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 إهداء
  :ىلامعي إاىدم ىذا البحث اجل

 الحاجة سورتمي: أمّلي احملبوبة 

 صغريا كحفظها كابقاىا يف سالمة اإلمياف كاإلسالـ يف الدنيا تينيرمحها اهلل تعاىل كما رب)
 (كاألخرة

 الحاج مجاهدين :كب بيب ادلحأ

(  كبارؾ لو يف كل حاؿيارب اسئلك طوؿ عمره)

 و فطرة النساء عائشة الطيبة: أخيت كبرية 

  رمحهم اهلل تعاىل الكرماء كالفضالء كاساتيذمىل مجيع علمائي كمشاخييإ

 دارالسالـ كونتور العصرم فونوركويف ادلعهد 

 مجيع األساتيذ كاألستاذات يف كلية علـو الًتبية كالتعليم

 يف شعبة الًتبية اإلسالمية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 .إخوين كاخوايت األحباء كباخلصوص داكم نور ليلي كأسراهتا جزاكم اهلل خري اجلزا



 

 ه
 

رابطة الطالب المتخرجين في معهد دار السالم كونتور 

 كاألسرة الثانية يف ىذه اجلامعة الذم يعطي الشعور النضاؿ كالصداقة ك األخوة ك 

حممد : باخلصوص إىل أصدقاء األقربني الذين ساعدكا يف جهاد الباحث يف ىذه اجلامعة

غفراف، ك فتح العزيز، ك ألف النجاح، ك عني الرازقي، ك أمحد برىاين، ك فائز احلبييب، ك 

فحرجاؿ نور رزقي، ك أغونغ ستياكف، ك أمحد بودم رجاؿ، ك سراج الدين، ك نور خالص، 

داكم نور  احملبوبة زكجيتك أيضا . ك أمحد سيخو، ك إرحاـ ربّلك أزكار، ك نصر الدين فضلي

 . البكالوريا اليت ساعدت ك رافقت الباحث يف كل حاؿ من الصعوبة كالسعيدةليلي
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 استهالل

 لَليْل َل اجلَلمَلاؿُل بِل َل ػْلوَلابٍب تػُلزَليػ نػُلنَلا إِلفَّن اجلَلمَلاؿَل مجَلاَلؿُل العِللْلمِل كَلاألَلدَلبِل 
 

Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, 

sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan 

kesopanan 

 
يْللِلهَلا بِلبػَليَلافٍب  تَّنةٍب سَل ُلنْلبِليْلكَل عَلنْل تػَلفْلصِل ي لَلنْل تػَلنَلاؿَل العِللْلمَل إِلالَّن بِلسِل تِلهَلاٌد : أَلخِل رْلٌص كَلاجْل ذَلكَلاٌء   كَلحِل
تَلاذٍب كَلطُلوْلؿُل زَلمَلافٍب  بَلةُل أُلسْل  كَلدِلرْلىَلٌم كَلصُلحْل

 
Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali 

dengan enam perkara, akan aku beritahukan perinciannya 

dengan jelas : kecerdasan, ketajaman terhadap ilmu, 

kesungguhan, harta benda, bergaul dengan guru dan 

memperlukan  waktu yang panjang  

                                                           

 كوركتاب احملفوظات لفصل األكؿ يف ادلعهد دار السالـ كونتور العصرل فونو 



 

 ز
 

قدير تكلمة الشكر وال
 

ا، تبارؾ الّلذم جعل يف السّلماء بركجا كجعل اهللاحلمد  ا بصريْل  الّلذم كاف بعباده خبريْل

أشهد اف ال إلو إالّل اهلل كأَلشهد افّل حممّلدا عبده كرسولو الّلذم بعثو . فيها سراجا كقمرا منريا

ا قّل بشريا كنذيرا، كداعيا إىل احلقّل بإذنو كسراجا منريْل اللهم صل عليو كعلى آلو كصحبو  .باحلْل

 ادارة "ا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع فإنّلين كقد أهنيت ىذ. أما بعد.كسلم تسليما كثريا

كاراغ  فاظ القراف الكرمي مبعهد األذكياء نور الصفااحللطالب االًتبية ادلعهدية يف ترقية ركحية 

لنيل درجة سرجانا يف قسم الًتبية اإلسالمية لكلّلية علـو الًتبية كالتعليم " بيسوكي ماالنق

 أتوجو باحلمد كالثناء اجلزيل إىل اهلل .جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 . سبحانو كتعاىل الذم كفقين إىل إهنائها كأعانين على إمتامها فلو احلمد كلو الشكر أكال كأخريا

كأقدّلـ الشكر اجلزيل كالتقدير جلميع األشخاص الذين يتدخلوف يف إهناء ىذا البحث 

 ،من خالؿ مساعدهتم كتشجيعهم على إهناء كامتاـ ىذا البحث مادية كانت أك غري مادية

: كىم

الوالداف كمجيع أعضاء األسرة احملبوبني الذين يوفّلركف دائما الشعور باحلب كاحلناف  .ٔل

 . مادية كانت غري مادية، ال يفوتين أف أشكر لكلّل جهودىم. كاأللفة إىل الباحث



 

 ح
 

بركفيسور الدكتور ، ؽ اجلامعة موالنا ملك إبراىيم احلكومية اإلسالمية مباالفمدير .ٕل

  ادلاجيسترياحلاج موجييا راىارجو

  الدكتور احلاج نور علي ادلاجستريعليمـ الًتبية ك التكعلعميد كلية  .ٖل

  الدكتور مارنو ادلاجيستريرئي  شعبة الًتبية اإلسالمية .ٗل

كىلّل اإلشراؼ على ىذا البحث كبذؿ من م الذم حممد اسرارم ادلاجسيًت األستاذ  .٘ل

 .كقتو كجهده الشيء الكثري لتخرج ىذه الرسالة بالشكل العلمي الصحيح

ذ كاألستاذات يف اجلامعة موالنا ملك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ممجيع األسات .ٙل

 الذين قد بذلوا من الوقت كاجلهد يف تعليم كتربية الباحث من ادلستول األكؿ ؽمباالف

 .حىت ادلستول النهائي

كالطالب كالطالبة يف ادلعهد األذكياء نور الصفا ذ كاألستاذات ماألساتمجيع  .ٚل

كباخلصوص مدير ادلعهد الدكتور احلاج اماـ ادلسلمني ادلاجيستري الذم قد اعطاين 

 .اإلستئذاف ذلذه البحث يف معهدىم

  .اخواين كاخويت احملبوب الذين قد أعطاين التشجيعات كاإلرشادات كادلدخالت .ٛل

مجيع زمالء يف قسم الًتبية اإلسالمية كيف مقدمتهم زمالء يف الفصل الدكيل العربية  .ٜل

 .على تشجيعهم كمساعدهتم للباحث على إعداد ىذه الدّلراسة



 

 ط
 

.    البحث ال تستطيع الباحث ذكره كاحد فواحداذاكل من ساىم يف إهناء ق  .ٓلٔل

 .زكجيت احملبوبة داكم نور ليلي اليت تشجعين لكل األكقات عندما كتابيت ىذ البحث .ٔلٔل

فاإلقًتاحات  كال شكّل ال يتخلي ىذا البحث عن األخط  كتابية كانت أك حمتوية

.  كالتوجيو من القارئني جدير

كأف يتقبّللو مين ، كاهلل أس ؿ أف جيعل عملي خالصا لوجهو الكرمي. نفعنا اهلل هبذا العلم

 . كأف جيعل من ىذا البحث أداة نفع للناس، يـو العرض عليو
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 إقرار الباحث
 

 بسم اهلل الحمن الرحيم
 :تشهد ىذه الورقة أف البحث اجلامعي الذم كتبو

 فؤاد حسن: االسم   

 11110211: رقم القيد  

أقرر ب ف ىذا البحث الذم حضرتو لتوفري شركط النجاح للحصوؿ على درجة سرجانا 
(S-1) يف قسم الًتبية اإلسالمية بكلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

لطالب ا الًتبية ادلعهدية يف ترقية ركحية ادارة : "اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنواف
 ".كاراغ بيسوكي ماالنق فاظ القراف الكرمي مبعهد األذكياء نور الصفااحل

كاذا ادعى أحد استقباال . حضرتو بنفسي كما زكرهتا من إبداع غريم أك ت ليف اآلخر
أنو من ت ليفو كتبني أنو فعال لي  من حبثي ف نا أحتمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف 
ادلسؤكلية عليو من جلنة ادلناقشة يف قسم الًتبية اإلسالمية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنق
 .حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كالجيربين أحد على ذلك
 2015 مايو 01ماالنق، 
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ص البحث لخستم
فاظ القراف الكرمي احللطالب ا، إدارة الًتبية ادلعهدية يف ترقية ركحية 2015، فؤاد، حسن

البحث اجلامعي، قسم الًتبية اإلسالمية، .كاراغ بيسوكي ماالنق مبعهد األذكياء نور الصفا
األستاذ . ، جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقعليمـ الًتبية ك التككلية عل

. الدكتور احلاج حممد اسرار ادلاجيسًت
 ركحانية ، إدارة ادلعهدية  :كلمة رئيسّية

جلعل اجليل . اف ادلعهد لو دكر كبري يف تربية الطالب خصوصا يف الًتبية اإلسالمية
البد بوجود ادارة الًتبية يف ، كاألخالؽ الكرمية كالركح القرأنية، ادلستقبل ب ساس الذكاء

اف ادارة الًتبية ىي فن كعلم لإلدارية ادلوارد الًتبية لوجود بيئة التعليم كالتعلم كي اف . ادلعهد
يكوف الطالب استطاع نشاء القوة لإلمتالؾ قوة الركحية كالدينية كالعفة كالشخصية 

كمن جوانب األخرم اف ادلعهد . كاألخالؽ الكرمية كادلهارة النفسية كاجملتمع كالشعب كالدكلة
 .مكاف لتقوية الركحية الطالب بوسيلة األنشطة اليومية اليت فيو ادلعهد

اف الباحث يبحث ىذا البحث اجلامعي بإستخداـ حبث الكيفي كالذم يكوف 
كادلنهج الذم . مصادير البيانات منها مدير ادلعهد كرئي  ادلعهد كاألساتيذ ككذلك الطالب

كبعد نيل البيانات اف الباحث سيحلل . استخداـ جلمع البيانات منها مراقبة كمقابلة كك يقة
طريقة لتحليل البيانات ىي حتويل كتصنيف اك تنظيم . كبعد ذلك تصحيح لصحة البيانات

هبذه . البيانات كأخذ اإلستنباط كعملية لتفتيش البيانات بإستخداـ التثليث ك ادلراجع
كاف ادلشكالت اليت سوؼ يبحث الباحث يف ىذا . الطريقة ستكوف نيل البيانات الصحيحة

البحث العلمي منها  يتعلق كيفية اإلدارة الًتبية ادلعهدية يف معهد الطلبة األذكياء نور الصفا 
كاريع بسوكي مالنق ك كيفية لتقوية اك لًتقية ركحية الطالب حفظ القراف الكرمي يف معهد 

 . الطلبة األذكياء نور الصفا كاريع بسوكي ماالنق



 

 ث
 

اف النتيجة من ىذا البحث اجلامعي ىي ادارة الًتبية ادلهعدية يتعلق من نظاـ التعليم ك 
منهج التدري  ك قيادة مدير ادلهعد ككذلك انواع من األنشطة اليومية اليت جتعل الطالب 

كالبد كل من اإلدارية الًتبية ادلعهدية كاألنشطة اليومية البد عالقة جيدة كي ، يرقي ركحيتهم
 .  يكوف معهدا جيدة كمثالية
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ABSTRAK 

Hasan, Fuad, 2015, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan 

Spiritualitas Mahasiswa Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Al-adzkiya Nurusshofa 

Karang Besuki Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu  Tarbiyah 

dan  Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. 

Muhammad Asrori, M.Ag 

 

Kata Kunci: Manajamen pesantren, Spiritualitas 

Pondok pesantren mempunyai peranan besar dalam dunia pendidikan, 

terutama dalam pendidikan islam. untuk mencetak generasi penerus yang cerdas dan 

berakhlak mulia berhati qur’ani, untuk mencapai semua itu perlu adanya manajemen 

pendidikan di pondok pesantren, karena manajemen pendidikan itu sendiri adalah 

seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. 

Disisi lain pondok pesantren juga tempat untuk meningkatkan spiritualitas para santri 

melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam pondok pesantren. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Sedangkan yang 

menjadi sumber data adalah pengasuh pondok pesantren, kepala pondok, dewan 

asatidz, alumni dan beberapa santri. Metode pengumpulan datanya dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumetasi. Sedangkan data mentah yang diperoleh, 

dianalisis lalu dilakukan pengecekan keabsahan data. Tekhnik analisis datanya adalah 

pengolahan, klasifikasi atau pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan atau 

temuan, proses pengecekan data dengan menggunakan triangulasi dan menggunakan 

bahan referensi. Dengan demikian dapat diperoleh data valid.Adapun permasalahan 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana manajemen 

pendidikan di pondok pesantren al-adzkiya nurussofa karang besuki Malang, dan 

bagaimana cara meningkatkan spiritualitas mahasiswa pengahfal al-qur’an di pondok 

pesantren al-adzkiya nurusshofa karangbesuki Malang. 

 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah  manajemen pendidikan 

pondok pesantren yang meliputi sistem pembelajaran, metode pegajaran, 

kepemimpinan pengasuh pondok pesantren dan juga beberapa kegiatan yang 

meningkatkan spiritualitas mahasiswa pengahafal al-qur’an harus ada singkronisasi 

dengan baik agar bisa berjalan dengan baik dan agar tercapainya visi dan misi apa 

yang di cita-citakan oleh pondok pesantren ini. 
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Abstract 

Hasan, Fuad, 2015, Educational management of Islamic boarding school to increase 

of spirituality  student for the holy Qur’an reciter in Pondok Islamic boarding school 

in the Al-adzkiya Nurusshofa Karang Besuki Malang. Thesis, Islamic Education 

Program, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences, The State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. Mohammad Asrori, M. Ag. 

Key word: Educational management, spirituality 

Boarding school has a big role in the world of education, especially in Islamic 

education. Creating next generation students which are intelligent and have good 

attitude, need management of education in those boarding schools. Management of 

education itself is the art and science of managing the source of education that 

proposed to create a good atmosphere and being actively in learning process in order 

to develop the potential which has the spiritual power of religious, self control, 

personality, good behavior, and skill that required, in the society of nation and 

country. On the other side, Boarding school is a place to improve spirituality of the 

student trough several activities on that boarding school.  

The problems will discuss on this research is about how is management of 

education made and how to improve student spirituality of memorizing al-qur’an  in 

the Adzkiya Nurrusshofa boarding school of Karang besuki- Malang. This research 

uses qualitative approach which applied qualitative descriptive. While, source data 

that used in this research is head of Boarding School, teachers, alumnus, and some of 

students. The data collection is obtained by observation, interviews and 

documentation. While the real data will be analyzed then the validity of data will be 

checked by the researcher. Analysis technique of the data is processing, classification 

or organizing data, withdrawal of conclusion or findings, checking data by using 

triangulation and material reference. Thus it can be obtained the valid of data.  

The results of this research include education management of boarding school 

which includes learning system, teaching method, leadership of nurse and also kinds 

of activities to increase student spirituality in memorizing al-quran. Those kinds of 

elements must be consolidated well in order to achieve the vision and mission that is 

aspired by boarding school itself.  



 باب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث . أ

ان ادلدرسة اإلسالمية الداخلية ىي مؤسسة الًتبية الدينية اليت ذلا خصائص وسلتلفات 

 الًتبية اإلسالمية، علىان الًتبية يف ادلدرسة اإلسالمية الداخلية تشمل  .عن مؤسسة الًتبية غَتىا

وان التالميذ يف ادلدرسة اإلسالمية الداخلية يسمي . والدعوة، والتنمية االجتماعية والًتبيىة

 ادلكان الذين يعيشون فيها الطالب يف احوال ادلدرسة ،يسكنون يف ادلعهدالذين بطالب ادلعهد 

. من ىذا ينشأ مدرسة داخلية. ويسمي بادلعهد، اإلسالمية الداخلية

ىذه  منذ ولدت اإلنسان يف ، عن الًتبيو يف ادلدرسة الداخلية لن نكون هناية ذلانتكلمان 

لًتبيىة ان اإلنسان سيتم رفع بوجود ا. وتشعر الًتبية اما الًتبية الرمسية وغَت رمسية حىت وفاتو الدنيا

. درجتو اىل اعلى الدرجة

، حسببوجود مدرسة داخلية يف منتصف اجملتمع يف البداية ليس كمؤسسة تربيىة ف

يدة ئمدرسة داخلية لديها ادلزايا وف وان. ولكن أيضا باعتبارىا مؤسسة لشعار الدينية اإلسالمية

وان مدرسة داخلية ىي احد من ادلؤسسة الًتبيىة . من نوعها مقارنة مع ادلؤسسات الًتبية الرمسية

ويتم الًتبيىة الدينية بشكل كامل . لفهم الناس عن مسئلة الدين ويف إندونيسيا لتفقو يف الدين
                                                           
 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, pondok Pesantren dan Madrasah 

Diniyah pertumbuhan dan perkembangannya, Jakarta, 2003 , hlm. 1. 



