب وىكذا.سيقان والنارجيل، ماوريقة،
،خوامتاغبجروأساورمثلعقيق،وحجرولونج،الفريوز يستخدمون زالوا

هبار، وجذر النمر، القوةووظفر زيادة أجل من جرا وىلم كريس،
 .السحرية

عنكلالكونهافصلالميكنكلهاحياةاإلنسانأنعندالسونديني
بلمها أكرب. يفحياةفشكلواحد بلميكنفصلاألحداثاؼبختلفة

األحداثإىلوجوهتانسانمنوحداإل وتعتربىذه الكون. دعبلقةمع
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حدثاألمريفاغبياةالبشريةفكلذلكيعلقسببيةمعالكون،فعندما
 يفحسنوسوءعبلقةاؼبرءمعالكونكلو.

 "عاجيكون نو موت"نشأة ممارسة  . ت

يف اعبنوبية، سيسيندي قرية للمدفبعد التلقني وقراءة اعبنازة يتن
قراءةالقرآنأماماؼبيتأسرةعقدتمثاؼبقربة،منعوناؼبشيّوذىبرجع

  ".عاجيكوننوموت" باؼبسماةاؼبقربة

قراءةالقرآنللمتوىف.كمااىالغةمأخوذمناللغةالسونديومعنوىي
 04 وصفهااألستاذـبتار:

“Ngajikeun nu Maot nyaeta macakeun Qur’an 

sareng ngiriman do’a kangge jalmi nu tos maot”  

الالثوابتبلوةالقرآنالكرمي،معإرسىيعاجيكوننوموتمعناه:
.لموتىوالدعاءل

ىذايستخدم سيسيندياعبنوبيةوأكداألستاذـبتار،بأنؾبتمعقرية
ساعةأماماؼبقربةاليتتتم11اؼبصطلحخاصةلئلشارةإىلقراءةالقرآنؼبدة

 بعدانتهاءمراسمالتشييعحىتاليومالسابعبشكلمستمر.

“Urang Cicinde mah nyebutna Ngajikeun nu Maot, upami 

pangaosan Qur’an biasa mah, misalkeun dongkap ka kuburan 

teras maoskeun tahlil atanapi maoskeun yaasin sareng sajabina 

mung disebut zarah makam, tara disebut Ngajikeun nu Maot”.
03
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،واما" عاجيكوننوموت" باسكانسيسيندييسموهنمعناه:"
سمىبزيارةتاآلخروسورةيسأواآليةالقرآن التهليلوالقربيفقراءةالقرآن

أنقراءةالقرآنخارجمراسماعبنازاتاليسمىكذلكو .هباسمىتالالقرب
 .،وإمنايسمىبزيارةالقرباهب

 اؼبوفقا قاببلتعلى موت"أنـبتار،مع نو وجدت "عاجيكون
 حوايلسنة جدًا ولكنيفذلكالوقت1960منذأنكانصغريا كانت.

عاليماإلسبلميفتلكفهمالناسعنتذلكبسببو.نادرةليسكمثلاآلن
 نباؼبعتقداتالقدمية.ومتمسكاجملتمعوكانزالناقصا.مااأليام

و وحيد اؼبيتيفالقرب أن يفاجملتمع، ةمظلفيوواؼبعتقداتالقدمية
قربةاؼبيف إعطاءضوءئتوإضايفأنهتم،بذلك،وفقاؼبعتقدافليسفيومضيء.

بوذلك أضواء حولاستخدام مضاءة الشعلة الشعلة تكون ما عادة اؼبقربة.
عيد من اقًتابالعيدين عند الواقع، ويف اعبنازة. دفن بعد أيام سبعة ؼبدة

ا أو مناؼبشاعللفطر بالضوء ضوءا أصبحتاؼبقربة اليتوضعت األضحى،
 حولاؼبقربة.كماقالراتيم:

“baheula mah, jaman bapak masih budak, urang dieu lamun 

bade lebet kana bulan puasa, biasana ngabalersihan makam-

makam karuhunna, sareng marasang colen di pakuburan, kitu 

oge di poe lilikuran dugi ka lebaran, tujuanna kangge nyaangan 

karuhun dipakuburanna. Pakuburan jadi caraang ku colen. Jadi 

kangge nyaangan ahli kubur teh, ku lampu, sahingga lamun aya 

kuburan anyar, biasana di pasangan damar dugi ka poe ka 

tujuh”.
 25 
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اجملتمعفدخلرمضان،عادةنمعندماماكانصغرياً،عندمعناه:
حولاؼبقربة،وكذلكيفاغبادي اؼبشاعل وضع مثوالديووأسرتوقرباؼبقابرمن

إلقاء هبدف اؼببارك، الفطر عيد يأيت أن حىت رمضان شهر من والعشرين
اىل على ف الضوء قربه. يف القرب ضوعاكانت اؼبقربة ضوء باعة بسبب

ة.كذلكإذاضوعشعليستخدمةلذا،ليضيءداخلاؼبقربةباضائاؼبشاعل.
  .علىمقربةجديدةحىتاليومالسابعةشعلعالوضتكانأيشخصيتوىف،ف

القيامبو، أقّل معمرورالوقت،تقليدتركيبالشعلةيفاؼبقربةكلما
جزءصغريمناجملتمعيفعلذلك.بقيلىالرغممنأنىناكحىتاآلنع

باعطا بأناؼبشالدينيفالبارزينالتعليموالفهممنجانبءوىذا، لالعا،
ضيءحولباعةاؼبقربةت قربه،وامناداخلعلىأىلالقربىاضوءميكنإلقاء
 .لو القربىوأعمالوالصاغبةوالدعاءماميكنبوإلقاءالضوءعلىفقط.واما

“Ayeuna mah, tos jarang anu masang colen di 

kuburan. Soalna saur para ustadz mah, anu bakal 

nyaangan teh ngaos Qur’an sareng do’a”.
26

 

بارزينيفالشعلةيفاؼبقربة،ألنالمنوضعانادراآلن،كانمعناه:
 أعطتالتفاىمبأنماميكنأنيضيءبوىوتبلوةالقرآنوالدعاءلو.الدين

علىالفوريفهنيوإزالةتركيبالشعلةيفواليسالدينبارزونيفالو
يعطو يفىذا فكانوا اؼبشعلاليصلاىلنتقليدقرب. الفهمفقطبأنضوء

اميكنالضوءيصلخارجاؼبقربةواحمليطةهبا.حىتتصلإىلاؼبيتيفقربه،وامن
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اآلناليزالىناكالناسالذينوضعالشعلةفوققرباألسرةاؼبتوىفلو.لكن
 علىقصدأخر،يعينليسالضاءةأىلالقرببلالضاءةباعتو.

الاو أن ـبتار، األستاذ يفعًتفهبا اجملتمعالدينبارزين عّلموا قد
الشعورمنخبللليسبا بوسيلة لتعاليميفؾبلسالتعليمفقط،ولكنأيضا

 وقتالصبلة،واحدمنهاالشعربلغةسونداعلىمايلي: انتماردخول

“anak adam di kubur teh poek pisan # nu nyaangan di kubur ku 

ngaos Qur’an.”
04

 

 القرآنبينآدمأنيفالقربلملم#واؼبضيءيفالقربقراءة

خطريةوالذيميكنأنطبيعةالقربظلمةوأنبوىذاالشعربنّي
يضيءبوىوقراءةالقرآن.