 ليس فقط لتثقيف طالب ولكن أيضا لتثقيف الًتبية  مدير ادلعهدحىت ، يف مجيع جوانب احلياة

. األخالقية والروحية

ان ادلدرسة اإلسالمية الداخلية كنموذج من أول ادلؤسسات الًتبية اإلسالمية اليت تدعم 

استمرارية نظام الًتبية الوطٍت، مادام ىذا أنو ال يشك اسهامها يف تثقيف سياق احلياة لألمة 

يف سياق البعثة . وكذلك جلعل مراسة الفكرية على استعداد لنقدر اإلمكانات العلمية يف اجملتمع

ادلشاكل . ان ادلدرسة اإلسالمية الداخلية كثَتا من ادلشاكل لتنمية العلمية تكون ضعيفا، الًتبية

. التسهيلة وكذلك دافع ادلعهد، اوذلا جودة ادلدرس منخفضة

 باعتبارىا السلطة الرئيسية يف مدير ادلعهدوان ىذا ال فصلها عن دور وشخصية من 

 ادلتوقع أن جتلب مدرسة داخلية لتحقيق  مدير ادلعهدو. اختاذ أي الصعود السياسة كقائد أعلى

حىت أن ىذه القيم  (الطالب)لألمة  (خصوصا يف علم الدين)ىدفها ادلتمثل يف حتويل قيم العلم 

 .ديكن أن يلهم كل الطالب مشية يف حياة اجملتمع واألمة والدولة

كما مؤسسة الًتبية اليت تنشاء قدديا يف إندونيسيا، وان ادلدرسة الداخلية قد صلح يف بناء 

وتطوير احلياة الدينية يف إندونيسيا، لعبت أيضا دورا يف غرس احلس الوطٍت يف روح الشعب 

 .إندونيسيا، وكذلك للمشاركة بنشاط يف اجلهود إىل تثقيف األمة

                                                           
 H.M. sulthon Masyhudi dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka, 

2003), Hlm. 2. 

 Imam Tolkhah dan A. Barizi, Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. 49. 

 Ibid.. 



 إندونيسيا كثَتا من الباحث الذي يبحث عن التاريخ ادلدرسة  انىف ىذا األوخَت

على أقل لتغيَت وتنمية . الداخلية إىل أن تكون مهمة، وال سيما التنمية ودورىا يف اجملتمع احوذلا

وتنشاء ادلدرسة الداخلية يشار على دينامك الفكرية الدينية نفسيها و يصور دور الدين بالتنمية 

 رلتمعة باخلصوص يف يف أي مكان وزمان، ودوامشكلة ان ىذه امل، اجملتمع الثقافية اإلجتماعية

 ادلؤسسات الصعود كانت فعال هلذلك، ىذ. يف الدين الإلسالم احلديثةخصوصا إندونيسيا 

موجودة منذ عهد اذلندوس والبوذيُت، حبيث عاش اإلسالم إىل األمام وأسلمة ادلؤسسات 

ىذا بالتأكيد ال يعٍت أن يقلل من شأن دور اإلسالم يف التعليم رائدة يف  .التعليمية القائمة

. إندونيسيا

فإن ادلفهوم األساسي  . ان الًتبية تكون مكان لعملية التعليم والتعلم لتطوير ونشر ادلعرفة

ومع ذلك، على مستوى التنفيذ الًتبية . وتنفيذه أيضا حتديد مسار التعليم يف حياة اإلنسان

بسبب ذلك لتنفيذ ادلخطط الًتبية يف حاجة إىل اذليكل .بدأت يف التعامل مع التغيَت االجتماعي

. التنظيمي اجليد، مبا يف ذلك قيادة كياىي احد من أىم العوامل

 بأن ىدف الًتبية الوطنية 2003 العام 20ولقد ذكر يف الفقرة الثالثة من القوانُت النمرة 

ىو تطّور اصلاز الطاّلب وامتيازىم لتكوين اإلنسان ادلؤمن وادلتقي باهلل األحد والعامل وادلدرّج ولو 

                                                           
 Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943 ) pembaharuan dan pemurnian islam di Indonesia 

Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999 , hlm. 20. 



الدولة الدديقراطية  (أىل)األخالق الكردية والصحة العافية واالبداعي واحلاِذق ويكون سكّان 

 .وادلسؤولية

. احتمال ادلعهد إىل الصدارة اليتوقَُّف على ناحية أخرى بل يتوقف على ادلعهد أكثر

. كون ادلعهد بُت تربية أخرى دينح التأثَت اإلجيايب، إذا ُحسَّ أن تتحّسَن أخالق أىل اندونيسيا

فادلعهد مطلوب أن يكون دتثيال بُت شكوى جودة التعليم الذي يكتشف التحليل دوماً لكّل 

وىو مطلوب على دور ُعرِفَيِتِو لتكوين العلماء العبقري حىّت يقدَر أن يكون . خطوة تطّورىا

 .احلامي بُت نظوم اجملتمع

لك فجر إذا أراد اإلنسان أن أنعَم النظَر يف مستقبل التعليم اإلسالمي يف اوقال م

إندونيسيا الذي قادرا على أن يلعَب دوراً لتقّدم األمة والدولة، فينبغي أن يكون ىناك انفتاح 

:  البصَتة واالقدام والشجاعة حلّل األمور األساسية وىي

 الوضوح بُت مادتٌّت باخلطوات العلمية  .1

 يف رلال النظام ادلؤّسسي  (التعزيز) التقوية .2

  اصالح أو جتديد اإلدارة .3

                                                           
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis kompetensi “konsep dan 

implementasi kurikulum 2004” (Bandung:PT Remaja RosdaKarya,2006 ), Hlm. 68. 

 Malik Fajar, visi pembaharuan pendidikan islam (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), hlm.33. 



ان يف كل مؤسسة الًتبية سواء الرمسية أو غَت رمسية أىداف لتطوير الطالب ضلو أحسن 

إلعداد األجيال الشابة النبيلة بألخالق الكردية، أحد من الطرق أن ىذه األىداف ال ديكن أن 

ان ادلدرسة الداخلية تكون احد من الًتبية . يتحقق ىو القيام بإدارة جودة الًتبية يف مؤسسة تربية

الذي يدرس يف ادلعهد  استطاع منو  (الطالب)غَت الرمسي أيضا تنفيذ إدارة الًتبية للمتعلمُت 

وان ادلؤسسة الًتبية الديكن ان حيرج متجرحا حسنا اال  .اجليد من ادلعريف، النفسي والعاطفي

. ادارة ادلعهد حسنا

رؤية الواقع ِمن جيل الشباب اليوم الذين يسَعون إىل أعلى التعليم ولكن بال اىتمام إىل 

فصارت ىذه تكون حجة ادلعهد لتصحيح أوجو القصور ىف التعليمم ِمن . قيمة األدب والروحي

رجاء ادلعهد بتلك .  مبنهج التحفيظ وتقدير زلتوى القرآن الكرميخالل دراسة آيات القرآن

ويكون أجيال الذي لو األخالق ادلناىج مع جيل الشباب قادرة على حتسُت قيمة التعليم 

 .الكردية

من العمل عندما تكون الطالب يف اجلامعة اصعب ليعمل عمال واحد فقد ألن كثَت 

ولكن ىم البد ان يكلف اثقل من الطالب . الذي سيعمل الطالب خصوصا يف الوظيفة الكلية

لذلك نرى الظواىر ينظر إليها من قبل . ومن ىذا مزيتهم. األخر الذي الحيفظ الفران الكرمي

الطالب يف حاجة إىل اإلدارة اجليدة يف القرآن ليكون سهل لفهم و حفظ القرآن الكرمي يف اثناء 

.  مشغول الكلية



 كثَت من ادلدرسة لطالب اليت تطوير ادلؤسسة بنظام ، جاوة الشرقية لديهاجيف ماالن

، داخلية اليت تركز فقط على الدراسات اإلسالميةالدرسة املوىناك أيضا . ادلدرسة او العمومية

داخلية الئق جدا السة ادرالأمناط ىي  .القرآنحتقيظ  يف خصوصاداخلية الدرسة امل وكذالك

ومع ذلك، يف ىذه الدراسة  .سة دلدرسة داخليةادرالللنهوض العلوم اإلسالمية اليت مصدرىا من 

  إدارة ونظام التعليميف  وخيصصالقرآن  حتفيظتركز فقط على دراسة طالب مدرسة داخلية 

 .طالهبم الرعاية يف حتسُت الروحية مدير ادلعهد وكيف الربية

 Pesma Al-Adzkiya’ Anshofa بدعوة نور الصفا مشهورعهد طاّلب األذكياء ان امل

فِظ القرآن، رغم ذلك بأّن حلكإحدى ادلؤّسسات غَت رمسية اليت لديها الدورة يشُرُط فيو منهُج 

الطاّلب رُلَهٌَّز بعلوم الدين بوصيلة األنشطة يف قراءة كتب الًتاث اليت صارت شلّيزًة دلعهد السلفي 

. يف تطبيق قيمة روحيو

 يف معهد طاّلب األذكياء أنصفا يستند إىل مقابالت على النحو حتديد موقع البحثل

 :التايل

 أنّو قد أدرََج كإحدى معهد الطاّلب حتت إشراِف إدارة الدين .1

  حفظ القرآن الكرمي (مبنهج)أنّو لديو نظام ادلعهد بطريقة  .2

رغم أنو قد .  التعليم ومنهج ادلعهد ذلما الدورة ادلهمة يف حتقيق ىدِفهما مؤثرا وفعالنظام

 يف تطبيق إدارة التعليم خاصًة يف إدارة التحفيظ، جيداصاَغ منهَج اإلدارة جيدا، ولكن مل يكن 



ولكّل وضائف اإلدارة فيو من التخطيط، . ويف أدائها التزال توجد كثَت ادلوانع ىف احملال

. والتنظيم، واإلثارة، واإلشراف مل َتِسر كما تُرامُ 

ت حبناء على التفسَت أعاله فإّن الباحث يهَتمُّ يف إجراء البحث بشأن ادلشكلة اليت أصب

حفاظ اللطالب اترقية روحية   فيية المعهدإدارة التربية "مداَر البحِث يف كتابة حتت العنوان 

  "قغ بيسوكي ماالنا كارنور الصفا  األذكياءالقران الكريم بمعهد

 أسئلة البحث  . ب

استطاع الباحث ان يأخذ بعض ادلشكلة ، وبعد ان ينظر الباحث خلفية البحث السابقة

 :  فادلشكلة على وىيا، اليت ستحلل يف ىذا البحث

 كيف إدارة الًتبية ادلعهدية مبعهد الطالب األذكياء نور الصفا كاراغ بسوكي ماالنق ؟ .1

 بسوكي غطالب احلفاظ مبعهد األذكياء نور الصفا كاراال روحية قيةكيف طريقة لًت .2

  ؟قماالن

 أهداف البحث . ج

 : اوذلا، فالوصول  اىل أىداف ىذا البحث، بداء من األسئلة البحث

دلعرفة تطبيق إدارة الًتبية ادلعهدية مبعهد الطالب األذكياء نور الصفا كاراغ بسوكي  .1

 ماالنق

                                                           
 Hasil wawancara awal salah satu pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa Ust. 

Ali adzim pada tanggal 22 Oktober 2014 jam 22.00 WIB 



 بسوكي غطالب احلفاظ مبعهد األذكياء نور الصفا كاراال روحية قيةطريقة لًتدلعرفة  .2

 قماالن

 فوائد البحث. د

 :كان الباحث يرجو بالرجاء األكرب كي اتيان الفوائد يف ىذه الكتابة علي وىيا

 فوائد النظرية .1

لكي ان يكون التقيمات للمشرفُت مبعهد الطالب األذكياء نور الصفا كاراغ بسوكي  ( أ

 . ماالنق لوصول اىل اىداف الًتبية

 .  لزيادة خزانة ادلعلومات والعلوم يف التعليم القران الكرمي خصوصا يف حتفيظا القراين ( ب

  سوف يكون مراجعا وأساس للباحثُت يف ادلستقبل ( ت

 فوائد العملية .2

للقارئ ىو اعطاء زيادة ادلعلومات عن اإلدارة الًتبية يف معهد الطالب األذكياء نور  ( أ

الصفا و يكون القارئ يفهم كيفية تنظيم ادارية فيو عن تنظيم التحفيظ القران الكرمي 

 .وكذلك نظام اإلدارة الًتبية فيو

حيت نتيجة البحث يكون ادلراجع يف ،  للمؤسسة الًتبية ىي تكون الًتكيز البحث  ( ب

اعطاء ادلعلومات ادلعهد يف ترقية النوعية الًتبية للّطالب وكذلك اعطاء التفكَت اىل 

 . معهده



للكاتب ىو نال ادلعلومات والعلوم اجلديدة واتيان الفوائد ىذا البحث يكون  (ج

 .    ادلعلومات يف علوم عن ادلعهد لألن يف ادلستقبل ان ادلعهد يكون متقدما

 تحديد المشكالت. ه

 :ان يف ىذا البحث الباحث ان اليحدد بالتحديد ادلشكالت اوذلا 

إدارة الًتبية ادلعهدية يف الرقية الروحية الطالب خفظ القران الكرمي يبحث عن نظام  .1

 . منوذج القيادة والتعليم

 .استَتاتيجية مدير ادلعهد لتنظيم ترقية الروحية الطالب حفاظ القران الكرمي .2



 الدراسات السابقة. و

 :ان ادلوضوع البحوث عن ادلعهد قد حبث كثَتا من الباحثُت من قبل على وىي 

 1.1جدول 
 الدراسات السابقة

 
 اإلنتاج العنوان السنة ة/الباحث رقم

نظام التعلم يف معهد  2007 خَت األّمة 1

اإلسالمية يف تشكيل 

الشخصية الطالب يف 

معهد السلفية نور اذلدي 

 مرغوسونو ماالنج 

كيفية ادلعهد السلفية 

نوراذلدي يف تشكيل 

الشخصية الطالب 

و كيفية نظام التعلم 

ادلعهد يف التشكيل 

 .الشخصيتهم

إدارة لًتقية اجلودة الًتبية  2007 مسرورة 2

يف معهد اإلسالمية 

ادلشكلة يف معهد دار )

اللغو والكرمة 

عملية يف ترقية 

ويبُت . اجلودة الًتبية

عن كيفية رؤية 

 داخلية اما ورسالة



سيدومكيت كركسان 

برابولنغا 

خارجية كان يف ترقية 

 اجلودة الًتبية

 

بوجود دراسات السابقة تظهر ان الباحث جيب ان يركز البحث سلتلفة مع البحوث 

 .ولكن فيو كثَتا من األنشطة" ادلعهد اإلسالمية"مهماكان متساوي يف ادلوضع يعٍت ،السابقة

الباحث يبحث عن كيفية اإلدارة الًتبية ادلعهدية اإلسالمية من جهاة القيادة و ، إذن

الطريقة ادلدير ادلعهد إلدارة ادلعهد وكذلك يبحث عن تقوية الروحية الطالب احلفاظ اما من 

 .األعمال اليومية وكذلك كيفية طريقة حلفظ القران الكرمي

 مراحل في تحليل البحث. ي

على  يسهل  ىذه الكتابة مطلوبة الكتابة منهجيا وتتالقى على ادلوضوع شلاترتيبالان 

 .  زلتوى العمل العلميا جيدا علىالقارئ فهم

 : اما الًتتيب ىذه الكتابة ينقسم على ستة اقسام منها

، أىداف البحث، اسئلة البحث،  يف ىذالباب يتكون من خلفية البحثباب األول

 .مرحلة يف حتليل البحث، دراسة السابقة، حتديد ادلشكالت، فؤاد البحث

، معٍت إدارة الًتبية، معٍت إدارة ، يف ىذا الباب يتكون من إدارة الًتبية باب الثاني 

إدارة ، إدارة النفسية، إدارة الطالب، إدارة ادلنهجية ادلعهدية، اىداف و ظائف إدارة الًتبية



، معٍت الدراسة الًتبية الداخلية، الدراسة الًتبية الداخلية، إدارة معالقة ادلعهد واجملتمع، الوسائيل

، انواع الدراسة الًتبية الداخلية، نظام الدراسة الًتبية الداخلية، تاريخ الدراسة الًتبية الداخلية

، الروحية، وظيفة الدراسة الًتبية الداخلية، تعليم الكتب الًتاث، عناصر الدراسة الًتبية الداخلية

  .فوائد الروحية، مؤشر لًتقية الروحية، عوامل اليت تؤثر الروحية، جوانب الروحية، معٍت الروحية

يف ىذا الباب يتكون من الطريقة يف البحث بالتقدمي ترتيبا مرتبا من  باب الثالث

موقع و اوقات ، حضور الباحث، ونوعو البحث مقاربة: البيانات و مصادير البيانات اوذلا

الفحص من صحة ، حتليل البيانات، مجع البيانات ووسيلتها، مصادير البيانات، البحث

 .مراحل البحث، البيانات

تاريخ تنشاء ادلعهد الطلبة ان يف ىذا الباب يتكون من ظواىر البيانات منها باب الرابع 

نظر و مأورية ادلعهد الطلبة ، صورة ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا، األذكياء نور الصفا

بيانات لألساتذ والطالب ادلعهد ، مكان ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا، األذكياء نور الصفا

نظوم ادلعهد الطلبة األذكياء ، ىيكل ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا، الطلبة األذكياء نور الصفا

إدارة ، سلرب البيانات، جداول لألنشطة الطالب ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا، نور الصفا

ترقية الروحية الطالب يف ، الًتبية يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا كارايع باسوكي ماالنق

 . ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا كارايع باسوكي ماالنق



إدارة الًتبية يف ادلعهد : ىذا الباب يتكون من نتائج البحث العلمي منهاباب الخامس 

الطلبة األذكياء نور الصفا كارايع باسوكي ماالنق و ترقية الروحية الطالب يف ادلعهد الطلبة 

بوجود ىذا الباب يستطيع ان ينظر نتائج البحث ، األذكياء نور الصفا كارايع باسوكي ماالنق

 .العلمي الذي يبحث الباحث

باب اإلختتام يتكون من اخلالصة من مضمون ىذا البحث وكذلك ، ىذا البابباب السادس 
.اإلقًتاحات لكي ان يكون بوجود ىذا البحث ينمو و ينشاء جيدا الذي يكون مكان البحث  



باب الثاني 
 إطار البحث

 إدارة التربية  . أ
 معرفة معني اإلدارة .1

 و اليد وادلعٍت  "manus "كلمة اإلدارة اصلها من اللغة اللتينية من كلمة  

"Agree"   تلك الكلمات رلموعة تكون كلمة واحدة تعٍت الفعل. يعملوادلعٍت 

"Manager"  ٔتعٍت يدبّر.   