نشأتفكرةالبدال القرب منىنا قر طريقاضاءة اءةاآلياتبوسيلة
 اآلن،يفكلبرامج ألىلالقرب.وأنويفتطويره،حىتاىداءمنالقرآنالكرمي

 أي باؽبدية يبدأ دائمًا القربالدينية، الىل القراءة ثواب أصبح. اىداء  بل

األذان نشاطا قبل اعبمعة يوم كل بو القيام القرية، اؼبساجد يفأحد الزما،
معا التهليل يقرؤن واعبماعة قربىم للجمعة، إىلأىل يفطقوس. ىدية أما

 تقليد ىناك خاصة، موت"اؼبوت نو ىذا  "عاجيكون يف نناقشو الذي
البحث.

 

                                                             
2.

قطعةالشعرعناغبالةيفالقرباؼبنشدقياؼبصلىاواؼبسجدقبلصبلة 
 اعبماعة.ومليعرفالشاعر
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 الباب الرابع

 تحليل البيانات
 

 "عاجيكون نو موت" ممارسة . أ

انوا اذا كفبذلك ، ُتالثقافة ىي مصدر اختصاصات عند السوندي
وقفاً   اما أن تكون مقبولة أو مرفوضة يف اجملتمعف يتعاملون مع سلتلف التغَتات

دلدى التغَتات اليت ديكن أن تقبلها الثقافة. ولذلك يف التغيَت الذي سيقوم بو 
للسونديو ينبغي  فيو النظر اىل جوانب الثقافة والتقاليد السونديو نفسها. 

مصدرىا عناصر ثقافية أجنبية أيضا ٗتتلف كثَتا مع ثقافة سوندا، كان عندما  
1 جزءا من ثقافة سوندا. جداً ليصبح طويل فيقبل التغيَت بزمان

  

البحث والدراسات  ،(Edi S Ekadjati) اكادجايت وفقا ل آيدي. س.
الدينية حول السونديو القددية أظهرت بأن  البيانات عن على مصادر

السندويُت ذلم بعض ادلفاىيم األساسية. أواًل، حملة عامة عن ألوىية وفقا لتصور 
للحياة بعد ادلوت. ثالثا، وصف عن شعب السونديو اخلاصة بو. ثانيا، صورة 

واآلخرة باألعمال احلسنة، والتفكَت عن  الطرق لكسب اخلالص يف الدنيا
 2 .الذنب وفقا دلوقفهم

                                                             
1
 Deden Sumperna, Islam dan Budaya Lokal, Jurnal Ilmu Dakwah 

Vol. 6 No. 19, Januari-Juni 2012, hlm. 111 
2
 Edi S Ekadjati, Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya, (Jakarta: 

Girimukti Pasaka, 1984), hlm. 175 
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مل تتوقف حرمة االنسان كخليفة اهلل وسللوقو الشريفة، أن يف اإلسالم، 
لكون الروح ما زالت حاية . واتشل بعداستمرت  هاحياتو فقط ، ولكن يف

 اىل عامل اآلخر ادلسمى بعامل الربزخ، وىو ما بُت الدنيا واآلخرة.وتتحول 

فقط،  توحيا تزام باالحًتام مع االنسان مشروع، وليس عندولذلك، االل
بعد وفاتو. ويف تقاليد اإلسالم يف إندونيسيا، ىناك أشكال سلتلفة من  بل

وىلم  ليلالته، مثل الزيارة، وإرسال الدعاء، وقراءة  االحًتام بعد وفاة شخص
 جرا.

وباإلضافة إىل ذلك، يف قرية سيسيندي اجلنوبية، ىناك شلارسة 
 دلدة سبعة أيام وسبع ليال أمام القرب. وىذه ادلمارسة  "عاجيكون نو موت"

مع فهم احلديث. وقد تعذر العثور على  على اختالط بُت ظاىرة الدينية تدل
وزيارة القرب كالمها قد ىذه ادلمارسة يف رلاالت أخرى. وىذه ادلمارسة 

 فارغا حدثاً  ليس ادلوت سيسيندي اجلنوبية، جملتمع .قريةىذه الع مجملت نتتأصال

 .السًتاحة البشرية النهائية طريق ولكنو  معٌت، من

ومعٌت ادلوت يف احلديث ىو . احلديث يف ادلوت دلعٌت وىذا مناسب
َناَزٍة، فَ َقاَل: . االسًتاحة َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُمرَّ َعَلْيِو ِّتِ

ْستَ َراُح ِمْنُو؟ َقاَل: « ُمْسًَتِيٌح َوُمْستَ َراٌح ِمْنوُ »
ُ

ْسًَتِيُح َوادل
ُ

َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو، َما ادل
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ن ْ » ْؤِمُن َيْسًَتِيُح ِمْن َنَصِب الدُّ
ُ

َيا َوأََذاَىا ِإىَل َرْْحَِة اللَِّو، َوالَعْبُد الَفاِجُر الَعْبُد ادل
َوابُّ  َجُر َوالدَّ .أخرجو البخاري ومسلم« َيْسًَتِيُح ِمْنُو الِعَباُد َوالِباَلُد، َوالشَّ

3
 

فلذا، ىم يرون بأنو مطلوب من إحًتام ادلوتى. بسبب ذلك، ليس بتلقُت 
الصالة مث الدفن فحسب، ولكن  مث عند التنفس بادلوت، مث الغسل، مث الكفن

 قراءة التلقُت، مث وقت ْحل اجلنازة، مث قراءة التهليل قبل التشييع اىل القرب،
يوم ومع ذلك زيارة القرب مع احتفال ذكر ". عاجيكون نو موت" َتواآلخ

حىت  ، وادلائةُت، مث السابعة، مث اخلامسة وعشرين، واالربعالوفاة دلدة يوم الثالثة
 .احلول

 :التايل النحو فعلى تنفيذ ىذه ادلمارسة أما

استعّد أىل ادليت على كل شيئ  "عاجيكون نو موت"قبل بدء شلارسة 
 زلتاج، وىو:

 بناء السقف حُت حفر القرب .ٔ

 ترتيب ادلكاتب اليت وضعت جانب القرب جللوس القارئُت .ٕ

 هتييئ اجملهار وما حيتاج من األالت. .ٖ

 ئةٕتهيز االستهواء للقارئُت طوال القرا .ٗ

 كما قال كرماوان: 

                                                             
3
ار طوق د ، صحيح البخاريزلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري،  

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسبوري، . و ٚٓٔص  ٛج  ،هٕٕٗٔالنجاة، 
 ٙ٘ٙص  ٕج  ، بَتوت: دار احياء الًتاث العريب، بدون سنة،صحيح مسلم
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“lamun bade diajikeun mah, biasana sabari ngagali 

liang kubur teh ngadamel papayon sareng masang meja 

sakeur tempat nu macakeun”.
4
 

فيبٌت السقف وقت حفر  "عاجيكون نو موت" عقدتان معناه: 
 القرب وكذلك يرتب ادلكاتب جانب القرب دلكان القراءة.

 سلم إىل أو أسرة ادليت باثٌت عشرة نفرا قد اختاره القرآن قراءة وتتم

 ىذا التعيُت. القرآن قارئي سيكون شخصا 21 بتعيُت لدينيف ا  البارزين أحد

 أو األساتذ من ونمأخوذ عادة أهنم حيث القراءة، نوعية فصاحة إىل يستند

 يوم عدا ما نساء منهمما ف .وكلهم رجال الكرًن القرآن قراءة ْتسن شلن يعترب

تلك  يف الرجال ألن. كالبدل ، حىت الساعة الواحدة 22 يف ساعة اجلمعة
 القارئُت ل أعضاء انتخاب يف .اجلمعة صالة ألداء ادلسجد إىل ذىبت الساعة

االسر موجودا وىو  ما دام  مفضل على الغَت، األسر ،"عاجيكون نو موت"
  .األستاذ مأخوذ من والباقي قارئا استعد واستطع ليصبح

بعد إ٘تام عملية الدفن، أي بعد تلقُت   "عاجيكون نو موت"بدأ 
تاما كامال، فسوف  الساعة العاشرة يف الدفن ادليت قتيال. فثم اذا كان عملية

نظام  بكمية اجلدول مناسبا ورتب. الوقت ىذا يف  "عاجيكون نو موت"تبدأ 
 ولذلك. ساعة بعد ساعة ساعات كما تبدل القارئون يتبدل أي الساعة،

 إذا. عشر الثانية إىل من الواحد رقم 21 تسلسل على ترتيب اجلدول يوجد

 على رقم الًتتيب الواحد، فهو يقرأ القرآن من حصل القراء من واحد كان

                                                             
 ٕٚٔٓمايو  ٕٓكارماوان، ادلقابلة مع    4
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الساعة الواحدة إىل الساعة الثانية، إذا حصل على رقم الًتتيب الثاين، فسيقرأ 
 الزمٍت اجلدول ىذا وينطبق. وىلم جر ة الثالثة،من الساعة الثانية  إىل الساع

 .وليال يوما

 وصفها كما رأيهم، يف. السابع اليوم حىت الزمٍت اجلدول ىذا استمرو 

ىو لوجود  الدفن ٘تاما بعد  "عاجيكون نو موت" بدء أن سبب  ادلختار،
ِإىَل قَ رْبِِه، َوْليُ ْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفاَل َٖتِْبُسوُه، َوَأْسرُِعوا ِبِو »احلديث 

 وصول تأخَت ذلدفو  5،«ِبَفاِٖتَِة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو ِٓتَا٘تَِة اْلبَ َقَرِة يف قَ رْبِهِ 

صحيح  يف احلديث إىل استناداً . قربه يف نكَتادلالئكتُت منكر و  وأسئلة
 : البخاري

، َوتُ ُويليَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو َحىتَّ ِإنَُّو َلَيْسَمُع قَ رَْع "الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع يف قَ رْبِهِ 
ٍد  نَِعاذلِِْم، أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأقْ َعَداُه، فَ يَ ُقواَلِن َلُو: َما ُكْنَت تَ ُقوُل يف َىَذا الرَُّجِل زلَُمَّ

ِو َوَرُسولُُو، فَ يُ َقاُل: اْنظُْر ِإىَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم؟ فَ يَ ُقوُل: َأْشَهُد أَنَُّو َعْبُد اللَّ 
َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر أَْبَدَلَك اللَُّو ِبِو َمْقَعًدا ِمَن اجلَنَِّة، َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو 

ا الَكاِفُر  يًعا، َوأَمَّ َناِفُق  -َوَسلََّم: " فَ يَ َرامُهَا َجَِ
ُ

ُكْنُت فَ يَ ُقوُل: اَل أَْدرِي،   -َأِو ادل
أَُقوُل َما يَ ُقوُل النَّاُس، فَ يُ َقاُل: اَل َدَرْيَت َواَل تَ َلْيَت، مُثَّ ُيْضَرُب ٔتِْطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد 

6َضْربًَة بَ ُْتَ أُُذنَ ْيِو، فَ َيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن يَِليِو ِإالَّ الث ََّقَلُْتِ 
 

                                                             
المعجم سليمان بن أْحد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين،   5

 ٗٗٗص  ٕٔج  ،الكبير

 ٜٓص  ٕج  ، ادلرجع السابق، ،صحيح البخاري  6
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دخل يف باب حديث عذاب القرب أو مساع  ىذا احلديث ولو كان
. ولكنهم يفهمون أنو احلديث يف كما يف صحيح البخاري  ادليت قرع النعال

. ويشَت َتكلة القرب ووصول ادلالئكة منكر ونأسئلة القرب الذي شرح حول مسأ
وُل يف َىَذا اليو منت احلديث: أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأقْ َعَداُه، فَ يَ ُقواَلِن َلُو: َما ُكْنَت تَ قُ 

ٍد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم؟  الرَُّجِل زلَُمَّ
اجلنازة  شّيعيلرأيهم، فيقع إذا كان كل من ماما سؤال ادلالئكة، وفقا 

 القرب، ّتوار ويقرء القرآن ينتظر ىناك من كان فلذلك إذا .ا من ادلقربةذىبو 

 ،7القرآن ختم بعد ابعالس يوم وذلك القراءة، فلن جييء ادللك اال بعد انتهت

كما أشار اليو منت احلديث َوتُ ُويليَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو. ألنو وفقا لرأيهم ذلك 
 ادلنت يدل على ذىاب كل األصحاب اومقدمي اجلنازة. 

القراءة  ثواباىداء يبدء بقراءات دائمًا بنية  مث لكل من القراء حينما
ادلستخدمة يف التخصيص عادة فعلى اما الكلمة . وأسرهتم للميت وصصخادل

اللهم اجعل ثواب ىذه القراءة خصوصا خاصة لفالن ابن فالن : النحو التايل
استمرت قراءة  مثوأىلو وزوجتو وذريتو، الفاٖتة. بعد ما انتهت قراءة الفاٖتة. 

 يعطي السمةذا وصل إىل ساعة واحدة، فالقارئ إمث القرآن دلدة ساعة واحدة. 

 .َتة ادلقروءة ليستمرىا القارئ التايليف اآلية األخ

اىل ساعة واحدة كاملة، فسوف ٗتتم  اذا كانت القراءة وصلت مث
ادلستخدم فهو اللهم اجعل  بدعاء سلصوص للميت وألسرتو. أما الدعاء

                                                             
7
 ٕٚٔٓماريس  ٕٗاالستاذ سلتار، ادلقابلة مع   
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وأوصل ثواب ىذه القراءة ىدية واصلة ورْحة نازلة وبركة شاملة اىل حضرة 
وارْحو وعافو واعف عنو وأكرم نزولو وواسع فالن ابن فالن، اللهم اغفر لو 

مدخلو، اللهم اجعل قربه روضة من رياض اجلنان وال ٕتعل قربه حفرة من 
الذي يقرأ جزء  جفار النَتان واألدعية األخرى اخلاصة للميت. أما للقارئ

 .ادلعتاد ودعاء ختم القرآن. وىكذا حىت اليوم السابع فعليو الدعاء الثالثُت

يوم الثامن، أسرة ادليت وَجيع القراء اجتمعوا يف رللس ويف صباح ال
يكون ىناك كلمات من الكربى. قبل بدء الربنامج، س القرآن القراءة لعقد ختم

يبدأ ختم  .ت من احد القراء كالوكيلالشكر واالعتذار مث الكلما األسرة من
ر اىل عشر سور اآلخرة من سورة التكاث قراءة مث معا، لليالته بقراءة القرآن

 .للميت ادلخصوصتُت وختم القرآن التهليل بدعاء وخيتم سورة الناس

يف حالة ختم الكربى، عادة ما ٖتضر األسر اذلدايا للقراء اليت ٖتتوي 
على األرز مع األدم، والظرف فيو البشارة او األجرة بقدر اخالص االسرة. 