 اعطاء ادلعٍت Luther Gulickان . ان اإلدارة تارة ٔتعٌت العلم و الفن وكذلك ادلهنة

كمجال ادلعرفة اليت ٖتاول بشكل منهجي لفهم دلاذا  عتربي لؤلن اإلدارة علماإلدارة ٔتعٍت 

لؤلن  اإلدارة ٖتقيق األىداف بطرق الفن يقال ان اإلدارة ىي . وكيف يعمل الناس معا

 لؤلن اإلدارة يؤسس ادلهنةان اإلدارة ىي يقال .  بعمل الوظيفةإلدارة شخص آخر

  .و ادلهنيُت عن السلوكهم, بأساس ادلهارات اخلاصة لنيل األىداف إلصلاز مديري

, ان يف كتاب األخري الذي تكلم عن اإلدارة يقول ان ادلظمة ىي ٗتطيط

تأثَت و قيادة حملاولة أعضاء من اإلدارة و اعتماد اذل ادلوارد األخري يف اإلدارة , تنظيم

  .لنيل األىداف اليت قد قررهتا

                                                           
 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003 ), 

Hlm.6. 

 Sunhaji, Op.cit. Hlm.8. 

 Sihotang, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), Hlm.1. 



ان اإلدارة ىي جهاد كل ادلؤسسات او اإلدارة يف واحد ادلتحدة مع اإلستفادة 

  .من ادلوارد األخري اليت ذلا األىداف خاصة يف ادلنظنة

النقطة اجلوىرية عن اإلدارة اليت أغرضو ىي زلاولة لتطوير  ان الباحث اخذ

التعاون او الطائفة األخري يف اإلٖتاد للتعامل وتطوير وتنفيذ,  بعض الطائفة قيادةلو

 . وزراعة مؤسسة تعليمية جيدة أو غَتىا

 معني اإلدارة التربية .2

 : كانت اإلدارة الًتبية ذلا ثبلث ادلعاين اوذلا

 .الًتبوية األىداف ٖتقيق أجل من التعاونان اإلدارة الًتبية ىي  (1

 . ان اإلدارة الًتبية استطاع ان ينظر من اطار ان يفكر النظام (2

اإلدارة الًتبية استطاع ايضا ان ينظر من جهات االستخدام الفعال ان  (3

 .ادلصدرية

 من التعلم احول وجودان اإلدارة الًتبية ىي فن و العلم إدارة ادلوارد الًتبوية ل

وعملية التعلم ْتيثالطبلب بنشاط على تطوير القدرة على احلصول القوة الروحية 

                                                           
 Suhartini Dkk, Manajemen pesantren, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2005), Hlm.70 

 Suryosubroto, Manajemen pendidikan sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2004), Hlm.15-20  



شعب األمة  لنفسي ل, وادلهاراتاألخبلق الكرميةضبط النفس, والشخصية, , الدينية

 .والدولة

لذالك ان اإلدارة الًتبية ىي زلاولة النظام اإلدارة و ترقية النفسية على النظوم 

وكانت األنشطات اليت فيها النظوم بؤلىداف لؤلداء عملية التعلم وادلتعلم . الًتبية

 .  تعليما جيدا

 اهداف و وظائف اإلدارة التربية .3

 اهداف المنطمة التربية (1

أىداف اإلدارة الًتبية عموما ىي عملية التعليم لًتتيب النظوم اإلدارية على 

 : وىي 

 اإلدارة و ادلنهجية .1

 ادلوارد الشخصية .2

 ادلوارد الوسائيل و اخلزائن .3

 اإلدارة ادلالية .4

 اإلدارة الوسائل الًتبية .5

                                                           
 Husaini Usman, Op.Cit. Hlm.7. 



وإدارة ٕتعل عملية التعلم ذات الصلة وفعالية وكفاءة , اإلدارة اجلستمعية .6

  .اليت تدعم ٖتقيق األىداف التعليمية

 وظائف اإلدارة التربية (2

 تخطيط . أ

واعمل ,  عملية لؤلخذ قررات عن ما اىدافويان احلقيقة التخطيط ه

الذي سيأخذ يف نيل األىداف ٔتا امالو و كذالك من الذي سيعمل ذلك 

وان التخطيط أيضا رلموعة و متنوعة من التفاىم  ,وظائف اإلدارة اآلخر. العمل

 . وفقا لرأي خرباء إدارة

Goerge R. Terry  يف كتابو Principles of management   ذكر أن

مث جعل التقدير , التخطيط ىو اختيار احلقائق و عمل لتواصل مع حقيقة اآلخر

. عن األحوال دلستقبل الذي قد تكون مطلوبة لتحقيق النتائج ادلرجوة

ان التخطيط حيدث يف مجيع األنشطة, والتخطيط ىو العملية األساسية 

والتخطيط يف ادلؤسسة أمر ضروري, . اليت قررت إدارة األىداف وكيفية ٖتقيقها

وظائف الوان . ألنو يف حقيقة التخطيط دور أكثر من الوظائف اإلدارية األخرى

 .  فقدتنفيذ قرارات التخطيطل رلرد ىمتنظيم وتوجيو ومراقبة ل

  تنظيم . ب



ان اإلدارة ىي كمؤسسة أو رلموعة  أوال .ان اإلدارة ذلا معنُت العامة

 عملية ىثانيا, نظر عل. وظيفية, مثل شركة وادلدرسة واجلمعيات واذليئات احلكومية

تنظيم ىي الطريقة اليت كيفية العمل وٗتصيص بُت األعضاء ْتيث األىداف 

وان اإلدارة ىي رلموعة الناس بالنظام مجاعة . استطاع ان يأخذ جيداالتنظيمية 

 .لنيل األىداف معا

واعطاء , ان التنظيم اإلدارة ىي عملية لتقسيم األعمال اذل أصغر الوظيفة

وٗتصيص ادلوارد, وتنسيق من أجل ٖتقيق , الوظيفو اذل من الذي يطابق بوظائفو

 ويأخذ ايضا مع Ernest Daleعملية التنظيم يصور مع . الفعال لؤلىداف اإلدارة

Nanang Fatah ىي:  

 انفصال األعمال .1

 تقسيم األعمال .2

 متحد األعمال .3

 تنسيق األعمال .4

 مراقبة .5

 حركة. ج



وان . ان لتنفيذ نتائج ٗتطيط وتنظيم حيتج عن اإلجراءات األنشطة احلركية

ما التخطيط فاحلركة ىي إحدى من وظائف اإلدارة األمهية ألنو بدون ىذه الوظيفة, 

 .  ال ميكن أن تتحقق يف الواقعةلو وتنظيم

 goerge R. Terryىناك بعض العلماء اإلدارة ان حيدد اوذلا , لفهم عن احلركة

وضع من مجيع أعضاء اجملموعة والعمل بوعي  اعطاء حد عن ادلعٍت احلركة ىي

 S. Prajudi Atmosudirdjo. لتحقيق األىداف احملددة وفقا ألمناط التخطيط والتنظيم

 .تفعيل من الناس مطابق بتخطط وأمناط التنظيم الذي مت تعيينو يقال ان احلركة ىي

ستنتاج أن وظيفة احلركة ٖتتل أخذ من اإلبعض آراء اخلرباء, فإنو ميكن وكان 

.    موقعا ىاما للخطوات اإلدارة يف ٖتقيق مجيع األىداف واخلطط واألنشطة من قبل

 مالحظة . د

ان احلقيقة ادلبلحظة ىي األساس حملاولة   Sukanto Reksohadiprodjoقال 

وعبلوة على ذلك . إعطاء توجيهات للعامل التنفيذية ْتيث تتصرف دائما بتخطط

 منفصلة من قرارات ادلعايَت, أنشطة اإلشراف أو التفتيش, فضبل ادلبلحظةيقال أن 

 .عن معايَت مقارنة مع نتائج النشاط أو األنشطة تصحيح معيار

Goerge R. Terry  يقال ان ادلبلحظة ىي عملية ٖتديد ما مت ٖتقيقو, وىي

ادلعايَت, ما ينتج, وىي تنفيذ وتقييم تنفيذ وإذا لزم اٗتاذ إجراءات تصحيحية ْتيث 



 .Sondang P وقال .دلعيارمطابقا ميكن تشغيل التنفيذ وفقا للخطة, وىذا ىو و

Siagian   كما ان ادلبلحظة ىي مراقبة تنفيذ مجيع أنشطة اإلدارة لضمان أن يتم

 .طة مطابقا باخلتنفيذ مجيع االعمال

من بعض ادلعاين الذين قد ذكر السابقة استطاع ان يأخذ نقطة اجلوىرية على 

انشطة اإلدارة اشارة  (2, ان الوظيفة ادلبلحظة تعٍت أنشطة التقييم ومراقبة (1: وىي 

ان ادلبلحظة ىي يؤديها مع اذلدف النهائي جلعل إدارة  (3, اذل مجيع األنشطة اإلدارة

( 4, وتنظيم مجيع األنشطة تسَت حسب اخلطة, ودينامية, واحلاصل بفعالية وكفاءة

ان ادلبلحظة ىي العملية اليت جيب أن يتم بطريقة منهجية وعقبلنية طبقا للمبادئ 

 .التوجيهية اليت عقدت

 انواع اإلدارة في المعهد  .4

 إدارة منهج المعهد (1

ان اإلدارة ادلنهج ىي كل من اخلربة اليت اعطائها ادلدرسة اذل مجيع الطبلب 

  .اما من استعمال يف داخل الدرسة او يف ىارج ادلدرسة

 :  ان تنمية ادلنهج يف ادلعهد يشار يف مبادئ اخلاصة منها

                                                           
 Suryosubroto, Manajemen pendidikan sekolah. Jakarta PN rineka cipta. 2004 . Hal 32 



فيو التعليم و اخلربة و الفرصة والبد , ان ادلنهج جعل العلماء يف يوم ادلستقبل .1

 .ان يعمل الطبلب

ان األساس من ادلنهج ىو التعليم وخربة الدين يف خدمة الًتبية وعملية  .2

 .بوجود التعليم اذل الطبلب بالطريقة الفردية او اجلماعة

ولكل يوم ان الطبلب ذلم فرصة جلعل ادلنهج , ان ادلنهج مطابق باألحوال  .3

أسراتو وكذلك , بنفسو لؤلن احلاجة الطبلب متفرقة مطابق مع النفسيو

 .اجملتمع

لنيل اىداف الًتبية اجليدة يف عملية الًتبية البد مهاك مصدر من ادلنهج لؤلن 

 . ادلنهج استخدامو لئلرشاد يف تنمية جودى الطبلب

 إدارة الطالب (2

منذ من , ان ادلنهج الطبلب يتعلق بؤلنشطة الطبلب عندما يف ادلعهد

تسجيل الطبلب حيت يكون الطبلب متخرجا من ادلعهد او ادلدرسة وكذلك ادلؤسسة 

 .وان التنظيم الذلك من الًتبية نفسيو

                                                           
 Suryosubroto, Manajemen pendidikan sekolah. Jakarta PN rineka cipta. 2004 . Hal 74 



من ىذا البُت استطاع ان يأخذ اإلستنباط من اإلدارة الطبلب ىي عملية 

لتنظيم الطبلب يف ادلعهد منذ من دخولو يف ادلعهد حيت يكون متخرجا بإعطاء 

 . التعليم ويرهبم جيدا

 : ان بعض رلال إلدارة الطبلب منها

و الطريقة , تسجيل الطبلب, تسجيل الطبلب يتكون من تقرير النظام .1

اجرأت لتسجيل وكذلك لتحليل , معيار التسجيل,  تسجيل الطبلب

 .ادلشكلة تسجيل الطبلب

 .التوجهات طبلب اجلدود .2

 . تنظيم حضور الطبلب او الحيضور الطبلب اجلدود يف الدرسة .3

 تنظيم لفرقة الطبلب .4

 .تنظيم لتقومي الطبلب وكذلك تنظيم الطبلب اذل دراجة األعلي .5

 تنظيم الطبلب لئلنتقال ادلدرسة .6

 .تنظيم سلوك الطبلب والعدل وإلرتفعهم .7

 تنظيم خلدمة الطبلب .8

 .وتنظيم إدارة الطبلب .9



من بُت من قبل ان اإلدارة الطبلب ىي  عملية لتنظيم الطبلب يف ادلعهد 

 .منذ من دخولو يف ادلعهد حيت يكون متخرجا بإعطاء التعليم ويرهبم جيدا

 

 

 إدارة شؤون المواظفين (3

إدارة الشؤون ادلواظفُت ىي شكل او اإلجراء الذي معالقة مع ادلوارد يف 

وان الشخصية ىي الناس الذي يعمل الواجبة يف , مشهور يقال بالشخصية, اإلدارة

 .لو يف الدرسة العامة يقال ادلوظف, ادلعهد لنيل ٔتا اغرضها

ان تنظيم اإلدارة اجليدة ومعالقة مع العناصر ادلعهد جيدة سوف نال ٔتا 

 .   اىدافو يعمي جلعل الطبلب بؤلخبلق الكرمي

 ادارة بنية األساسية (4

ان إدارة بنية األساسية ىي عملية لتنظيم الوسائل الًتبية يف ادلعهد وذلا 

 .األغراض لكي استطاع ان يعطي ادلساعدة لعملية الًتبية يف نيل األغرض

ان الوسائل يف ادلدرسة او ادلعهد مهم جدا ألن دلساعدة عملية الًتبية وكذلك 

تذكر يف مدرستنا ان ىذا اليوم . لسهولة على فهم ادلواد الدراسة يف القاء األستاذ



تارة ان ىذه مشكلة , مايف األستاذ ادلهنة الذي يفهم عن اإلدارة يف رعاية الوسائل

 . اعطاء اذل من ماىر يف ىذه ادلنظنة

 

 إدارة بين المعهد و المجتمع (5

ان اجملتمع لو دور مهم يف اإلدارة ألن الوظيفة اجملتمع ألعطاء ان النتائج اذل 

 .بوجود ىذه اإلدارة لنيل ادلساعدة من اجملتمع, اإلدارة

ان ادلعالقة بُت ادلدرسة او ادلعهد مهم جدا ألن بوجود معالقتم يكون ادلعهد 

 .او ادلؤسسة األخري اتيان النافعو

  المعهدية اإلسالمية . ب

 معني المعهدية اإلسالمية  .1

تارة يبناء يف ادلزرعة او يف اجلبال وغَت , كلمة ادلعهد لو ادلعٍت مبناء لسكن

 ىف التمية ادلعهد ان الكلمة ادلعهد يعٍت بناء و الساكن بشكل مربع لسكن بعض .ذلك

اصل و من بعض األراء يقولون ان ادلعهد من . مكان السكن ىو ادلسكان. األسراة

.   مث يلفظ بلسان اإلندونيسيا يكون ادلعهدفندوقالكلمة 

                                                           
 Kamus Besar Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 , Hlm.695.  