. أسرة ادليت قدرات وىناك أيضا الذي يعطي القفازات واللباس وغَتىا ْتسب

عاجيكون نو " قيمة االمسية ادلقدرة يف إعطاء األجرة ل ال ىناك مالحظتنا، يف
األسرة ادليت. واجلملة سلتلفة،  استطاعة وكل شيء يتوقف على قدرة ،"موت

بعض يعطي مخس مائة ألف روبية لكل شخص واحد، او ست مائة ألف 
 لشخص واحد، حىت واحد مليون لشخص واحد.

 ،يف قرية سيسيندي اجلنوبية  "عاجيكون نو موت" سةشلار  ىو ذلك

زلمد  النِب حيدث يف عهد مل ىذا مثل القرآن قراءةو . بانيوساري، كراوانج
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قراءة القرآن جانب  واز جاأ العلماء من كثَت ىناك ولكن صلى اهلل عليو وسلم،
 .يبٌت على احلديث الذي رواه الطرباين القرب. منها ما

ثَ َنا أَبُو ُشَعْيٍب احلَْرَّاينُّ، ثنا حَيَِْت ْبُن َعْبِد اهلِل اْلَبابْ ُليتيُّ، قال الطرباين  َحدَّ
ْعُت اْبَن ُعَمَر،  ْعُت َعطَاَء ْبَن َأيب َرَباٍح، يَ ُقوُل: مسَِ ثنا أَيُّوُب ْبُن هَنِيٍك، َقاَل: مسَِ

ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ي َ  ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفاَل »ُقوُل: يَ ُقوُل: مسَِ
َٖتِْبُسوُه، َوَأْسرُِعوا ِبِو ِإىَل قَ رْبِِه، َوْليُ ْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو بَِفاِٖتَِة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو 

8.«ِٓتَا٘تَِة اْلبَ َقَرِة يف قَ رْبِهِ 
 

ى جواز القراءة للميت يف قربه وىو قولو صل على ىذا دليل العلماء
اهلل عليو وسلم: َوْليُ ْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو ِبَفاِٖتَِة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو ِٓتَا٘تَِة اْلبَ َقَرِة يف 

ْعُت َرُسوَل اللَِّو  قَ رْبِِه. وقال ابن حجر يف فتح الباري أن َحِديث ْبِن ُعَمَر مسَِ
َأَحدُُكْم َفاَل َٖتِْبُسوُه َوَأْسرُِعوا ِبِو ِإىَل قَ رْبِِه  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل ِإَذا َماتَ 

.َأْخَرَجُو الطَّبَ َراينُّ بِِإْسَناٍد َحَسنٍ 
9

 

واختلف الفقهاء يف حكم قراءة القرآن عند القرب، فذىب إىل استحباهبا 
الشافعي وزلمد بن احلسن لتحصيل للميت بركة اجملاورة، ووافقهما القاضي 

                                                             
8

 ٗٗٗص  ٕٔ ج ، ادلرجع السابق،المعجم الكبير 

9
البن  فتح الباريأْحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،   

 ٗٛٔص  ٖه، ج  ٜٖٚٔبَتوت: دار ادلعرفة،  حجر،
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وكرىها مالك وأبو  من ادلالكية، ويرى أْحد: أنو ال بأس هبا. عياض والقرايف
10حنيفة الهنا مل ترد هبا السنة.

 

وىذه القراءة عند الشافعية مستحب. ففي األذكار قال قال الشافعي 
واألصحاب: ُيستحب أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن، قالوا: فإن ختموا 

.القرآن كلَّو كان حسناً 
تحب العلماء قراءة القرآن عند واس وقال النووي 11

ألنو اذا كان يرجى التخفيف بتسبيح اجلريد فتالوة القرآن  12القرب ذلذا احلديث
13 أوىل.

ْفِن َساَعًة   ويف اجملموع قيل يُْسَتَحبُّ َأْن دَيُْكَث َعَلى اْلَقرْبِ بَ ْعَد الدَّ
اِفِعيُّ َوات ََّفَق َعَلْيِو اأْلَْصَحاُب َقاُلوا  َيْدُعو لِْلَمييِت َوَيْستَ ْغِفُر َلُو َنصَّ َعَلْيِو الشَّ

                                                             

ص  ٔم،ج  ٜٚٚٔبَتوت: دار الكتاب العريب، فقه السنة،  سيد سابق،  10
ٜ٘٘ 

22
، اجلفان األذكار للنوويأبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرف النووي،   

 ٕٛٛم، ص:  ٕٗٓٓواجلايب: دار ابن حزم للطباعة والنشر، 

21
َوىو احلديث أخرجو مسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ   

َرْيِن فَ َقاَل:  بَاِن يف َكِبٍَت، أَمَّا َأَحُدمهَُا َفَكاَن »َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى قَ ب ْ بَاِن َوَما يُ َعذَّ أََما ِإن َُّهَما لَيُ َعذَّ
، قَاَل َفَدَعا ِبَعِسيٍب َرْطٍب َفَشقَّوُ «َخُر َفَكاَن اَل َيْسَتًتُ ِمْن بَ ْولِوِ دَيِْشي بِالنَِّميَمِة، َوأَمَّا اآْل 

ُف َعنْ ُهَما َما مَلْ »بِاثْ نَ ُْتِ مُثَّ َغَرَس َعَلى َىَذا َواِحًدا َوَعَلى َىَذا َواِحًدا مُثَّ قَاَل:  َلَعلَُّو َأْن خُيَفَّ
 ٕٓٗص  ٔج  بق،، ادلرجع الساصحيح مسلمأنظر اىل «. يَ ْيَبَسا

23
م، ص ٜٜٗٔ، مؤسسة قرطبة صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،   

 .ٖ، ج ٕٓٙ
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َخَتُموا اْلُقْرآَن َكاَن أَْفَضَل َوَقاَل َويُْسَتَحبُّ َأْن يُ ْقرََأ ِعْنَدُه شئ ِمْن اْلُقْرآِن َوِإْن 
.ََجَاَعاٌت ِمْن َأْصَحابَِنا يُْسَتَحبُّ َأْن يُ َلقَّنَ 

14
 

وعند احلنابلة قال ابن قيم اجلوزية َقاَل اخْلالل َوَأْخربين احْلسن بن َأْْحد اْلوراق 
َثٌت على بن ُموَسى احْلداد، وََكاَن َصُدوًقا َقاَل كنت َمَع َأْحْ  د بن َحْنَبل َحدَّ

ا دفن اْلَمييت جلس رجل َضرِير يْقَرأ  .َوزلَُّمد بن قداَمة اجلوىرى يف َجَناَزة فَ َلمَّ
ا خرجَنا من  .ِعْند اْلَقرْب، فَ َقاَل َلُو َأْْحد يَا َىَذا ِإن اْلِقَراَءة ِعْند اْلَقرْب ِبدَعة فَ َلمَّ

د بن قداَمة أِلَْْحَد بن حَ  ْنَبل يَا أَبَا عبد اهلل َما َتقول يف ُمبشر اْلَمَقاِبر َقاَل زلَُمَّ
َفَأْخربين ُمبشر َعن عبد الرَّْْحَن . احْلَلِب َقاَل ثَِقة، َقاَل كتبَت َعنُو َشْيئا؟ َقاَل نعم

بن اْلَعاَلء اللَّْجاَلج َعن أَبِيو أَنو أوصى ِإذا دفن َأن يْقرَأ ِعْند رَأسو ِبَفاِٖتَة اْلبَ َقرَة 
عت اْبن عمر يُوصي بذلكَوقَ  .وخا٘تتها فَ َقاَل َلُو َأْْحد َفاْرِجع َوقل  .اَل مسَِ

.للرجل يْقَرأ
15

اِفِعي َعن اْلِقَراَءة   باح الزَّْعَفَراين َسأَلت الشَّ َوَقاَل احْلسن بن الصَّ
.ِعْند اْلَقرْب فَ َقاَل اَل بَْأس هبَا

16
 

َل َكاَنت اأْلَْنَصار ِإذا و أيضا قال ابن قيم يف الروح ذكر اخْلالل َعن الّشعِبّ َقا
َقاَل َوَأْخربين أَبُو حيِت  .َماَت ذَلُم اْلَمييت اْختلُفوا ِإىَل َقربه يقرُءون ِعْنده اْلُقْرآن

                                                             
24

، المجموع شرح المهذبأبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرف النووي،   
 ٜٕٗص  ٘دار الفكر، ج 

، الروح زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  15
 ٓٔص  دار الكتب العلمية، :بَتوت

 ٔٔص  نفس ادلرجع،  16
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عت احْلسن بن اجلروى يَ ُقول َمَرْرت على قرب ُأْخت يل فَ َقرَأت  النَّاِقد َقاَل مسَِ
َقاَل إىن رَأَْيت أختك يف اْلَمَنام َفَجاَءين رجل ف َ . ِعْندَىا تَبارك دلا يذكر ِفيَها

َأْخربين احْلسن بن اذْلَْيَثم َقاَل  .َتقول جزى اهلل أَبَا على خَتا فقد انتفعت ٔتَا قَ رَأَ 
عت أَبَا بكر بن األطروش اْبن بنت أيب نصر بن التمار يَ ُقول َكاَن رجل  مسَِ

يء ِإىَل قرب أمو يَ ْوم اجْلُُمَعة َفيْقرَأ ُسورَة  فَجاء يف بعض أَيَّامو فَ َقرََأ ُسورَة  .يسجيَِ
ورَة َثوابًا فاجعلو يف أىل َىِذه  .يس مثَّ َقاَل اللَُّهمَّ ِإن كنت قسمت ذلَِذِه السُّ

ا َكاَن يَ ْوم اجْلُُمَعة الَّيِت تَِليَها َجاَءت اْمرَأَة فَ َقاَلت أَْنت فاَلن اْبن  .اْلَمَقاِبر فَ َلمَّ
اَلت ِإن بِْنتا يل َماَتت فرأيتها يف الّنوم جالسة على َشفَت قَ  .ُفاَلنَة؟ َقاَل نعم

َفقلت َما أجلسك َىا ُىَنا؟ فَ َقاَلت ِإن فاَلن اْبن ُفاَلنَة َجاَء ِإىَل قرب أمو  .قربىا
فَ َقرََأ ُسوَرة يس َوجعل ثَ َواهبَا ألىل اْلَمَقاِبر فأصابنا من روح َذِلك أَو غفر لنا أَو 

. ََنْو َذِلك
17

 

( ِلَزائِِر َمييٍت ِفْعُل  18شرح منتهى اإلراداتويف  ديَاُن ِبَعَذاِب اْلَقرْبِ )َوُسنَّ ُب اإْلِ جيَِ
، َوَأْوَصى ِبِو بُ َرْيَدَة ذََكَرُه  ( لِْلَخرَبِ ُف َعْنُو َوَلْو ِّتَْعِل َجرِيَدٍة َرْطَبٍة يف اْلَقرْبِ )َما خُيَفي

. أِلَنَُّو إَذا ُرِجَي  .ٍة ِعْنَدُه( َأْي اْلَقرْبِ خِلَرَبِ اجلَْرِيَدةِ )َو( َلْو )ِبذِْكٍر َوِقَراءَ  اْلُبَخارِيُّ
التَّْخِفيُف بَِتْسِبيِحَها َفاْلِقَراَءُة َأْوىَل، َوَعْن اْبِن َعْمرٍو أَنَُّو َكاَن يُْسَتَحبُّ إَذا ُدِفَن 

، َويُ َؤييُدُه  اْلَمييُت َأْن يَ ْقرََأ ِعْنَد رَْأِسِو ِبَفاِٖتَِة ُسوَرِة اْلبَ َقَرةِ  َلَكاِئيُّ َوَخا٘تَِتَها، َرَواُه الالَّ

                                                             
27

 ٔٔص  ، ادلرجع السابق،الروح  

28
شرح  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى،  

 ٖ٘ٛص  ٔ، عامل الكتب، ج منتهى اإلرادات
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َمْن َزاَر »َوَعْن َعاِئَشَة َعْن َأيب َبْكٍر َمْرُفوًعا « . اقْ َرُءوا يس َعَلى َمْوتَاُكمْ »ُعُموُم 
َر َواِلَدْيِو يف ُكلي َُجَُعٍة َأْو َأَحِدمِهَا فَ َقرََأ ِعْنَدُه يس َغَفَر اللَُّو َلُو بِ  َعَدِد ُكلي آيٍَة َأْو قَ ب ْ

ْيِخ يف َفَضاِئِل اْلُقْرآِن )وَُكلُّ قُ ْربٍَة فَ َعَلَها ُمْسِلٌم َوَجَعَل( « َحْرفٍ  َرَواُه أَبُو الشَّ
اْلُمْسِلُم )ثَ َوابَ َها ِلُمْسِلٍم َحيٍّ َأْو َمييٍت َحَصَل( ثَ َوابُ َها )َلُو َوَلْو َجِهَلُو( َأْي 

َيابَُة الث ََّواَب )اجْلَاِعُل( أِلَ  َعاِء َوااِلْسِتْغَفاِر َوَواِجٌب َتْدُخُلُو الن ي نَّ اللََّو يَ ْعَلُمُو َكالدُّ
َياُم.  َوَصَدَقُة التََّطوُِّع إَْجَاًعا وََكَذا اْلِعْتُق َوَحجُّ التََّطوُِّع َواْلِقَراَءُة َوالصَّاَلُة َوالصي

ٍء ِمْن اخلََْْتِ ِمْن َصَدَقٍة َأْو َصاَلٍة َأْو َغَْتِِه َقاَل َأْْحَُد: اْلَمييُت َيِصُل إَلْيِو ُكلُّ َشيْ 
َها َما َرَوى َأْْحَُد  َأنَّ ُعَمَر َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم »ِلْْلَْخَباِر. َوِمن ْ

ْقَت َعْنُو ن َ  ْوِحيِد َفُصْمت َأْو َتَصدَّ ا أَبُوك فَ َلْو أَقَ رَّ بِالت َّ َرَوى « َفَعُو َذِلكَ فَ َقاَل: أَمَّ
أَبُو َحْفٍص َعْن احلََْسِن َواحلَُْسُْتِ " " أَن َُّهَما َكانَا يُ ْعِتَقاِن َعْن َعِليٍّ بَ ْعَد َمْوتِِو " 

 َوَأْعتَ َقْت َعاِئَشُة َعْن َأِخيَها َعْبِد الرَّْْحَِن بَ ْعَد َمْوتِِو، ذََكَرُه اْبُن اْلُمْنِذِر.