الناس " تعٍت سانًتيكلمة . سانًتي مستمد من كلمة بيزانًتينويف الوقت نفسو 

الغارقُت يف دين اإلسبلم أو يعٍت أيضا الناس الذين يعبد مع شخص جاد ومتدين يطلق 

 an و pe  بزيادة.سانًتيمن الكلمة  بيزانًتين ان من جهاة اللغة كلمة ."عليها عادة

من اللغة  سانًتيان اصل كلمة   Prof. Jahus وقال. ٔتعٍت السكن او ادلسكن لطبلب

من اللغة سانًتي  ان كلمة C.C. Bergو قال . ٔتعٍت األستاذ لتعليم القران الكرميالتامل 

وقيل . اذلندي ٔتعٍت الناس الذي يفهم عن الكتاب الديٍت اذلندي او اىل الكتاب اذلندي

أن استيبلء كلمة سانًتي باللغة السنسكريتية ىي التغيَت, إال وىي الفكرة للطبلب شلا 

عروف يف جاوا بسبب م بيزانًتين البدايةان ووفقا لبعض العلماء, . يعٍت االنتماء للرسالة

تأثَت شروط التعليم ّتاوا القدمية, اليت نظام التعليم ادلعروفة جيدا يف الكلية مع باتٍت 

 من ناحية أخرى, يقول .والطبلب معا, الذي ىو نتيجة لثقافة التطعيم قبل اإلسبلم

اليت تعٍت شخص دائماً اتبع معلم " كانًتيك" من لغة جاوي, من كلمة سانًتيأن كلمة 

 .حيث يذىب ادلعلمُت ويعيش

 مؤسسة لئلسبلم مع واحد أو العديد من الطبلب الذين يدرسون ىوادلعهد ان 

مخسة ه يف. ( او األستاذالعلماء) ٔتساعدة بعض ادلعلمُت  ٖتت اشراف مدير ادلعهديف

                                                           
 Prof. Drs. S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-indonesia, Pt Ictiar Baru van Hive, 2001 , Hlm.783 

 Musthofa Syarif, Administrasi Pesantren, (Jakarta: Paryu Barkah, 1982), Hlm.5. 

 Yasmadi, Modern Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Hlm.62. 



, ادلسجد, التدريس الكتب الصفراء, (ادلعهد)ادلكان : عناصر ال ينفصبلن, مها

  .ي من مدرسة داخليةاهوالطبلب, وىذا ما يشار إليو كتقليد كي

 داخلية كمؤسسات لئلسبلم, وىو نظام التعليم الوطٍت األصلي, الذي ةمدرسان 

 .يعيش منذ فًتة طويلة, وتنمو يف خضم رلتمع إندونيسيا

 تاريخ نشأة المدرسة اإلسالمية الداخلية .2

يف اول ,  يف إندونيسياة اإلسبلمية الديٍتبيةاقتفاء األثر يف منو وتطوير مؤسسات الًت

ان , التنفصل معالقة بُت تاريخ دخول اإلسبلم يف إندونيسيا, نشاء ادلعهد و ادلدرسة الدينية

الًتبية اإلسبلمِت يف إندونيسيا أول وحلة عندما الناس يدخلون اإلسبلم سيعرفون أكثر عن 

و كذلك عن التعليم , طريقة قراءة القران الكرمي, من جهاةطريقة العبادة, تعليم اإلسبلم

ويف ىذاادلكان ادلسلمون واألوالد الصغَت . ىم يتعلمون يف البيت و ادلساجد. اإلسبلم

. يتعلمون القران وعلوم الدين نفسية او مجعية

الرغبة يف تعميق العلوم الدينية قد شجع على منو مدرسة داخلية ىو ان ,  التنميتويف

ان ىذا النموذج الًتبية اإلسبلمية  قد . مكان دلواصلة دراسة الدين بعد التخرج يف ادلسجد

سومطرا وغَت ذلك ولكن األن , ولكل دائرة سلتلفة اما يف جاو, منو يف اندونيسيا متنوعة

 . (ادلعهد)مشهور بادلدرسة اإلسبلمِت الدخيلية 
                                                           

 Bahtiar Effendy, Transformasi pemikiran dan praktek Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1998 ), 

Hlm.106 . 

 Musthofa Syarif, Op.Cit. Hlm.5. 



ان التاريخ الًتبية يف اندونيسيا يكتب ان الدرسية الداخلية ىي شكل من أقدام 

أعمال أن . 16ان ادلدرسية الداخلية يف اإلندونيسيا معروف يف قرن . ادلؤسسة يف اإلندونيسيا

يقول ان ادلؤسسات اليت تعّلم كتب   centini  و cabolek اجلاوية الكبلسيكية مثل

 . ويكون مركاز يف دعوة اإلسبلمية ىو ادلعهد, تسوف,  يف الفقةالكبلسيكية

استعداد الطبلب لتعميق ولتستورل العلوم  (1يف اول تنميتو ان األىداف ادلعهد ىو 

والرجاء ان جيعل الكدائَت العلماء ولئلزالة , الديٍت اإلسبلمي او مشهور بالتفقو يف الدين

لتقوية منو اجملتمع  (4, لتقوية الناس يف األخبلق (3, الدعوى لئلنتشار اإلسبلم (2, اجلهل

  .يف جنيع احلاية

 نظام التربية المدرسة اإلسالمية الداخلية .3

موعة من العناصر ادلجان أصبح رلمل تفاعل   mastuhuان نظام الًتبية قال 

التعليمية اليت تعمل معا بشكل متكامل, وتكمل بعضها البعض من أجل ٖتقيق ىدف 

ان التاعون بُت الفاعلة بأساس القيمة القدمية اليت . يف الديٍتىدف مشًتك و التعليم 

الناس الذي فيها اإلدارة ومن جهاة غَتىا تعٍت وان عناصر نظام الًتبية ىو . ٖترمهم

                                                           
 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Op.Cit. Hlm. 7-9. 



علقة بُت . األموال والتسهيبلت واألدوات التعليمية األخرى, كل من األجهزة والربرليات

  .قيمة و عناصر نظام الًتبية تعٍت متحد والمنفصل بُت الوحد مع الغَت

  يفالناسمل الذي أن ينقذ ااإلسبلم ىو دين احلق وك (1: ان عناصر الًتبية ىي 

  ىو جزء من مسار مدرسة داخليةبية ادلدرسة الداخليةنظام الًتلذالك . الدنيا واآلخرة

ىدف األخَت يعٍت تناول رضي اهلل سبحانو  (2,  اإلسبلم ىو اساسلذاالًتبية اإلسبلمية, 

وتعاذل و عموم اذلدف يعٍت سواء على خلق الناس يف الدنيا لعبادة اهلل وىدف اخلاص 

و ان الؤلساتذ واىل الدين تكون , مطابق بوظيفة قيام ادلعهد يعٍت جلعل اىل الدين

وان . لكي ادلعهد يكون القيادة واحدة, الفاعل و البد ذلم الطبيعة مثل العلماء و األساتذ

, ادلفعول بو ادلعهد يعٍت الطبلب وادلادة الًتبية اكرب يف ادلعهد ىي علوم الدين اإلسبلم

وأدوات الًتبية و مذكرة , زلاورة, احملادثة, طريقة الًتبية يف ادلعهد ىي طريقة األسوة حسنة

. األوقات

ان نظام التعليم ادلدرسة اإلسبلمية الداخلية يتكون أيضا من العناصر والقيم اليت 

 مدرسة داخلية تعتمد بشكل بية نظام الًتككانت نوعية دينامي. تشكل وحدة متحدة

. من التفاعل بُت العناصر واجلهات الفاعلة الصعود احلالية  ومدير ادلعهدكبَت على نوعية 

,  يتطلب دائما أن نوعية وكمية يسَتان جنبا إذل جنب ومتوازنةربيةأساسا كل مؤسسة ت

                                                           
 Mastuhu, Dinamika sistem pendidikan pesantren: suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan 

pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), Hlm.6. 



جلوانب ىذه ادلشكلة ان ادلعهد البد ان يستعد اجليدة من , حىت اليقع ادلشكلة الكبَتة

 .  الداخلية او خارجية

  انواع المدرسة اإلسالمية الداخلية .4

 : مدرسة داخلية ميكن تصنيفها إذلعلوم جنبا إذل جنب مع تطور العصر وتطوير 
 معهد السلف (1

ان تعليم فقد يستند على كتب : ان شكل من ىذا ادلعهد لو خصائص على وىي

كما , ادلكان واجملتمع يشار اذل زمان ادلاض, اللباس, نظام الدينية, ْتث ادلسائل, الًتاث

. فاجول غواع جومباع, رميباع األنوار , لَتبايا كاديرقد تطبيق يف ادلعهد 

العقلية , احلماسة القوية للحاية:  لو ادلزايا و العيوب على وىيالسلف ادلعهد كان

 كقادرة على خلق دينامي, احلديثةالعقليىة و األخبلقية حفظ عن زمان , العالية نفسية

منو روح ,  الشهادةإنسان, اإلبداعية والتقدمية ألنو ٖتدى دلواجهة احلياة دون شكلي على

الزىد , اكثر التواضوع: مث من العيوب ىي . العمل شجاعة من ادلريض لنجاح األمال

 . حىت ترك الدنيا

 معهد العصرى (2

                                                           
 A.Q. Djaelani, sistem Pendidikan Pondok Pesantren, (Bogor: Badriyah, 1983), Hlm. 28 



ليس ىناك , استورل لغة العربية واإلصلليزية: كان ادلهعد العصرى لو خصائص أوذلا 

ولقد عمل بعض ادلعاىد , أخذت منهجية من مناىج العصرى, التعليم الكتب الًتاث

 .دار النجاح و دار الرمحن جاكرتا, زيتون سولو, ادلعهد دارالسبلم كونتور العصرى: اوذلا

تركيز : من جهاة ادلزايا اوذلا. ان ادلعهد العصرى التنفصل على ادلزايا و العيوب

واما من العيوب . مسابقة احلياة واستوذل التكنولوجيا, توجهة اذل ادلستقبل, على العقلية

و اكثر من ادلتخرج من , ضعف على استوذل خزانة الكبلسيكية: ىذاادلعهد العصرى اوذلا

ىذا ادلعهد العصرى ال يستطيع على قراءة كتب الًتاث ٔتعيار قرارت من ادلعهد السلف 

   . اصول والقوعد, علم ادلنطق, ببلغة, الصرف, استورل النحو: ىي

 ادلعهد شبو السلف و العصرى (3

ان ادلعهد شبو السلفى و العصرى ىو معهد الذي يسعي لتعاون بُت نظام السلف 

وخصائصهم تعليم الكتب . تيبواريع و مطالع الفبلح كاجن: على سبيل مثل, و العصرى

, فيزيا, لغة اإلصليليزية: تعليم ادلتعلم وادلنهج العصرى مثل, جرومية, الًتاث مثل تقريب

: مثل, ديوام اإلبداعية لطبلب, ولو احلقوق لتقرير النظوم, احلاسوب و اإلدارية وغَت ذلك

 . مناقسة وغَت ذلك, قيام الربنامج, جعل اجمللة, إدارة



ولكن من جهاة األخرى ان  . ان ادلعهد العصرى يرجي ان جيعل الناس كامل

نقصان الطبلب ليستورل على خزانة : ادلعهد شبو السلفى و شبو اخللف لو العيوب اوذلا

 .  الكبلسيكية

 عناصر المدرسة اإلسالمية الداخلية .5

( 1: تربية تتكون منال اإلسبلمية ذلا عناصر بيةان ادلهعد تكون للمؤسسات الًت

 .تعليم الكتب السلف (5الطبلب  (4ادلسجد  (3ادلعهد  (2, (كياىي)مدير ادلعهد 

 مدير ادلعهد .1

ىو الذي يريب و , مريب و قيادة ادلعهد, ادلعلم , ان ادلدير ادلعهد ىو األستاذ 

وان ادلدير ادلعهد ٔتعٍت مؤسس و إمام ادلعهد يكون عادل مسلم . يراعي دائما اذل الطبلب

 ولكن ليس كل من .بيةوخدمة حياهتا لنشر وتعميق تعاليم اإلسبلم ورأي من خبلل الًت

اىل علوم اإلسبلم ينال لقب الكياىي و العلماء ارل مجيع اجملتمع ادلسلم , ادلسلم متعلم

اذا كان الكياىي و األستاذ فقد يتعلم القرائة . لؤلن بعادلهم و خدمتهم اعطاء اذل اجملتمع

 .فأثار يف اجملتمع ضعيف

 (مسكن) ادلعهد  .2

                                                           
 A Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. IV, 2001), 

Hlm. 191.  

 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1986), Hlm.138. 



ان مسكن لطبلب ىو احد من العناصر البد موجدة يف ادلعهد الذي يفرق بنظام 

 . مث نظام الًتبية يف ادلعهد متفرقة بنظام ادلسجد الذي قد نشاء يف ىذا اليوم. الكبلسيكية

 :  ان سبب ادلعهد ىناك ادلسكن لطبلب يعٍتيف كتابو  Zamakhsyari Dhofirقال 

مشهور ادلدير ادلعهد و عميق علومو عن الدين اإلسبلم الذي احبو الطبلب  ( أ

لبحث العلم من الدير ادلعهد ٔتستمر وطوىل الزمان حيت الطبلب يًتكون 

 .بيتهم لؤلجل ْتث العلم

 .لؤلن ليس ىناك ادلكن لسكن الطبلب,  كثَت من ادلعهد يف القرية ( ب

بوجود ىذه العبلقة ىناك احلميمية ,  ىناك عبلقة بُت الكياىي و الطبلب ( ت

وكذلك بوجود ىذه العمل أثار شعر ادلسؤلية اذل , واحلاجة إذل بعضها البعض

لو الطبلب امنة , وكياىي يفًتض ارل الطبلب. كياىي و األخبلق الطبلب

 .من اهلل تعاذل

 ادلسجد .3

مسجد ىو عنصر واحد لو دور كبَت لفعالية داخلية لتعليم الطبلب, وخاصة يف 

. شلارسة الصبلة مخس صلوات ّتماعة, خطبة, صبلة اجلمعة والتدريس كتب الكبلسيكية



من ىذا . مسجد يكون مركز لًتبية يف تقليد ادلعهد عموما من نظام الًتبية الكبلسيكية

 . النظام الًتبية تطبيقا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 

 الطبلب .4

 ويعمل كل مافيو بالطاعة وامر الدين سانًتي ىو الطبلب الذي يتعلم يف ادلعهد

 الطبلب ساكن يف ادلسكن ىو األول: يفرق سانًتي فرقُت  Manfred Ziemek. اإلسبلم

الطبلب راجع ىو الذي يطلب العلوم الدين ولكن اليسكن يف : الثاين, الذي يسكون فيو

 .ادلسكن ادلعهد

لؤلن سيستمر طبلب ادلسند . ىو الذي رائع وذلم نتائج اكثران الطبلب مسند 

بسبب يكون طالبا يف ادلعهد , ليتم استخدامها حىت بعد عودتو من الكوخ ويغرق اجملتمع

ان الطبلب ادلعهد البد ان يعمل علمو بعد نال العلم و . لو مسؤلية ارل اهلل تعارل واجملتمع

لذالك ان الطبلب ادلعهد البد باألخبلق . والتطبيق يف اجملتمع, البد ان يعرف ما اىداف

 .الكرمية بنسبة بالطبلب الذي يتعلم ليس يف ادلعهد

  تعليم كتب الًتاث .5

                                                           
 Manfred Ziemek, Op. Cit, Hal. 130 



ال ميكن أن يصدر ىو تدريس من كتب دلهعد من بُت أشياء كثَتة ىناك يف ا

وكان الكتاب ىو مصطلح خاص . السلف ومن ادلعروف شعبيا باسم كتب الًتاث

يستخدم الكتاب . يستخدم لئلشارة إذل ورقات يف رلال الدين مكتوبة مع كلمة العربية

كمصدر للتعلم يف داخلية وادلؤسسات التعليمية اإلسبلمية التقليدية مثل ما يسمى كتب 

كاتب , ان كتاب السلف او كتاب الًتاث مكتوبة بكتابة اللغة العربية. الًتاث/األصفر

لؤلن , دلاذا يقول بكتاب األصفر. 1618الذي ىذا الكتاب متخرجا ادلسليم يف سنة 

 .عندما يكتب يف قرطاس األصفر

 وظيفة المدرسة اإلسالمية الداخلية .6

ان يف اول وحلة نشاء ادلعهد فقد لو الوظيفة األدوات ألن يكون اإلسبلمي وكذلك 

 :اإلندامج ثبلثة الوظائف الًتبية ىم

 العبادة لتقوية اإلميان (1

 .   التبليغ لينتشر العلوم والعمل (2

 .لوجود األنشطة اإلجتماعية يف حياة اليومية (3

                                                           
 Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan Lembaga-lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Grasindo, 2001 ), Hlm.171. 

 Imron Arifin, KEPEMIMPINAN KYAI (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng), KALIMASAHADAH 

PRESS, Cet. Pertama, Malang, 1983 , Hal. 17 

 



يف تنفيذ مهام ودور واسع اما من ادلعهد نفسيو او اجملتمع ان أنشطة ادلعهد تتكون 

 . Tri Darma Pondok Pesantren :يف

 اإلميان و التقوي اذل اهلل تعارل (1

 تنمية العلوم النافعة (2

 .اجملتمع و الطبلب, خدمة اذل الدين  (3

التنمية العلمية و. ان خصائص من الًتبية ادلعهدية يعٍت اإلميان و التقوي اذل اهلل تعارل

ادلفيدة وعلى ادلفيدة مدد ال تقتصر على معرفة الدين والعلم أدوات مثل النحو والصرف 

  .ولكن جيب أن تشمل أيضا سلتلف العلوم العامة األخرى

, ما يبدو داخلية ميكن أن تتطور أقصى النشاط, األساسيمن خبلل االلتزام ىذه 

أن ادلبادئ اليت لذا , مهماكان يف مازال بناء و التدريب فقد مع الطبلب ادلعهد نفسيو

 .واسع جدا ويغطي جوانب سلتلفة  Tri Darma Pesantrenوضعتها تري 

 

 

 

 الروحية. ج
                                                           

 Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, Cet. II, 1982 , Hal. 14 

 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan IslaM, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama,1996), Hlm. 