ْىَداِء َونَ ْقِل الث ََّواِب نِيَّتُُو ِبِو ابِْتَداًء َبْل يَ تَِّجُو ُحُصوُل الث ََّواِب َلوُ َواَل يُْشتَ َرُط يف اإْلِ 
يَِّة َلُو قَ ْبَل اْلِفْعِل، َوَىَداُه َأْو اَل، َوظَاِىرُُه اَل يُْشتَ َرُط َأْن يَ ُقوَل: إْن ُكْنت  ابِْتَداًء بِالن ي

ُفاَلٍن َواَل َيُضرُّ َكْونُُو إْىَداًء َما اَل يَ َتَحقَُّق ُحُصولُُو أَثَ ْبَتٍِت َعَلى َىَذا َفاْجَعْل ثَ َوابَُو لِ 
 أِلَنَُّو َيظُنُُّو ثَِقًة ِبَوْعِد اللَِّو َوُحْسِن الظَّني ِبِو.

يف قرية  "عاجيكون نو موت"ومن ذلك نعلم بأن القراءة يف شلارسة 
قالو أْحد  مندرجة اىل غرض االول من أغراض قراءة القرآن على ما سيسيندي

قراءة القرآن لغرض العبادة باىداء ثواهبا للميت. فكل القارئُت وىو  ٜٔرفيق.
                                                             

19
 Ahmad Rafiq, Pembacaan yang Atomistk Terhadap Al-Qur’an 

dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis )Vol. 5 No. 1, Januari 

2004), hlm. 3-5 
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فيها يقرأ تسلسليًا حسب ترتيب ادلصحف، بدون النظر على فهم النص 
 . ادلقروء

 "عاجيكون نو موت"خلفية  . ب

وجهة نظر سلتلفة يف التصدي ذلذا التقليد.  ممن ادلالحظات، اجلمهور لديه
عادات األجداد يف ادلاضية اليت قد تنتقل عرب يستند على حفظ  منهم من

األجيال، ومنهم من قصد ألغراض معينة تستند إىل فهم احلديث ادلشهور يف 
األحاديث  اجملتمع عن سؤال ادلالئكة يف القرب. ومع ذلك، أهنم ال يعرفون منت

 ن شلارسةادلستنبطة صراحة. ومعرفتهم هبذه ادلمارسة على أقوال ادلعلقة بأ

 لبعض الفائدة على ٖتتوي أهنا طادلا ،مستحب" عاجيكون نو موت"

 متون حيفظون ىم سلتار، األستاذ سيما ال ،الدين بارزون يفالواما . األشخاص

 .ادلمارسة يف ىذه احلديث ادلستنبط

 :يلي كما ىي ادلمارسة ىذه وراء اخللفية أما

 اهداء الثواب للموتى (أ
 ادلسلمُت لكثَت من عادة أصبحت قد ادلسلمموت  قراءة التهليل عند

. اىل ادلوتى كادلمارسة اليت هتدف إلىداء الثواب وىي. إندونيسيا يف

 ى.تاال إىداء الثواب للمو  شييء فال" عاجيكون نو موت" أيضا فكذلك

ادلثوبة ديكن  سنةدي اجلنوبية أن كل األعمال احلواعتقد اجملتمع سيسين
، بأن القرآن الدين بارزون يفالوصححو . أن تكون موىبة للميت

 يف الكرًن القرآن يف كما. اذلدية أو الدعاء للموتى وصول  واحلديث بّينا
ْخَوانَِنا : "احلشر سورة َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِِ
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ديَاِن َواَل َٕتَْعْل  يف قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ
 [ٓٔ]احلشر:  "َرِحيم

ديَاِن  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ وفقا للكياىي احيان الدين، أن األية َوإلِِ
 20 األسالف ادلتوفُت من ادلسلمُت. تشَت إىل األمر بارسال الدعاء اىل

الفهم على النص. و ذكر سلتار  ي ما قالو سلتار بنفسعلى ىذا الرأ وأّكد
لوالدتو  ةمن الذي سأل النِب عن ثواب الصدقاحلديث الذي حكي فيو 

 .ادلتوفة

َها: َأنَّ َرُجاًل َقاَل ِللنَِّبي َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ي افْ تُِلَتْت  َقْت، فَ َهْل ذَلَا َأْجٌر ِإْن ِإنَّ أُمي نَ ْفُسَها، َوَأظُن َُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ

َها؟ َقاَل:  ْقُت َعن ْ 21«نَ َعمْ »َتَصدَّ
   

أن الصدقة للذي تويف يصل لو  أوضح النِب احلديث ىذا يف لو، ووفقا
 فلذلك اىداء ثواب القراءة للموتى أيضا يصل اليو. .ثواهبا

 منكر ونكيرالمالئكة  وصول تأخير (ب

سؤال ادلالئكة  "عاجيكون نو موت" عقد إىل الدوافع ومن احدى
 "عاجيكون نو موت" يتم دلاذا السبب ىو وىذا يف القرب. نكَتمنكر و 

" عاجيكون نو موت"أن  اجملتمع واعتقد. الدفن ٘تاما عملية اكتمال بعد

                                                             
10

 ٕٚٔٓماريس  ٕٚاألستاذ احيان الدين،  ادلقابلة مع  

12
 ٕٓٔص  ٕج  ، ادلرجع السابق،صحيح البخاري  



66 

قراءة ال حىت أن صارتالقرآن،  طادلا قرئ ادلالئكة رليء َتتأخ يستطيع
  سلتار، ألستاذاوذلك ما قالو . سؤال ادلالئكة للميت يف توجو زادا

“Mayit nalika ditinggalkeun ku kelurga, malaikat munkar nakir 

datang, kangge ngajaga mayit tina kadatangan malaikat sareng 

mekelan mayit mangka dibacakeun al-Qur’an"22 

 ادلالئكة رليء فجاء ادلالئكة، فلتأخَت قرب ادلوتى األسر ترك اذامعناه: 

 . لو القرآن واعطاء الزاد للموتى، قرئ

 23 :وىو يقول األستاذ منجية اهلل وأكده

“Dina hiji katerangan, upami keluarga mayit ninggalkeun tujuh 

lengkah bakal didatangan malaikat, tapi kusabab ayana 

Ngajikeun nu Maot  dikawitan santosna ngurebkeun mayit 

pisan, Malaikat moal waka datang, tah engke mun tos tujuh poe, 

malaikat nembe datang negor ka ahli kubur" 

سبع خطوات  قرب ادلتوىف األسرة ترك إذا احلديث، بينو فيمامعناه: 
اليت تبدأ بعد   "تعاجيكون نو مو " بوجود ولكن فجاء اليو ادلالئكة،