54. 



 معني الروحية .1

يف قاموس اللغة اإلندونيسي ان الروح ىو , كلمة الروحية اصل الكلمة من الروح

 ذكر ان الروحاين ىو تشكيل اجلودة حيي جايا وقال .معالقة باألوصف النفس

 عن وبعيدا والدين األخبلقية القضاياب (البلوغ)الشخصية اليت تدل على الوضوح الناس 

. الدنيوية واحلسية

بعد متحدا مع اجلسم من اٖتاد الروح  "روح "ىو "روح"التصوفبعض علماء قال 

اجلسم اذل  وبسبب ىذه التأثَتات جاء .مع اجلهات تتحمل التأثَت عن بقايا روح

لذالك استطاع ان يقول ان فاعل من األنشطة الروحية يعٍت مواحدة بُت اجلسم و . الروح

يف تناول اوصف اهلل تعارل حيتاج عن ادلعَتية لفرغ . الروح لنيل احتياجا اذل اهلل تعارل

 . حىت ادلضمون اجلسم استطاع ان يعطي التعاون لئلٖتاد مع الروح, اجلسم

Allama Mirsa Ali Al-Qadhi أخذ من كتابو Dr.H.M.Ruslan,MA الروحية  يقول ان

 سعي للحصول على العادل الناسىي الروحية ىي مرحلة من مراحل الرحلة الداخلية من 

أعلى مع مساعدة الرياضة وسلتلف شلارسة ضبط النفس ْتيث ال يتم تشغيل االنتباه بعيدا 

 .أبداعن اهلل, وحده للوصول إذل ذروة السعادة 

                                                           
 Ebta setiwan, KBBI Offline 1.5.1, 2010-2013    

 Sa’id Hawa, Jalan Ruhaniah, terj : Drs. Khairul Rafie’ M. dan Ibnu Tha Ali, Mizan, Bandung, 1995 , hlm. 63 

 H.M. Ruslan, Menyingkap rahasia spiritualitas Ibnu ‘Arabi ( Cet.I; Makassar:Al-Zikra,2008),h.16 



 الناس الروحية ىو Sayyed Hosseein Nash, سوى ذلك اخذ من نفس الكتاب

و قريب اذل اهلل تعاذل و , اإلسبلمية يقول ان الروحية ىي شيء اليت رجاعها اذل الروح

   .تتكون من البطينية و اجلسدية احلقيقية

لكل  الروحية ىي قدرة على إعطاء معٌت عبادة (2006, حسن)  Agustinقالت 

 وذلا عقلية التوحيد لنيل الناس الكاملالسلوك واألنشطة من خبلل اخلطوات والفكر 

الروحية سعي  ان شكل (2008)قال حسن .  تعاذل اهللاذلتكاملية ومبدئية فقط 

عندما جائت استطاع ان يوجو , حلفظ عن االنسجام أو التناغم مع العادل اخلارجي

خارج من  القوة اليت تنشأ  مثمرض جسدي, وفاة العاطفي, ,حالة السدعادلشكلة تعٍت 

 .قوة الناس

الروحية ىي تشجيع الذات من ان ( Wahyuningsih ,2009)  واصدقائو Reichقال 

 يصور ان الروحية مكان لبحث  Parksقال . لتقربا اهلل تعاذلأجل االحتياجات األساسية 

 من ىذا البحث ان الروحية جوىر من .عن األىداف احلياة وكذالك لفهم عن احلماسة

 .الدين

                                                           
 Ibid.h.253 

 Hasan, A.P.B. Psikologi Perkembangan Islam: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari 

Prakelahiran Hingga Pascakematian. (RajaGrafindo Persada: Jakarta.2006) 

 Hasan, A.P.B. Pengantar Psikologi Kesehatan Islam. (Rajawali Pers: Jakarta. 2008 ) 

 Wahyuningsih. Spiritualitas dan Degresi. Jurnal Psikologi vol. II No. 2 



 ان الروحية ىي الطاقة اليت ٖتتوي على كافة  Koesworoالذي أخذ من   Franklقال 

الطبيعة البشرية منوذجية, مثل إلعطاء معٌت لدينا العظمة والتوجهات ىدفنا, حدسنا, 

قدراتنا, فإن رؤيتنا أن نكون ما, فإن قدرتنا على احلب, القدرة على االستماع إذل 

ضمائرىم, وعلى قدرة لتشجيع اخلروج و عرض أنفسنا, ومتعال الذايت أو القدرة على 

 ان الروحية  Mujibقال . الوصول إذل الناس ضلب أو السعي لتحقيق األىداف لنؤمنا

ىي الروح الذي أدت إذل معٌت احلياة اليت تعطي اإلرشاد والتوجيو ألنشطة واألنشطة 

والواقع أن معٌت احلياة ىو شيء غَت متطابقة مع اذلدف, بعد  .اليومية يف حياة الناس

ذلك سوف تصبح نقطة ادلقصد يف حياة شخص سوف توجيو حياتو من أجل بإتاه 

اكتشفت مرة واحدة يتم ٖتديد معٌت احلياة والغاية من احلياة, وضلن وكأنو  .نقطة ادلقصد

 .دعا إذل القيام بو, وجيب أن تتوافق, وكذلك أن نكون أنشطتنا أكثر ادلوجهة ضلو ٖتقيق

 بعض التعاريف الروحية وتبسيط بوجود اهلل جيمع  Paloutzian dan Parkان 

  عنالبحث عن وجود أن البعد ادلتسامي للوعي, وخاصة ادلتعلقة .واستجابة اإلنسان إليو

طريقة احلياة ادلتعلقة اإلميان واحلياة  .عٌت واالنسجام النفس واحلياة وذروة االعتبارادلقيمة, ال

 .اليومية, وكذلك كيفية تعامل األفراد إذل الذروة حالة

                                                           
 Mujib, A. menggapai Quality of Life (Ql) Melalui Islamic Spiritual Therapy (IST) Proceeding. 

FakultasPsikologi Universitas Islam Negeri Maulana MAlik Ibrahim. Malang 2011 . 



 يبُت ان الروحية لديها ادلعاين , والقيم, وصفات احلياة  Zohar dan Marshallقال 

الناس ورجاء ان احلياة الروحية تتكون من احلماسة حلياة النفيعة ولتشجيع احلياة . الروحية

.  معٍت الروحية ىنا ليس فقد الدين والو. عن حياة النفيعة

 .متعال لدينا للحصول على أوثق وإعادة تلبية انفسنا ان الروحية ىي الدافع متعال يف

 يف ٖتقيق اذلدف من احلياة والسعادة والفرح, أنفسناوىذا الدافع أن يكون ادلؤشر 

قادرون على التعامل مع مجيع ادلشاكل يف احلياة, حىت واحلدس, والفرح واحملبة والسبلم 

 .سبحناه وتعاذلاحلياة اذلدف النهائي من اهلل ىذه  كذلكو

 

 

 جوانب الروحية .2

Robinson  تنمية  (1): أخذ نقطة اجلوىرية من ادلعٍت الروحية على ثبلثة اجلوانب اوذلا

تطوير القدرة على ( 2), اجملتمع و اهلل تعاذل, فرقتو , غَته, ي و التطبيق اذل نفسوالوع

لروحانية واستمرارية  وىذا ينطوي على جوانب من ادلمارسة, ٕتسيدا, االستجابة لآلخرين

تنمية ادلعٍت للحاية ويستطيع ان يفتح الوعي و التطبيق و  (3, ) مع اآلخرينلقةععلى م

 .اإلستجابة غَته



معلقة ببل معروف او غَت  (ا): ان الروحية يتكون من اجلوانب اوذلا  Hamidقال 

ٖتقيق القدرة على استخدام  (ج), إجياد معٌت وىدف يف احلياة( ب), شك يف احلاية

 .لو الشعر معالقة نفسو مع اهلل تعارل (د), هادلوارد والقوة يف نفس

Coyle يعٍت,  يقرر على مخس اجلوانب من الروحية  :

 معنوية .1

, والشعور األحوال احلياة, واحلصول احلايةان ادلعنوية تتكون مع األنطولوجيا العقل 

 .على إتاه وجودىا

 

 القيمة  .2

 .ان القيمة تتكون من العقيدة ومعالقة مع العقيدة ومجال من العقل واألخبلق
 غيبية .3

ويسعي عن احملددة النفسية  النفس, الشكل خارجغيبية ىي اخلربة والتقدير من الان 

بوجود قيمة . حلياة اإلنسانان الغيبية ذلا دور اذل اشار ل. لكي يكون أحسن من قبل

 .الغيبية اذلية سوف يعلم الناس اذل قيمة العامة

 مرابطة .4



ىذه العبلقة . ان ادلرابطة ىي علقة نفسيو مع الغَت وكذالك اذل اهلل سبحانو وتعاذل

 .على رباط احملبة والوالء وااللتزام ويكون عبلقة الئلتصال

 عملية .5

ويف ىذا , ان يف ىذه العملية تتكون من اخلربة و ادلطلبة وكيفية تكون الناس احلقيقية

 .احلال اليوجد مباشرة اإل بلعملية اوال

 

 

   

:    ان ىناك بعض اجلوانب الروحية اوذلاAgustianقالت 

 تصفية العطف (1

تشكيل القلب والعقل واضحة ونقية ووجو العديد من العقبات ألهنا ميكن أن 

 . الواسعةسوف مستقلة يف التفكَت تلد األفراد اإلبداعية, بصَتة .تكون إجيابية

 بناء العقلي (2

 من خبلل العديد من العمليات اليت لديها مبدأ  نفسي البدتشكيل العقلي يف

, وقيادة عظيمة, وادلتعلمُت النفس العقيدة القوية, ومبادئ القويةاحلياة التوحيد 

 .اإلخبلص, تكاملية , ونظام, مرتبة, موجهة دائما ضلو ادلستقبل واإلدارة دوام



 الشخصية القوية (3

قوية وصعبة من خبلل إنشاء بعثة اإلميان من خبلل الشهادة, الالشخصية تكون 

وتنمية الشخصية وفقا لطبيعة احلياة الروحية من خبلل الصبلة مخس مرات 

 .وضبط النفس على العناصر األرضية بالصيام

 اجملتمع القوي (4

طوة ملموسة لبناء طاقة قوية تقوم على خلالروحية بوصيلة الزكاة اخراج اإلمكانية 

 .التعاطف والثقة والتعاون واالنفتاح وادلصداقية

 الذي يقول ان الروحية لدي اجلوانب Coyteبأساس السابقة إخًت الباحث اذل راي 

 .العملية (5), ادلرابطة (4), الغيبية (3), القيمة (2), ادلعنوية (1): اوذلا

 العوامل الذي يتأثر الروحية .3

Tasmara  اوذلا, يبُت عن بعض الشىء عن التأثَت الروحية :

 الدين (1

األخبلق الكرمية وكذلك خوف اذل اهلل تعاذل فلذلك ان ان ادلوقف الدين سيأيت 

 .األخبلق ال تنحرف وادلسؤولية عن كل ما مت القيام بو

 المحبة (2



حيت توزن باللغة احملبة , وحقيقة احملبة تتعلق بالروح. ان احملبة ٕتاوز و تقرر القلب

وباتارل . باحملبة ادلعروفة فالناس ان يؤادي اذل انسان كامل, ويعرب بالقلب احلقيقة

 .اعطاء الفرصة لئلميان لؤلن بوجود احملبة تنمية اإلميان

 

 تفكر (3

ان التفكر اذل اهلل تعاذل ٓتلقو يف ىذا العادل والتفكر اذل نفسىو سوف جيعل دلعرفة 

 .حقيقة الناس ويستطيع ان يعطي ادلعٍت لكل خلق اهلل تعارل

 فن الروحية (4

ان القيمة . ان فن الروحية معالقة جدا مع أحوال اجلمال و لطيف القلب واحملبة

 .اجلمال فتح عُت القلب مث طلع البدر

: اوذلا, يبُت عن بعض الشىء عن التأثَت الروحية  Hardjanaقال 

 العقيدة و كتاب المقدس (1

عند دراسة العقيدة,  . نقطة البداية للوصول اذل معرفة اهلل أكثر و عميقعقيدة ىيالان 

يستخدم العقيدة كنقطة انطبلق وسيلة  .ان الشخص الروحي يعتزم دلعرفة اهلل

                                                           
 Hardjana, A.M. Religiositas Agama dan Spiritualitas. (Kanisius: Yogyakarta. 2005 ) 



يف دراسة الكتب ادلقدسة أيضا, يتم استخدام  .الستكشاف طبيعة ومشيئة اهلل وفهم اهلل

 .الكتاب كوسيلة دلعرفة اهلل, والطبيعة, وعمل مشيئتو للبشرية والعادل

 العبادة (2

 .ان العبادة ىي التقي اذل اهلل سبحانو وتعاذل حلساب األعمال ٔتا عمل عند احلياة

 األخالقية (3

 للعيش وشلارسة روح, محاسة وروح اهلل وطبيعة اهلل يف احلياة ةان األخبلقية ىي الطريق

 .احلقيقية

 المؤسسة (4

بوجود . ان ادلؤسسة ىنا مؤسسة الدينية لؤلن ىذه ادلكان تكون دلوصلة وتنمية اإلميان

 .ىذه ادلؤسسة فرجاء مشًتيك الروحانيو استطاع ان حيفظ وينمو

وان . التفكر و الفن الروحية, احملبة, اذن ان بعض العوامل لتأثَت الوحانية يعٍت الدينية

و تنمية ادلؤسسة الدينية , عمل العبادة, العوامل األخري لتأثَتىا يعٍت فهم عن العقيدة

 .ٔتخلف ورجاء ارل اعاي الدراجة

 مؤشر لتقوية الروحية .4

ان يف مناقسة من قبل لقد يقال ان الروحية ىي استطاع ان يعطي ادلعٍت العبادة لكل 

األخبلق و األنشطة بوصول اخلطوة و الفكر ويكون اإلنسان احلنيف و لو دور الفكر 



قال اهلل تعارل يف كتابو الكرمي سورة ال عمران . التوحيد وكذلك ادلبادي فقد اذل اهلل تعارل

  :191-190األياة 

                                 

                                        

      .  

 من ىذه األية قد بينت عن الناس الذين لديهم الروحية العالية ىم الذين يستحقون 

الفكر , وان من عبلمة اهنم من الروح اواو األلباب بأساس الذكر. روح األولو األلباب

 .وعمل الصاحل

ان الذكر يعمل بنفسو . الفكر وعمل الصاحل يكون واحدا التنفصل بينهم, ان الذكر

 : ومثل األنشطة من الذكر يعٍت. او باجلامعة

 صبلة اجلامعة (1

 ختم القران الكرمي (2

 صوم الواجب او السنة (3

 ٖتميد و الصلواة, تكبَت, تسبح, ان تكثر عن قراءة كلمة الطيبة (4

                                                           
 القران الكرمي والًتمجة 



وان عملية بالطريقة ان يعطي ادلسؤلية اذل , ان الفكر يعٍت انشطة اليومية لشدة العقل

 . الطبلب ادلعهد لتنمية العلوم بنفسو

شكل  (2)الكفاءة ادلهنية  (1): واما عمل الصاحل يتكون من ثبلثة اشكال اوذلا

 .لكل العمل حلياة اجملتمع (3)التعارل من خدمة واإلخبلص 

 فوائد الروحية .5

قادرة على انتاج مخسة األشياء الذي محل الناس ان الفوائد الروحية  Lasmahadiقال 

( 3)احلماسة  (2)الصدق  (1): اوذلا, اذل النجاح وكذلك جعل عليهم الناس قيادة قوية

 Viktorوكذلك قال       . الشجاعة يف اخذ القرار (5)احلكمة  (4)الفكرة اجليدة 

Franklوعندما ىذا اإلحتياجا غَت كامل واحلياة  سللوق الروحيةضلن منمن ىذه البحث  ا 

 .   شعر ضعيف

ان , نوعي وجدت ان الروحية استخدام حلقيقة احلياةيف البحث العلمي ال  Mattisقال 

احلياة احلوار او احملادثة ويعمل ٔتطابق مبادئ , ولنيل ىدف احلياة, يعطي ادلعٍت اخلياة

 .  الناس الذين لديهم روحانية عالية لن يكون االكتئاب. وكذلك لنيل تنمية الكاملة

 لنظر كيفية األخبلق نفسو ومازال   الناس لديو كثَتة من الروحية سهلHasanوقال 

لؤلن لدي اعتقاد اذل اهلل تعارل , لديو احلماسة القوية لسعي بالطريقة اجليدية وال تيئسو



ان اإلعتقاد الروحية القويا جيعل اناس اذل فقرة احلسنة واألخبلق احملىمودة مطابق . قويا

 . بالقيمة احلسنة و احلقيقية

واألخذ الئلستنباط من الفؤائد الروحية يعٍت جعل الناس ذلا القيادة اجليدة ىي رائس الذي لدي 
اإلبداعية و لو األخبلق الكرمية يف اي مكان ما واليعرف تيئسو , الصدق, روح ادلسؤلية

.واستطاع ان يفتش نفسو وان يعمل احلسنة دائما ويطيئ القيمة  



 باب الثالث
 منهج البحث

 
 ونوعه البحث مقاربة .1

يف كل البحث زنتاج عن الطريقة البحث لكي يكون حبثا منهجيا حىت زنصل اىل 

البحث ادلرجوة فهو البحث بسهولة الفهم وقابلة للمسائل حىت ال سيتغرق وقتا طويال يف كتابة 

كان يف ىذاالبحث استخدمت الباحث دراسة النوعية .وشنكن تشغيلها بسهولة كما ىو اجلاء

, طريق البحث النوعي ىو طريق البحث الذي يؤسس بأساس الفلسفة الوضعية. والوصفية

حيث الباحث ىو يكون مفتاح  (ضدىا التجريبة ), استعملها الباحث لبحث يف حالة الضبيعية

, وحتليل البيانات بصفة الكمية, (Triangulasi)وطريقة اجلمع البيانات بطريقة اجملموعة , الرئيسية

 ان ادلصادر البيانات ألول وحلة يف .و نتائج البحث الكمي ىو أكثر ادلعاين من التعميم

البحث الكمي ىو الكليمات و العمليات وان البيانات ادلكتوبة و الصورة ز كذلك اإلحصائية 

 وان النتائج ىذاالبحث ىو وصفية او صورة اإلدارة الًتبية ادلعهد و اإلدارة .ىي زيادة البيانات

 .  2015حتفيظ القران الكرمي يف معهد الطالب األذكياء نور الصفا يف السنة 

 حضور الباحث .2

                                                           
 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2011 ), Hlm. 9 

 Andi Prastowo, menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif “bimbingan dan pelatihan 

lengkap serba guna”, (Jogyakarta: DIVA Press, 2010 ), Hlm. 14 



كان الباحث زنضور مباشرة اىل مكان البحث ىدف جلمع البيانات وكذلك الباحث 

 .البد ان يسكن يف مكان البحث و يري أحولو لكي يتناول البيانات الصحيحا

 موقع و اوقات البحث .3

 موقع البحث . أ

اما الذ . ان ادلكان البحث يف معهد الطالب األذكياء نورالصفي كاراغ بسوكي ماالنج

: يكون تركيز ادلوضيع البحث ىو مجيع العناصر يف ادلعهد الذي يكون الًتبية ادلعهد على وىيا 

مشريف ادلعهد وكذلك الطالب احلفاظ القران الكرمي و رلتمع حول , األساتذة, مدير ادلعهد

 .ادلعهد

 أوقات البحث  . ب

 حىت األخري ىذا 2014ان الباحث يعمل البحث منذ التاريخ األول من نوفمبري 

 .البحث

 مصادير البيانات .4

ان الباحث يكون جهادا يبحث و رنمع يف كل احناء من ادلصادير , يف ىذا الدور

ويف ىذا البحث ىناك نوعان من البيانات ذنا . البيانات الذي لو عالقة مع ادلسئلة الذي يبحثو

 . (الفرعي)و البيانة الثاين   (األساسي)البيانة األويل 

                                                           
 Sugiyono, Op.Cit. Hlm.225. 



 (األساسي)بيانة األولي  .1

كان البيانة األساسي ىي مصادر البيانات اليت مباشرة اعطاء البيانة اىل من الذى مجع 

يف ىذه البحث ان ادلصدر البيانة استطاع ان يكتب و ان ينظر لألول . (الباحث)البياتة يعين 

 :والذي يكون ادلصدر الرئيسي يف ىذاالبحث على وىو . وحلة بإستخدم ادلالحظة و ادلقابلة

 مهنة األمساء دنرة

 مدير ادلعهد ادلاجستري, الدكتور احلاج امام ادلسلمني 1

 رئيس ادلعهد البكالوريا, ىندوقا 2

 مشريف البكالوريا, اندري كورنأوان 3

 استاذ ادلاجستري, الدكتور احلاج امني النور 4

 طالب علي عظيم 6

 طالب مريز اوزي لنتاع موالنا 7

 طالبة ىندريان 8

 طالبة اكما فًتيان 9

 

 (الفرعية)بيانة الثانية   .2



ان البيانة الفرعية ىي بيانة اليت اعطائها لسيت مباشرة اىل من الذي مجع البيانة 

اما البيانات الفرعية يف . كمثل مجع البيانة من خالل األخرين او من خالل الوثقية, (الباحث)

, األرشيف, طرق التحفيظ القران الكرمي, ىذاالبحث الكمي ىي كتب اليت فيها إدارة الًتبية

عمل الباحث يف ىذه البيانة الفرعية . الكتابة عن ادلعهد الطالب األزكيا نور الصفي, الوثيقية

 . لتقوية اإلكتشاف و لتكمل احلقائق اليت قد مجع من قبل

  

 

 جمع البيانات ووسيلتها .5

وىذا من احد بعض . كان الباحث استخدام الطرق البحث النوعي يف ىذاالبحث

ان طرق البحث النوعي . الطريقة اليت سنصص اىل الفكر بأساس اذلدف الوضعية اإلجتماعية

ويف ىذ . اركني والتفاعل البشري على نطقا واسعتسلوك ادلشوان ال. بالعميقىي مجع البيانات 

 : ان الباحث يعمل استريتيجية جلمع البيانات بطريقة سلتلفة اوذلا, االوقت

 مقابلة ( أ

ان ادلقابلة ىي طريقة اليت مجع البيانات بطريق مقابلة مباشرة بني النفرين او اكثر منهما 

 .لتشاور ادلعلومات و األفكار بإعطاء السؤال الشفهي حىت تبناء ادلعين يف ادلوضوع ادلقرر

                                                           
 Andi Prastowo, menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif “bimbingan dan pelatihan 

lengkap serba guna”, (Jogyakarta: DIVA Press, 2010 ), Hlm.146. 



كان ادلقابلة أىم لإلستخدام ىذاالبحث ىي يكون لطريقة اجلمع البيانات إلدارة ادلعهد 

وكذلك دور مدير ادلعهد لينظم ادلعهد و كذلك كيفية األساتذ دلراكب الطالب احلفاظ القران 

 .  مشريف و الطالب لتطبيق و تنظيم الًتبية يف ادلعهد, الكرمي

 

 

 مالحلظة  ( ب

 عملية اليت يتكون, يقال ان ادلالحظة ىي عملية اليت معقدة (1987)سوترسنو ىادى 

 ان .وذنا اىم من العماليات النظريات و الفكريات. مجيع العملية البيولوجية والنفسيةمن 

إلجراء ادلالحظات من الظواىر اليت الطريقة ادلقابلة ىي طريقة جلمع األدوات اليت استخدامها 

 . جعلت من ادلالحظات

اما الطريقة اليت لإلستخدم ادلالحظة مباشرة اىل مكان البحث ىو يف معهد الطالب 

ومقابلة مباشرة ذلا الغرض دلراقبة ومعرفة . احلفاظ األذكياء نور الصفي بنظر و حوائس األخري

 . األنشطة يف مدرسة داخلية, وكذلك كيف يقوم بو اإلدارة

وتعليم الكتب , ادلواضع اليت تكون ىف ادلقابلة على وىي األنشطة حتفيظ القران الكرمي

 .  الًتاث وكذلك دور مدير ادلعهد لتنظيم ولإلدارة ادلعهد لتحقيق األىداف

                                                           
 Sugiyono, Op. cit. Hlm.145. 



 وثائقية  ( ت

. من القبلكتب أو الفيلم وزلتوياتو األحداث اليت تة الوثائقية ىي تسجيل ما طريق

 ان .وثائقية ليست كتابة اليت وقعت يف اليوم ولكن تقع يف ادلستقبل وكتابتها من قبل, اذان

حبث من خالل مجع الوظيفة الوثائقية يف ىذاالبحث لتقوية البيانات اليت تنال من ادليدان ال

البيانات يف شكل سجالت مكتوبة من معهد الطالب األذكياء نور الصفي كاراغ بسوكي 

  .ماالنج

 تحليل البيانات .6

 جمع البيانات (1

لبيانات ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من كل مجع البيانات باستخدام اان نتيجة 

البيانات اليت مت مجعها بالفعل ىي البيانات اخلام ال , ادلقابالت وادلالحظة وادلراقبة دلكان البحث

لذلك ان الباحث البد سنتار اين البيانات الىت مهم او غري مهم , يزال النقية اليت مل يتم معاجلتها

 . لإلستعماذلا

 تخفيض البيانات (2

                                                           

 Ibid, Hlm.192. 



اختيار البيانات و كذلك تركيز البيانات اليت , ختفيض البيانات ىو ختليص البيانات

فإن البيانات اخنفاض توفر صورة أكثر وضوحا, , اذان. النموذجهالبحث عن ادلوضوع و , اىم

 . احتياجهاوتسهيل الباحث إلجراء ادلزيد من مجع البيانات, والبحث عنو إذا لزم 

ختفيض البيانات ىو تبسيط األعمال الذي تنال من كتابة ادليدن البحث يكون لتنظيم 

نقطة اجلوىرية من التخفيض البيانات ىي لسهولة الباحث الذي قد . ولسهولة اخذ اخلالصة

 .نال البيانات يف ادليدان البحث كي يكون سهولة يف األخذ اخلالصة

 عرض البيانات (3

ان العرض . الطريقة التخفيض مباشرة دلقدم يكون مجع ادلعلوماتالبيانات اليت نالت من 

البيانات يف البحث الكيفي يتكون من وصف موجز, والرسوم البيانية, والعالقات بني الفئات, 

 ان عرض البيانات رنعل من االسهل لفهم ما زندث, للتخطيط العمل. سلطط, وما شابو ذلك

 . على أساس ما مت فهموادلستقبل

 اإلستنتاج (4

اجلمع البيانات مث اخنفاضت و تقدشنت و بعد ذلك اخذ اخلالصة سوف من النتيجة 

نتائج وصفا أو صورة لكائن قادتة أو , تولد االكتشاف اجلديد الذي تكن مل يوجد من قبل

 . يكون وصفا او صورة واضحامظلمة سابقا حبيث أنو بعد التحقيق 

 



 

 الفحص من صحة البيانات .7

 يف البحث النوعي من أجل صحة  زنتلج احتياجا تاملفحص صحة البياناتان كا

 ىو بطريقة لفحص صحة البياناتوان ا.  مت مجعها قدوموثوقية وكذلك مستوى الثقة أن البيانات

وىذا من احد تفتيش صحة البيانات لإلستفادة من األشياء األخري " Triangulasi"اجملموعة 

  .يف خارج البيانات لإلحتياج الفحص او يكون مقارنة البحث

ان الباحث يستخدم طريقة اجملموعة ادلصادير و طريقة اجملموعة , بوسيلة ىذه الطربيقة

حيث مت مجع البيانات مث ادلرتبطة بالتعليم والنظرياتاإلدارة ادلعهد و نظام التعليم حتفيظ , النظارية

يعتقد أن احلقائق والبيانات وادلعلومات اليت شنكن أن دتثل وتلبية متطلبات , القران الكرمي

  .الصحيح و ادلوثوق

طريقة . ادلعلوماتمث يتحقق من خالل مصدر مبقارنة نتائج ادلالحظات وادلقابالت مع

 : اجملموعة من ىذاالبحث ىي

 .رلموعة البيانات ىي مجع البيانات اليت شلاثلة من مصادر بيانات سلتلفة . أ

 رلموعة الطريقة ىي رلموعة اليت مبعمالت حبث البيانات متساويان بطريقة  . ب

 . ادلختلفة

                                                           
 Lekxy.J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm.330. 



 مراحل البحث .8

 مرحلة قبل في الميدان البحث . أ

ىذه ادلرحلة ان الباحث يبدأ دلالحظة مكان البحث وحولو مبعهد الطالب األذكياء نور 

الصفي كاراغ بسوكي ماالنج لرسم ادلكان البحث و البحث لبحث عن الوقعية اليت تقع يف 

 .ىذااليوم

 مرحلة البحث  . ب

اما . ىذه ادلرحلة ان الباحث يستخدم استخداما تاما لًتكيز البحث يف مكان البحث

, دخول ايل مكان البحث, يعمل الباحث يف ىذه ادلرحلة ىي فهم عن القعية فهما عميقا

 .ويقدم البيانات بتقدمي صحيح و واضح

 مرحلة تحليل البحث  . ت

يف عملية حتليل البيانات الكيفي يبدأ بالفهم مجيع البيانات اليت نالت من مجيع ادلصادير ذنا من 
الصورة و , الوثائيق الرمسية, الوثائيق النفسي, ادلقابلة ان اخلربة قد كتبت يف كتابة ادليدان البحث

.غري ذلك  

                                                           
 Lexy J. Moelong, Op.cit.Hlm.190. 

 



باب الرابع 
 تحليل البيانات

 لمحة عن مكان البحث . أ
 تاريخ نشأة معهد الطلبة األذكياء نور الصفا .1

أن معهد الطلبة األذكياء نور الصفا احد من معاىد الطلبة الذي يدافع طالبو يف 

حفظ القرآن و كذالك لبناء عقيدة أىل السنة و اجلماعة كي يكون الطالب لديهم 

 .األخالق الكرمية وروح القرآين

 بأساس الدكتور 2007 يناير 14قام معهد الطلبة األذكياء نور الصفا بالتاربخ 

 ب كارنغ باسوكي سوكن 5احلاج إمام مسلمُت ادلاجستَت العنوان يف الشارع جاندي 

يف أول وحلة قبل بناء ىذا ادلعهد يكون ادلعهد مكان طالب جامعة موالنا مالك . ماالنق

كان الساكن يف . إبراىيم مالنق، ألن مؤسس ىذا ادلعهد يكون أستاذا يف تلك اجلامعة

يوما بعد يوم جاء الطالب سيسكنون يف . ادلاضي طلبان منهما فتحل وإمام سيوطي

ذالك ادلكان منها أول، صاحلُت، منزل الرمحان، مهان وغَتىا، وىم طالب جامعة موالنا 

حينئذ ىذا ادلكان قبل أن  (رلموعة حتفيظ القرآن)مالك إبراىيم مالنق الذين يشًتكون 

يكون ادلعهد يأيت أحد من أعضاء مكتب اذلاتف لتوضيع منارة الشبكة ألن ذلذا ادلكان 

 .لو إشارات للهاتف، ولكن ينقضو ادلدير



يوما بعد يوم دبساعدة وىداية اهلل خطر يف ذىنو ادلدير لبناء ادلعهد يف السنة 

، يف ادلاضي أن ادلعهدإمسو معهد الطالب األذكياء ألن الطلبة الذين يسكنون فيو 2007

 فقام ادلعهد 2013بعد جهاد مدير ادلعهد يف السنة . من طلبة رلموعة حتفيظ القرآن

رمسيا وسجلو يف وزارة مدينة مالنق ولو منرة إحصائية وتغَت امسو دبعهد الطلبة األذكياء نور 

 .الصفا

ويف ىذا اليوم أن معهد مازال يف البناء ولكن عملية التعليم وأنشطة اليومية تقوم 

كما ترى ولو ثالثة مناىج التعليم منها حتفيظ القرآن، وتعليم دين الشامل، ومدرسة 

 .   الدينية الوصطى

 صورة معهد الطلبة األذكياء نور الصفا .2

 4.1جدول 
 صورة المعهد الطلبة األذكياء نور الصفا

 اسم ادلعهد - 1

 بناء -

 عنوان -

 

 رسالة -

صورة معهد الطلبة األذكياء نور  -

 الصفا

  2007 ينايَت 14 -

 ب كارنغ 5لعنوان يف الشارع جاندي  -

 باسوكي سوكن ماالنق



 منرة اإلحصائية -

 منرة التلفون -

 ديوان الوزير الدين مدينة ماالنق -

- 510035730076 

- (0341 )555540 

 الدكتور احلاج امام ادلسلمُت ادلا جيستَت مدير المعهد - 2

 بكالوريا، اندري كورنياوان رئيس المعهد - 3

 حال المعهد - 4

 رلموعة األساتيذ (1

 رلموعة الطالب (2

 

1) 11 

2) 45 

 حال المجتمع - 5

 بناء ادلعهد (1

 

 مكان ادلعهد (2

 

 جودة الطالب (3

 

ان ادلعهد مازال يف بناء ادلبٍت يف  (1

 الطابقة الثالثة

ان مكان ادلعهد اإلشتَتتيجية جدا  (2

 مع اجملتمع و قريب من اجلامعة

ان من جودة الطالب متنوعة  (3

: مثال منهم ، حسب قدرهتم



قراة ، يكون امام الصالة اجلماعة 

كلمة التهليل يف اجملتمع وغَت 

 . ذلك

 

 نظر ومأورية معهد الطلبة األذكياء نور الصفا .3

أن معهد الطلبة األذكياء نور الصفا ذلا بعض نظر ومأمورية وكذالك شعار ادلعهد 

 :لتكون أحد من األىداف يف تنمية ىذا ادلعهد، من بعذ نظرية ومأمورية منها 

 نظرية  . أ

 "ترتيب الفكر و القلب حلصول اىل انسان القرئٍت"

 شعار  . ب

"لومان، نارما، صرب، عااله"   

 مأمورية  . ت

حفظ القران و فهم مضمون القران لوصول اىل انسان ، فكرة ، املئ األنشطة اليومية بالعلوم"
 "مؤدب