 السابع اليوم يف يأيت ادلالئكة ولكن ادلالئكة، يأيت لن انتهاء دفن اجلنازة،

 ".عاجيكون نو موت" من االنتهاء بعد

ثَ َنا َعيَّاٌش،  وىذا ىو احلديث ادلقصود يعٍت ما أخرجو البخاري: َحدَّ
ثَ َنا يَزِيُد ْبُن  ثَ َنا َسِعيٌد، َقاَل: َوَقاَل يل َخِليَفُة: َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اأَلْعَلى، َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِّبي َصلَّى  ُزَرْيٍع، َحدَّ
                                                             

11
ماريس  ٕٗاألستاذ سلتار، من احد كبار العلماء القرية،  ادلقابلة مع  

ٕٓٔٚ 

13
 ٕٚٔٓمايو  ٕٕاألستاذ منجية اهلل،  ادلقابلة مع  
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َل: " الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع يف قَ رْبِِه، َوتُ ُويليَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو َحىتَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقا
ِإنَُّو َلَيْسَمُع قَ رَْع نَِعاذلِِْم، أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأقْ َعَداُه، فَ يَ ُقواَلِن َلُو: َما ُكْنَت تَ ُقوُل 

ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم؟  فَ يَ ُقوُل: َأْشَهُد أَنَُّو َعْبُد اللَِّو يف َىَذا الرَُّجِل زلَُمَّ
َوَرُسولُُو، فَ يُ َقاُل: اْنظُْر ِإىَل َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر أَْبَدَلَك اللَُّو ِبِو َمْقَعًدا ِمَن اجلَنَِّة، 

ا الَكاِفُر  يًعا، َوأَمَّ َناِفُق  َأوِ  -َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " فَ يَ َرامُهَا َجَِ
ُ

ادل
فَ يَ ُقوُل: اَل أَْدرِي، ُكْنُت أَُقوُل َما يَ ُقوُل النَّاُس، فَ يُ َقاُل: اَل َدَرْيَت َواَل  -

تَ َلْيَت، مُثَّ ُيْضَرُب ٔتِْطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد َضْربًَة بَ ُْتَ أُُذنَ ْيِو، فَ َيِصيُح َصْيَحًة 
24َيْسَمُعَها َمْن يَِليِو ِإالَّ الث ََّقَلُْتِ 

 

 القرب ضيئي اءالدع  ( ت

كما تقدم، السونديون، خاصة يف قرية سيسيندي اجلنوبية ىم 
حيث أهنا ٖتتاج إىل اإلضاءة. إللقاء الضوء  يعتقدون ان يف ادلقربة مظلمة

استخدم اجملتمع أضواء الشعلة. وبعد ما جاء اإلسالم،  -القدًن  يف -
 ادلقربة فقط، وماأن الشعلة ديكن إلقاء الضوء على خارج بارزون البُّت 

يضيء يف القرب إرسال الدعاء، والثواب، وتالوة القرآن، والصدقة، وغَتىا 
من األعمال الصاحلة اليت هتدى لو. فبذلك كلو سوف يكون القرب متنورا 

 يف اخلارج والداخل.

                                                             
14

 ٜٓص  ٕج  ، ادلرجع السابق،صحيح البخاري  
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يستند على ما بُت احلديث، بأن النِب ذىب إىل  ويف ىذه احلالة، ىم
ء ألىل القرب، ويقول أن ىذه ادلمارسة تضيء مقربة ألداء الصالة والدعا

 وىو احلديث يف مسند أْحد التايل: ظالم القرب.
ثَ َنا أَبُو َعاِمٍر يَ ْعٍِت اخْلَزَّاَز، َعْن ثَاِبٍت،  ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدَّ َحدَّ

َلْياًل َوأََتى النَِّبُّ َعْن أََنٍس، َأنَّ َأْسَوَد َكاَن يُ َنظيُف اْلَمْسِجَد، َفَماَت َفُدِفَن 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َفُأْخربَ، فَ َقاَل: " اْنطَِلُقوا ِإىَل قَ رْبِِه "، َفاْنطََلُقوا ِإىَل 
قَ رْبِِه، فَ َقاَل: " ِإنَّ َىِذِه اْلُقُبوَر شُلَْتِلَئٌة َعَلى َأْىِلَها، ظُْلَمًة، َوِإنَّ اهلَل يُ نَ ويرَُىا 

َر َفَصلَّى َعَلْيوِ ِبَصاَليت عَ  َها "، َفأََتى اْلَقب ْ  25َلي ْ
يف قولو  ماك. واضح ضوء الكرًن القرآن أن اهلل تعاىل شرح وكذلك

يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُ ْرَىاٌن ِمْن َربيُكْم َوأَنْ زَْلَنا ِإَلْيُكْم نُوًرا ُمِبيًنا{  :تعاىل
 ٚٔ]النساء: 

 مجتمع سيسيندي الجنوبيةعند   معنى "عاجيكون نو موت" . ت

ويف الواقع، تقليدية الدينية كأهنا أصبحت واحدة من االحتياجات 
البشرية فيما يتعلق بالدين والروحنية، ال سيما لدعم وجوده كالبشر. 

اذلدف ادلوجود، اىل وكانت احلاجة األساسية زلتاجة اليها، مع حصول 
األىداف، طلعت اذلدف الذي يظهر بعده، ومن أجل ٖتقيق تلك 

 .البواعث البشرية

                                                             
15

مسند  أبو عبد اهلل أْحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين،  
 495 ص ٜٔج  م، ٜٜ٘ٔ -ى   ٙٔٗٔالقاىرة: دار احلديث، أحمد، 
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 الوفاء باالحتياجات األساسية ليست موادية فقط ، ولكن ىناك

االحتياجات الروحية. ويرتبط ىذا إىل التصور حول الصحة العقلية، 
 ويرجع ذلك إىل حقيقة أن االحتياجات األساسية تبعث بدوافع التأخرية

(deficiency motivation ) ّالصحة العقلية الشخص الذي لديو  مث
شخصا سليما عقليا يبعث  األساسية، ألن حاجتو ادلمتازة سيسهل وفاء

واما الشخص الذي لديو مرض (، growth motivation) بدوافع التنمية
األساسية، حىت   عقلي سيصعب على أن يكون راضيا من االحتياجات

 .يشعر دائماً بنقصان

 كل منط ودوافع لو أىداففيها دوافع سلتلفة.   اليت الناسىكذا حياة 

وأسباب للنظر اخلَت والشر. ويف ىذه احلالة، ادلعايَت أو القيم ادلوجودة تأثر 
 على حدوث قوة اجلذب بُت الشخصية واألىداف اليت سوف تتحقق.

16
سوى الدوافع البيولوجية )الدافع لبقاء حياة البشرية(، ىناك أيضا   

قات مع أشخاص آخرين. دوافع السوسيولوجية اليت دافعت إقامة عال
 .يتطور ىذا الدافع على أساس تعامل األفراد يف اجملتمع

يقول بأن البشر باإلضافة إىل ادلخلوقات ( Kuypers) كويفرس
الالىوتية، فلهذا، سوى الدوافع  البيولوجية والسوسيولوجية وىو أيضا 

والالىوتية، البيولوجية، يف البشر أيضا االطالع على دوافع االجتماعية 
.أي شيء يشجع البشر على عقد عالقة مع اهلل، وما يف حولو

 27 

                                                             
26

 Abu Ahmadi, “Psikologi Umum”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 

hlm. 130. 
27

 Abu Ahmadi, op. cit., hlm. 142 
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بأن وجود  من االحتياجات والدوافع ادلذكورة، أنو ديكن االستخالص
لوفاء االحتياجات األساسية   "عاجيكون نو موت" شلارسة تقليد

تنفيذ طلب حاجة اآلخر، وىذا   ىذا التقليد االجتماعية والدينية. تلقائياً 
 ما يعتٌت يف احلياة االجتماعية.

ىذه أيضا تؤثر من جانب النفسي للقراء ،  "عاجيكون نو موت"و
ألن ادلوت ىو ادلدرس والنصيحة احلقيقية اليت أمامنا. كل نفس ذائقة 
ادلوت. كل إنسان ديوت ألجل مسمى، فهذا التقليد، ديكن أن جيعل 

18 يموتون.واحد سيعيشون، أهنم يف يوم درسا وٖتذيرا ألولئك الذين 
 

 من ىنا ديكننا أن منيز ادلوضوع إىل الطوائف الثالث اليت تتالمس ب

 ":عاجيكون نو موت"

 أسرة ادليتعند  ( أ

، عند "عاجيكون نو موت" عقد كما وصفها كرمان، واحد شلن
يساعد على إزالة حزن  "عاجيكون نو موت"وفاة جدتو. كون 

األسرة ادليت. وىو أيضا يشعر بأي قلق من اجملتمع الذين يقرؤون 
ساعة يف قرب جدتو. وىذا ما جيعل القلب تصبح  ٕٗالقرآن دلدة 

19 ىادئة.
 

                                                             
18

 ٖ٘األنبياء :   

19
 ٙٔكرمان، من احد ادلوظفُت يف عاجيكن نو ماوت،   ادلقابلة مع  

 ٕٚٔٓأغسطس 
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 "عاجيكون نو موت"موظف عند   ( ب

بأن يقول األستاذ ىَتمان، احد موظف عاجيكون نو ماوت، 
صلة لكبار العلماء يف البالد  وفرصة ت" وقتو "عاجيكون م

اٖتادىم يف رللس واحد. ومع ذلك، ىو يشعر بسرور بالرحم 
30وفرحة ألنو يقرأ القرآن أكثر مرة وخشوعا من األعمال اليومية.

 

 تمععند اجمل  ( ت

بناء من نتائج البحث  وادلالحظة إىل ادلدعي عليو، مل جيد 
شعروا اذلدوء  . بل اهنم"عاجيكون نو موت" الباحث مضادة ل

، "عاجيكون نو موت"باالستماع إىل صوت قراءة القرآن أثناء 
 بصوت حسن وترتيل ئهمه علماألهنم يستمعون القرآن الذي تال

بأن  وينبو يشَت" عاجيكون نو موت"مدة سبعة أيام و لياذلا. و 
 الناس جاءىم ادلوت يف ادلستقبل.

                                                             
30

 ٙٔاألستاذ ىَتمان، من احد ادلوظفُت يف عاجيكن نو ماوت،  ادلقابلة مع  
 ٕٚٔٓأغسطس 
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 الباب الخامس

 الخالصة . أ
يف  "عاجيكون نو موت" البحث املتقدم على ممارسةعلى  بناء

 سيسيندي اجلنويب بانيوساري كاراواع، خيلص الباحث على ما يلي: 

سهلة وحسنا قبل اىل بالد جيجيندي اجلنويب الشريعة االسالمية  .1
الهنم يرون الشريعة االسالمية موافقا بالتعاليم من املتقدمني مثل 
عاجيكون ماوت الذي غايتو إضاءة و إنارة امليت يف مقربتو. وىم 
قبل جميئ االسالم ينورون قبورىم بالسراج والشعلة لكن بعد معرفة 

 و الشريعة االسالمية، تيقنوا بأن القرآن والدعاء منري يف عامل القرب
 السراج ينور على فناءه.

ىو قراءة القرآن الكرمي ملدة سبعة أيام ولياهلا  "عاجيكون نو موت"
جبوار قرب املسلمني الذي تويف مؤخرا بعد دفن اجلنازة. وىذا ملساعدة 
املتوىف يف مواجهة سؤال القرب و االنارة على عامل القرب بثواب قراءة 

 .القرآن والدعاء تالمها الناس

 "عاجيكون نو موت" ىي:  خلفيةاألول  .2

أ( اعتقاد اجلمهور وجود احلياة بعد املوت وظالم القرب. ب( 
األمر على قراءة سورة البقرة على امليت اجلديد. ج(. وجود  وجود

الشريعة اإلسالمية يف سؤال القرب وظالمو. د( وجود الرغبة يف 
 مساعدة الناس ملواجهة أسئلة املالك يف القرب.

 ٌت "عاجيكون نو موت" عند اجملتمع:معالثاين و 
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ألسرة املتوىف؛ ىو املساعدة يف إزالة احلزن األسرة املتوىف عنو  أ(. 
ساعة.  22والشعور على العناية والوفق بوجود من قرأ القرآن مدة 

ب(. ملوظف عاجيكون نو موت، ىي وقت صلة الرحيم بني كبار 
اليومية. ج(. لعامة أكثر من االعمال  العلماء و وقت لقراءة القرآن

 املستقبل. الناس، ىي االعتبار بأن الناس جاءىم املوت يف

 

 النصيحة . ب

النتيجة النهائية للبحوث اليت ميكن أن نشرحها كالباحث. ىذه ىي 
كل جهد ممكن جلعل ىذه الرسالة قريبا من الكمال ولكن حنن  وحبثنا

 بشر يف  غاية النقصان وأبعد عن الكمال.

البحث ال يزال بعيدًا عن الكمال، ألن الكمال هلل نسلم بأن ىذا 
سبحانو وتعاىل. ولذلك، حنتاج إىل النقد أو االقًتاحات من خمتلف 

ضافة إىل إلاألطراف من أجل تقدم وإجياد األعمال العلمية األخرى. وبا
نرجو البحوث اآلتية  أعمق وأمشل حىت يزيد إىل حزانة  ذلك، كالباحث

 و ينتفع للباحث نفسو ومصلحة الناس. العلم يف دراسة احلديث
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 المالحق والتوثيق

 
Figure 1  قرأ القارئ وينتظر من الذي سيقرأ القرآن بعده 

 
Figure 2    ممارسة عاجيكون نو موت عند القبر نهارا 



 

 
Figure 3 ممارسة عاجيكون نو موت عند القبر ليال 

 
Figure 4   قرأت المرأة نائبة عن القارئ في يوم الجمعة لكي تستمر القرائة من دون

 قطع ولو لم يكن الرجل



 

 
Figure 5  القراء يجتمعون فيوممارسة ختم عاجيكون نو موت، كل 

 

 
Figure 6 قرئ جزء الثالثين واألخر بستمعونو و ينتطرون من لم يحضر من القارئين 

 



 

 
Figure 7 المقابلة مع راتيم وىو من احد شيوخ القرية 

 

 
Figure 8  الكياىي احيان الدين من كبائر العلماءالمقابلة مع 



 

 

 
Figure 9  تمع القريةالمجالمقابلة مع 

 

 
Figure 01  المقابلة مع االستاذ الحاج مختار أول الدين في بيتو وىو من كبائر

 العلماء القرية
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