 مكان لمعهد الطلبة األذكياء نور الصفا .4



بعنوان يف  Pesma Anshofaأن معهد الطلبة األذكياء نور الصفا مشهور بإسم 

 .ب كارنغ باسوكي سوكون ماالنق-5الشارع جاندي 

 بيانات لألساتذ والطالب بمعهد الطلبة األذكياء نور الصفا .5

ان يف ىذا ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا لو األساتيذ و الطلبة ورلموعة منهم 

 وىم من الطالب و الطالبة 45 األساتيذ ورلموعة من الطلبة قدر 11من األساتيذ قدر 

 . واألمساء الطلبة و األساتيذ وضع الباحث يف ملحق ادلقالة. اجلامعة

 هيكل بمعهد الطلبة األذكياء نور الصفا  .6

ولكن ىناك سيمة . أن لكل معهد لو ىيكال اإلدارة ادلتنوعة حسب احلاجة

وان اذليكل . ادلتساوية العامة ذليكل اإلدارة ادلعهد ومتفرقة يف حصول امل يف ادلستقبل

، بدل ادلدير ادلعهد، مدير ادلعهد، مرشدين ادلعهد : اإلدارة يف ىذا ادلعهد يتكون من 

رئيس ، زعيم ادلعهد، قسم اإلجتماعية، قسم البنائية، قسم اإلدارة، قسم األمن، مشرفُت

قسن ، قسم التعلُت والتحفظ، قسم األمن، قسم النظافة، قسم ادلالية، سكريتَت، ادلعهد

وان اذليكل من اإلدارة يف ملحق . قسم الكهربئية وقسم الفنون، قسم العبودية، الشركة

 .ادلقالة

 نظوم وتحريمات وعقوبات في معهد الطلبة األذكياء نور الصفا .7

 نظوم المعهد (أ 



 حفظ إسم ادلعهد .1

 الربط على عمل أنشطة ادلعهد .2

 ان يعمل مصلحة ادلعهد فوق مصلحة نفسيو .3

 أداء صالة اجلماعة مخسة أوقات يف ادلصلى .4

 ساكن يف ادلعهد يف الساعة العضرة للطالب وأما للطالبة يف الساعة الثامنة .5

  (شهر أغسطوس)التسجيل يف أول السنة  .6

  لكل شهر10دفع ادلشرفات وآخر يف التاريخ  .7

 لبس الرمسية يف اخلارد وداخل ادلعهد  .8

 حفظ األخالق خارج أم داخل ادلعهد .9

 حفظ النظافة حول ادلعهد .10

 إستعمال ادلياه والكهربائية حسب احلاجة .11

 البد لو أدوات اإلستحمام .12

 وقف ادلركب يف مكانو بالًتتيب .13

 إذا غدر ادلعهد لثبوط يف اخلارج الزم اإلستأذان إىل مدير ادلعهد .14

 اإلخبار إىل مدير ادلعهد أو رئيس ادلعهد إلقبال الضيوف .15

 تنظيم الضيوف ألداء صالة اجلماعة .16



 مشاركة يف حفظ األمن وترتيب بيئة اجملتمع حول ادلعهد .17

 يستأجر الطالب الصنادق إىل مشرف  .18

 إطاعة مجيع نظوم ادلعهد .19

  تحريمات المعهد (ب 

 عمل غَت مطابق للدين وسلوك اجملتمع .1

 صناعة الضوضاء ويوسوس إطمان الناس .2

 اإلسراف يف إساخدام ادلياه والكهربائية .3

 تبذير ادلياه من غَت احلاجة .4

 ثبوط خارج ادلعهد من غَت اإلستأذان إىل مدير ادلعهد .5

 ذلم مكانان للسكون .6

 إخباء ادلوسيقى والغناء لوسوس الناس .7

 إشعال ادلركب أو اجلوالة داخل ادلعهد .8

 أن يكون زلرضُت ليوسوس برامج ادلعهد .9

 (مصلى، ومحام، وغرفة النوم)شرب الدخان ليس يف مكانو  .10

 وضع ادلاليب وادلنشفة وغَت ذالك يف محام .11

 محل الضيوف إىل حجرة الطالب .12



 إستعمال غرفة الضيوف ومحامو .13

 عقوبات المعهد (ج 

 التنبيو  .1

 إعطاء العقاب .2

 الطرد من ادلعهد .3

 التقدمي إىل احلاكم .4

 جدول أنشطة الطالب بمعهد الطلبة األذكياء نور الصفا .8

 جدول اليومية (1

 4.2جدول 
 جدول اليومية

 معلومات األنشطة الساعة اليوم
03.30 األحد  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

-راتب احلدد-صالة الصبح
قاعدة عبد اهلل بن زلمد بن 

صالة -صالة التصبيح- طاىر
 قراءة شعر -الضحي

 مجيع الطلبة

07.30-10.00  مجيع الطلبة عمل اجلامعى يف ادلعهد 

12.30  مجيع الطلبة-اذكر معثورة-صالة الظهر 

                                                           
  مع بعض الطالب2015 ابريل 02بيانات الوثئقية أخذ باحث في التاريخ  



الدعاء حلفظ القران وحلفظ 
 ادلعاين القران

15.15-15.45  

- اذكر ادلعثورة-صاة العصر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

17.30  

ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب
الدعاء حلفظ القران - النواوي

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.00-19.30  

-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء
الدعاء حلفظ - حزب النصر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

21.00  مجيع الطلبة استَتاحة-تعلم 

 اإلسنُت

03.30  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

ورد -فاحتة-صالة الصبح
صالة -صالة التصبيح- اللطيف
 قراءة شعر-الضحي

 مجيع الطلبة

05.00-06.00  مجيع الطلبة  حفظ القران–مراجعة  

06.00-06.15  مجيع الطلبة صالة الضحي 

12.30  

-اذكر معثورة-صالة الظهر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.15-15.45  
-اذكر ادلعثورة-صاة العصر
 مجيع الطلبةالدعاء حلفظ - حزب البحر



 القران وحلفظ ادلعاين القران
15.45-17.00  مجيع الطلبة مراجعة حفظ القران 

17.30  

ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب
الدعاء حلفظ القران - النواوي

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.00-19.30  

-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء
الدعاء حلفظ - حزب النصر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.30-21.00  مجيع الطلبة  حفظ القران–مراجعة  

21.00  مجيع الطلبة استَتاحة- تعلم  

 الثالثاء

03.30  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

ورد -فاحتة-صالة الصبح
الدعاء حلفظ القران - اللطيف

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

05.00-06.00  مجيع الطلبة  حفظ القران–مراجعة  

06.00-06.15  مجيع الطلبة صالة الضحي 

12.30  

-اذكر معثورة-صالة الظهر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.15-15.45  

-اذكر ادلعثورة-صالة العصر
الدعاء حلفظ - حزب البحر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.45-17.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 



17.30  

ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب
الدعاء حلفظ القران - النواوي

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.00-19.30  

-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء
الدعاء حلفظ - حزب النصر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.30-21.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

21.00  مجيع الطلبة استَتاحة-تعلم 

 األربعاء

03.30  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

ورد -فاحتة-صالة الصبح
الدعاء حلفظ القران - اللطيف

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

05.00-06.00  مجيع الطلبة  حفظ القران–مراجعة  

06.00-06.15  مجيع الطلبة صالة الضحي 

12.30  

-اذكر معثورة-صالة الظهر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.15-15.45  

-اذكر ادلعثورة-صالة العصر
الدعاء حلفظ - حزب البحر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.45-17.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

17.30  
ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب

 مجيع الطلبةالدعاء حلفظ القران - النواوي



 وحلفظ ادلعاين القران

19.00-19.30  

-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء
الدعاء حلفظ - حزب النصر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.30-21.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

21.00  مجيع الطلبة استَتاحة-تعلم 

 اخلميس

03.30  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

ورد -فاحتة-صالة الصبح
الدعاء حلفظ القران - اللطيف

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

05.00-06.00  مجيع الطلبة  حفظ القران–مراجعة  

06.00-06.15  مجيع الطلبة صالة الضحي 

12.30  

-اذكر معثورة-صالة الظهر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.15-15.45  

-اذكر ادلعثورة-صالة العصر
الدعاء حلفظ - حزب البحر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.45-17.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

17.30  

ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب
الدعاء حلفظ القران - النواوي

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.00-19.30  مجيع الطلبة-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء 



الدعاء حلفظ - حزب النصر
 القران وحلفظ ادلعاين القران

19.30-21.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

21.00  مجيع الطلبة استَتاحة-تعلم 

 السبت

03.30  مجيع الطلبة مراجعة-قيام لصالة التهجد 

04.30-05.00  

ورد -فاحتة-صالة الصبح
الدعاء حلفظ القران - اللطيف

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

05.00-06.00  مجيع الطلبة زيارة القرب  

06.00-06.15  مجيع الطلبة مجعة صالة الضحي 

12.30  

-اذكر معثورة-صالة الظهر
الدعاء حلفظ القران وحلفظ 

 ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.15-15.45  

-اذكر ادلعثورة-صالة العصر
الدعاء حلفظ - حزب البحر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

15.45-17.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

17.30  

ورد -اذكر ادلعثورة-صالة ادلغرب
الدعاء حلفظ القران - النواوي

 وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة

19.00-19.30  

-اذكر ادلعثورة-صالة العشاء
الدعاء حلفظ - حزب النصر

 القران وحلفظ ادلعاين القران
 مجيع الطلبة



19.30-21.00  مجيع الطلبة مراجعة حلفظ القران 

21.00  مجيع الطلبة واستَتاحة- تعلم 

 

 جدول األسبوعية (2
 4.3جدول 

 جدول األسبوعية
 معلومات األنشطة النمرة

 مجيع الطلبة " حرز األمام"زيارة القرب اىل مقام  1

 مجيع الطلبة عمل اجلماعي يف ادلعهد 2

 مجيع الطلبة قراء سَتة تاريخ النيب 3

 مجيع الطلبة فصحة حلفظ القران 4

 

 

 

 

 جدول الشهرية (3
 4.4جدول 

 جدول الشهرية
 معلومات األنشطة النمرة



 مجيع الطلبة مناقشة 1

 مجيع الطلبة استعرض الفن 2

 مجيع الطلبة مسابقة حلفظ القران 3

 مجيع الطلبة صلوات الربدة 4

 مجيع الطلبة رحلة الدينية 5
 

 بيانات لبنية األساسية .9

أن بنية األساسية يف ىذا ادلعهد ىي آلة لعماد النتائج يف وصول األىداف 

وأن الباحث وجد من بعض الوسائل يف معهد الطلبة .  وكذلك مهم يف عملية اليومية

، محام (4، حجرة الطالبة (3، حجرة الطالب (2، مصلي (1: األذكياء نور الصفا منها

( 10، مكتب اإلدارة (9، خزانة (8، ألة الغٌت (7، مكتبة األمن (6، شركة الطلبة (5

حجرة  (14، موقف اجلولة (13، مكربة الصوت (12، ميكروفون (11، شاشة

 .   الطالب

 مخبر البيانات . ب
ان الباحث لو فرصة لألداء ادلقابلة مع بعض ادلصادير لألجل نيل البيانات 

رئيس ادلعهد ، ادلدرس، مدير ادلعهد : منها، الصحيصة و الوضيحة عن ىذا األمر ادلوضوع
 .و بعض الطالب

 4.5جدول  



 األسماء من مخبر البيانات
 دراجة األسماء النمرة

 مدير ادلعهد الدكتور احلاج امام مسلمُت ادلاجستَت 1
 رئيس ادلعهد األستاذ اادري كرنيوان البكلوريس 2
 مدرس األستلذ امُت النور ادلاجيستَت 3
 طالبعلي عظيم  4
 طالبةحكمة فطريٍت  5
 متخرج األستاذ امام سيوطي 6

 
 
 

 
 عرض البيانات . ت

 إدارة التربية في معهد الطلبة األذكياء نور الصفا كاراغ بسوكي ماالنق  .1

لقد وجد الباحث عن النظام الًتبية الذي استخدام يف معهد الطلبة األذكياء نور 

كي وصول اىل نظرة ومأمورية ، ان ادلدير ادلعهد واألستاذ يطبق بعض النظام التعليم، الصفا

ىم يستخدمون و يتطبقون ، من بعص النظام الًتبية اليت استخدام يف ىذا ادلعهد. دبا ختطيطو

 .  من بعض الطريقة التعليم جلعل الطالب احلسنة و روح القرئٍت



مدير : منها، قد مجع الباحث من البيانات عن الًتبية بعد مقابلة بعض ادلصادير

رئيس ادلعهد وبعض الطالب وكذلك متخرج من ادلعهد الطلبة األذكياء نور ، األستاذ، ادلعهد

 . الصفا

، ان النظام التعليم القران ىنا بالطريقة تقدمي صفحة فصفحة اىل من حافظ القران"

ان ، وان التعليم كتاب الًتاث بالطريقة ادلناقشة يبحث عن ادلشكلة الفقة ىذا اليوم

ان من الطالب يعمل األنشطة ، التعليم القران يف ىذا العهد خبلص صدورىم

 " ىكذا ، واألخرن اتباعو

ان النظام التحفيظ القران قال مدير ادلعهد يعٍت ان من لو ارادة لتحفيظ القران سوف 

يريب او يعلم األستاذ بالطريقة التقدمي اليو لكل يوم حسب األوقات الذي وفق 

ان الطلبة من ىذا ادلعهد من الطلبة اجلامعة والوقت لتقدمي مطابق بالوقت ، بينهما

 .الكلية

ان ىذا ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا كاريغ بسوكي يستحدم ادلنهج قراءة القران    

 . بطريقة تقدمي اىل من لو األمنة او الوظيفة من مدير ادلعهد لرعاية الطالب
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ىنا األستاذ اعطاء ، وان ادلنهج التعليم خصوصا يف تعليم العلم الشامل بالطريقة ادلناقشة

 .الفكرة عن موضوعو وبعد ذللك جعل ادلناقشة مث السؤال واإلجابة

ان التعليم التحفيظ القران يف ىذ ادلعهد استحدام التقدمي : بعد ادلقابلة، قال طالب"

لو تعليم متاب الًتاث و حبث عن ادلشكلة  الفقة ىذا اليوم تارة ان ، اىل األستاذ

 " األستاذ يبُت و الطالب يسمع ما بُت األستاذ

ان النظام التعليم العلم الشامل يف ىذا ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا بالطريقة 

 .هبذه الطريقة يكون رلتهد و خطَتة، ادلناقشة

ان من جوانب منهج التعليم و طريقة التعليم يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا كاراغ 

بعد ان يوجد ادلظر عن القيادة يف ، بسوكي ماالنق وجد الباحث عن كيفية قيادة مدير ادلعهد

 :ان القيادة مخسة األنواع، كتاب القيادة

 قيادة اإلسناد (1

 فرق السببية اليت تؤثر على الناس يف حالة ة العالق عنشرحت  اإلسنادنظرية القيادةان ال

 الطبيعة الداخلية واخلارجية يف إطار القيادة، األشياءواصل مع جرب القائد ي، وقعيةال

جعل الناس للتعرف على أشخاص الذي نظرية اإلسناد أن القيادة ىي إسناد قال 
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خصائص القيادة ىي إسناد الذكاء وان . دباستخدام ىذا اإلطار اإلسنا .آخرين

لو اساس  الفعلي ىو ان القائد. والشخصية، والضيافة، ومهارات قوية والتفاىم واحلرف

 . قوي يف تقرير دبا صناعو

 قيادة الكاريزمية (2

وتشَت ىذه النظرية إىل . شرح واضح من القيادة اإلسنادنظرية القيادة الكاريزمية ىي ان ال

 من القدرات القيادية أو استثنائية عند مراقبة سلوكيات ادلشارك ان جيعل اإلسناد من

 استطاع رؤية أو فهم واألغراض،  لو :القائد الكاريزمي لديها أربعة الكفاءات ان. معينة

، فإنو ميكن أن تظهر ادلشًتكُت سهولة لإلتباعواتصال رؤيتو وبعبارة واضحة حىت 

 .االتساق والًتكيز يف البحث عن رؤية قيادتو

 قيادة ادلعامالت (3

استناد إىل ادلالحظة أن القيادة ادلعامالت ىي القيادة اليت تنطوي أو الًتكيز على 

اخلصائص السلوكية لو  ادلرؤوسُت، وىذا يعٍت معامالت القيادة شجيعادلكافآت لت

تشكيل قيادة ل  الٍتعواملان ال.  اجلائزة حسب احلاجةبإعطاء ادلرؤوسُت شجيعلت

كيفية القائد لإلعطاء التشجيع ايل ادلرؤوسُت كي يكون فعال ويعمل حسب ادلعامالت 

 .الوقت و اىانة بينهم حلصول األغراض

 قيادة التحويلية (4



تطوير ل معا يعزز بعضها بعضا القائد و ادلرؤوسالقيادة التحويلية ىي عملية اليت من ان 

  تأثَت أو تؤثر اتباعو لتشكيل الثقةه التحويل يكون لئدقاان ال. تشجيعاألخالق وال

 .النفسية و الشعر العجب

 

 

 قيادة اإلسناد (5

تطبيق القيادة :  منها شخصية القائدتنمية ل اجلهود ان بعض، ان القائد مركز لتغيَت

القيادة الروحية ىي القيادة اليت يتم احلفاظ على القيم األخالقية وإعالء ان . الروحية

وسيلة إلرضاء من خالل التمكُت، واستعادة وتستفيد ل عماليفعلون ىم . القيم الروحية

 قادرة على توفَت ادلزايا ادلالية وحدىا بل من القلب ىم ليسو .أي شخص ادلرتبطة بو

  .وىم يشاركون بشكل كامل يف أنشطة اإلدارة يف رلال القيادة .والروح يف العمل

ان القيادة مدير ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا متفرقة بالقيادة : قالت الطالبة
وان الطالب ، ىم ال يريدون زلًتم بادلدير ادلعهد األخري، ادلدير األخري

ىم الطالب البد ان يدع اىل مدير بدعوة ، متساوي بادلدير مثل ابن نفسيو
، اذا كان ىناك نظوم جديد لطالب وادلدير ان جيعل ادلشورة مع الطالب، األب
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والطالب ، كل ما طلب الطالب اتباعهم، ان الدير حيب جدا مع الطالبو
 .الذين يطلبون النظام كي الطالب مطمئنا (الطالب)يطلب النظام وىم 

  مقاربة األسرةتاستخدم كنت،منط القيادة ان النظام او : قال مدير ادلعهد

والعكسهم الطلبة جزء  (طلبة)دبعٍت سعي ادلدير ادلعهد ألن يكون جزء منهم 

 مٍت

ويستعل النظام الشعور ، ان ىذا ادلعهد مازال يف التنمية: قال رئيس ادلعهد
وان ىذا النظام وسيع جدا وادلدير مل يقرر كيفية طريقة الوعي ولكن  (الوعي)

ان ادلدير ادلعهد . بوجود الوعي العايل ويكون أنشطة ادلعهد ميشي مشيا مستقيما
حيب جدا مع الطلبة ىو ليس لو شعور الغضب مع الطلبة لذالك كل من النظام 

 .ادلعهد جاء من الطلبة
بعد ان يعرف نظرية القيادة و قليل من ادلقابلة مع سلرب البيانات يف ادلعهد الطلبة 

اخذ الباحث اإلستنباط ان القيادة من ادلدير ادلعهد الطلبة األذكياء نور ، األذكياء نور الصفا

تشجيع معا مع األخالق والالصفا مييل اىل قيادة التحويلية ألن ادلدير ادلعهد عندما تطوير 

 . طالبو

، مهعد الطلبة األذكياء نور الصفا لو ثالثة ادلنهاج الذي مازال يسَت سَتا كما العادة

 : منها، والطريقة لتعليمو، لكل ادلنهج لو دور و اذلدف
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 تحفيظ القران .1

وقبول ، ان الربنامج حتفيظ القران ىو افضل الربنامج يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا

لسَت سَتا . الطالب الذي سيطلب و يسكن ىنا الذين ذلم ارادة قوية حلفظ القران

 : قد قسم الفصل اىل ستة األقسام، نظاما

 5 حيت 1لو ىدف احلفظ من اجلزء  : (أ-1)فصل  . أ

و جزء ( يس، الواقعة، الرمحن)لو ىدف احلفظ سوار مهم  : (ب-1) فصل  . ب

30 . 

 10 حيت 6لو ىدف احلفظ من جزء   (2) فصل  . ت

 15 حيت 11لو ىدف احلفظ من جزء  (3) فصل  . ث

 20 حيت 16لو ىدف احلفظ من جزء  (4) فصل  . ج

 25 حيت 21لو ىدف احلفظ من جزء  (5)فصل  . ح

 30 حيت 26لو ىدف احلفظ من جزء   (6) قصل  . خ

 تقدمي اليومية  (1

 صفحة او دبا قدرتو 0-1اداء التقدمي بعد الصبح من : تقدمي الزيادة  .1

 . اذا مل تستعد الزيادة بدل من التقدمي ادلراجعة، الطالب



 1مثل من جزء . ربع الدوراداء التقدمي بعد العشاء بالطريقة : تقدمي ادلراجعة  .2

ىذا كان . ربع الثالث حيت األخَت التقدمي الزيادة، مث ربع الثاين ، ربع األول

 ربع 1فبداءالتقدمي ادلراجعة من جزء ، قد وصل اىل اخَت التقدمي الزيادة

مثل بداء من ربع ، او استخدام التقدمي ادلراجعة من األعلي اىل األدين. األول

ربع الثالث و ، مث من األدين اىل ربع الثاين ، ربع الثاين و ربع الثالث، األول

 . غَت ذلك حيت حد األخَت اىل التقدمي الزيادة

 تقومي احلفظ (2

فيقدم مرة ، ان الطالب بعد ان يتم مخسة الصحف من احلفظ اجلديد: ربع  .1

 . ان يكون شروطا اىل الصفحة البعدة5حيت 1أخري اىل ادلعلم منذ 

فيقدم مرة ، ان الطالب بعد ان يتم جزء واحد من احلفظ اجلديد: جزء  .2

 .أخري اىل ادلعلم منذ األول اىل أألخَت جزء لشروط وصول اىل جزء البعدة

ان ىلطالب بعد ان يتم لكل الفصل فيعقد برنامج : زيادة الطبقة الفصل .3

 .حافظ القران ان حيفظ امام ادلعلم و الطالب، تقييم الزيادة الطبقة الفصل

 تعليم العلم الشامل .2

ان يف ىذا التعليم ىو احد من الربنامج ادلعهد ان يندمج بُت األياة القران و مشكلة 

ان الطالب يسمعون كل ما كلم . استخدام الطريقة يف التعليم ىي بالطريقة ادلناقشة، الفقو اليوم



، بعد شرح، ترمجة و شرح الكتب اإلسالم باللغة اإلندونيسيا ام اللغة العربية، األستاذ من القراءة

 .قراءة و ترمجة جعل ادلناقشة و السؤال و اإلجابة

 مدرسة الدينية الوسطي  .3

 الدينية ىي واحدة من ادلؤسسات التعليمية غَت الرمسية ذلا دور ىام يف تطوير رسةان ادلد

يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا اي يعقد ادلدرسة الدينية الوسطي . التعليم الديٍت اإلسالمي

الطبيان يف محلة القران تأليف : امساء الكتب منها. لألن مشتارك يف التعليم من الطالب اجلامعة

عقيدة العوم و كتب الفقة ، روئخ البيان يف تفسَت أياة القران تأليف على الصابون، امام النواوي

 .(النساء و منكحات)

ان ىذا ادلعهد ليس فقط حلفظ القران فحسب ولكن الطالب : قال ادلدير ادلعهد"

 "استطاع ان يفهم تفسَت القران كي ذلم الفكرة الواسعة و التعليم الكتب الًتاث

 :  ان اإلدارة الًتبية يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا منها

 انشطة الًتبية .أ 

، ان دلعرفة األنشطة اليومية يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا بالطريقة ادلقابلة

 . مراقبة و الوثقية حسب األنشطة يف عملية الًتبية يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا
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احلمد ، ان األنشطة قد موجودة مهما حتفيظ القران، يف اول تطويَت ىذا ادلعهد"
بوجود ىذا الربنامج مكتوبا ومنظما استطاع يسَت سَتا كما العادة بوجود ... هلل 

لو تكلم عن . نظام و معالقة بُت ادلدير ادلعهد و األستاذ و كذلك الطالب
نسطة يوميا منذ من قيام الطالب حيت : األنشطة اليومية يف ىذا ادلعهد كثَتا منها

انشطة األسبوعية و انشطة الشهرية وكذلك انشطة ، انشطة اليومية، نام الطالب
، جدول اإلمام الصالة، صالة مخس صلوات: وان األنشطة الرئيسية منها، السنة
 " .. زيارة القرب وغَت ذلك، تعليم الكتاب الًتاث، جدول حارس اليومية، مؤذن

  تقومي التعليمية .ب 

يف معرفة نتائج و األىداف دبا أمال حسب قدرة الطالب يف استويل العلوم الذي 

بوصيلة الشوري من ادلشرفُت ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا قرر عن ، علم األستاذ

 .التقومي

كشف : تارة مدير ادلعهد ان يطلب منها، يف ىذا ادلعهد ىناك التقومي لطالب"

 "و كتاب اإلستئذان ، كتاب التحفيظ القران الطالب، احلضور الطالب

ان ىذا التقيومي جبانب دلعرفة تطوير و فهم الطالب منذ من التعليم العلم الشامل 

عرف ادلدير ادلعهد اين ، بوجود ىذا التقومي، كتب الًتاث وكذلك تقدمي التحفيظ القران، 
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الطالب الذي يطلب العلم نشاطا او كسالنا وكذلك عرفو اين الطالب الذين يسكنون 

 .يف ادلنطقة او ادلسكن

    

  إدارة شؤون ادلواظفُت  .ج 

تنظيم الشخصية يف ادلؤسسة اما . ىي الطريقة اليت لوصول اىل ادلوارد ىف اإلدارة

من الًتبوية و اإلدارية بفعال والكفاءة كثَت اسنادا اىل مدير ادلدرسة او ادلؤسسة غَتة اما 

 .من التنظيم ام مدير ادلؤسسة الًتبية

ان اختار ادلواظفُت اإلدارة يف ىيكل اإلدارة ليس من الفكرة ادلدير ادلعهد فحسب "

الن اجملتمع ، بعض اجملتمع، األستاذ، الطالب: و لكن جعل رلليس الشوري منها

 "جزء من ادلعهد 

أخذ مدير ادلعهد األساتيذ يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا من الطالب 

لديها علوما و فكرة واسعة يف قدرتة و كذلك اخذ األستاذ من األستاذ اجلامعة موالنا 

 .الهنم يساعدون يف عملية و األنشطة يف ىذا ادلعهد، مالك ابراىيم دباالنق
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  إدارة الطالب  .د 

من بيان ادلعامي إدارة الطالب يف الباب الثاين قد فهم ان اإلدارة ىي جهد لكل ادلؤسسة 

بادلنفعة ادلوارد الذي لديها ، او ادلنظنة يف تنمية و رئسة اإلجتماع  او الفرقة يف متحدة

 .األغراض و األىداف يف اإلدارة

ان من مجيع الطالب يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا ىم من الطالب "

منذ الصباح حىت ادلساء ، خصوصا يف اجلامعة موالنا مالك ابراىيم ماالنق، اجلامعة

 "وقال مدير ادلعهد افعال اوال مسئلة الكلية، ىم يتعلمون يف اجلامعة

ان ينظر شخصية الطالب ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا لديهم وظيفة 

الشديدة الن من جهاة الوظيفة يف اجلامعة وكذلك وظيفة يف ادلعهد ولكن ىم يشعرون 

   . العادي بوجود ىذه البيئة

 إدارة بنية األساسية .ه 

 من وفعالية بكفاءة الوسائل الًتبية وإدارة تنظيم كيفية يه ان إدارة بنية األساسية

 من النظرية اليت قد بينت يف الباب الثاين ان .وضعها مت اليت الًتبوية األىداف حتقيق أجل
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ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا لديها الوسائل جيدة لسَت األنشطة سَتا كما العادة 

 .لوصول اىل األىداف و األغراض

من بعض اإلدارة يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا قد يسَت لكل األنشطة 

األساتيذ وكذلك الطالب وقد وفق يف ، الن ىناك معلقة بُت مدير ادلعهد ، اليومية

ان األىداف اإلدارة ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا كي يكون احسن . اجملليس الشوري

 . من قبل و جعل الطالب لديو اخالق الكرمي و كلم الصحيص و الروح القرئٍت

 إدارة بُت ادلعهد و اجملتمع .و 

ان اجملتمع ىو بعض من العناصر يف تنمية ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا ألم 

بوجود معلقة اجليدة معهم يكون ادلعهد سوف مطمئن و رعاية من اجملتمع يف تنمية 

 . ادلعهد

ان العلقة ادلعهد بُت اجملتمع معالقة وثقية الن ىيكل من اإلدارة ادلعهد هبضهم من "

وىم اجملتمع ، اجملتمع وكذلك من الطالب يعلمون االم تعليما الغٍت وغَت ذلك

 "يكون معقل ادلعهد 

ترقية روحية الطالب الحفاظ القران الكريم في معهد الطلبة األذكياء نور الصفا كاريغ  .2

 .بسوكي ماالنق

                                                           
 Wawancara dengan Ust.Andre Kurniawan ketua  pondok pesantren al-adzkiya Nurus shofa karang besuki 

malang pada tanggal 25 April 2015  pukul 22.00  – 23.00  WIB di Dinoyo. 



ان الروحية ىي قدرة ، ان ينظر الباحث اىل اطار البحث يف الباب الثاين عن الروحية

لإلعطاء معٍت العبادة لكل السلوكية و األنشطة خبطوات و الفكر لوصول اىل انسان كامل 

 .ولو دور الفكر التوحيد وكذمل مبادئ اىل اهلل سبحانو وتعايل

 ابريل 20، مقابلة مع الطالبة ادلهعد الطلبة األذكياء نور الصفا يف يوم اإلثنُت

2015 : 

زيارة القرب يف يوم السبت : ان األنشطة ادلعهد لًتقية الروحية الطالب منها".. 

لو يف ، قراءة سورة يس لكل يوم اخلميس ليال، ومشتاركها مجيع من الطالب ادلعهد

صالة التصبيح و الصالة الضحي : اليوم األحد ىناك زيادة الصالة السنة منهما

 " ...و بعد صالة الصبح قراة الشعر والربدة ىكذا، باجلامعة

ان الباحث يوجد ىف ادليدن البحث عن األنشطات لتقوية الروحية يف ادلعهد الطلبة 

 : منها، األذكياء نور الصفا

 صالة الواجبة باجلامعة .أ 

ان الصالة باجلامعة ىي مهم يف شعار اإلسالم يشبو صف ادلالئكة عندما 

 .رمحة بُت ادلسلمُت ويبدي القوة، بوجودىا تكون حبا، يشبو جندي يف احلرب، قيامها

                                                           
 Hasil wawancara dengan Hikmah Fitriyani salah satu santriwati pondok pesantren al-adzkiya nurusshofa 

karang besuki malang pada pukul 10.30-11.00  tanggal 20 april 2015  di depan microteaching. 



 ان مجيع الطالب ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا يقوم قياما الصلوات 

. لألن بوجود الصالة باجلماعة القلب مطمئناو قريب اىل اهلل تعاىل، اخلمس باجلماعة

 .تارة بعد الصالة اعطاء التشجيعات و اإلرشادات اىل الطالب

 

 

  صالة السنة .ب 

 ولكنو ليس واجباً على بصالة السنة او الصالة النوافل ىي أمر مستح

قوم هبا االنسان ما ىي إال أمور تاالنسان ، وادلقصود من ىذا الكالم أن السنة اليت 

يثاب من يفعلها بنيل احلسنات ، ولكن ال يعاقب تاركها ، لذلك كانت السنة من 

 .األمور ادلستحبة للشخص من أجل التقرب إىل اهلل

صالة السنة تكون واجبا لكل ، ان يف ىذا ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا

بعض الصالة النوفل . الطالب الن بوجود ىذه الصالة زيادة لتقوية روح الطالب

صالة الضحي و الصالة ، صالة التهجد: الذي يقوم الطالب يف ىذا ادلعهد منها

 .   التصبيح

  قراءة حزب .ج 



الدعاء و الصلواة ويرتب ، ذكر، حزب ىو رلموعة من األياة القران 

 .بالًتتيب مرتبا وىذا احلزب ليس عملية لبحث عن السيئة بل لتقوية الروحية الطالب

وىذه األنشطة يعمل باجلماعة ويقراء بعد صالة ادلفروضة ويرئس بالرئسة 

 .  و ىذا العمل قد يسيب جدا يف القلب الطالب. ىحد من اجلامعة

  قراءة الشعر .د 

وىذا الشعر من ، ان األنشطة قراءة الشعر يف ىذا ادلعهد تكون عمل اليومية

وقراءة ىذا الشعر لكل الصباح بعد الصالة ، تأليف كياىي احلاج زلمد نزام الصفا

 .   ولو السبب لألن كي الينعسون الطالب بعد الصالة الصبح، الصبح

 زيارة القرب .ه 

 ه األنشطةالن بوجود ىذان زيارة القرب احد األنشطة اليومية يف ىذا ادلعهد 

 كلما يأيت ألن ادلوت ىو قريب جدا، أقرب من حبل الوريد وميكن لإلصالح النفس

. وان زيارة القرب ىنا قرب حرز األمام ابن األول من مدير ادلعهد. وحيثما يعلم اهلل وحده

 .  ويعمل ىذه الزيارة لكل يوم السبت

 قراءة سورة يس .و 



قراءة سورة يس ىي وحدة من بعض األنشطة اليومية لطالب ادلعهد الطلبة 

ان األىداف من ىذه األنشطة لإلرسال . األذكياء نور الصفا لكل يوم اخلميس ليال

 .الفاحتة اىل من مات اوال

من بُت البيانات من قبل الذي موجدة يف معهد الطلبة األذكياء نور الصفا 

كاراغ بسوكي ماالنق اما من النظام التعليم و منهج التعليم و إدارة الًتبية يف ىذا ادلعهد 

مجيعا قد موجدة يف ىذا ادلعهد جلعل الطالب ، و أنشطة اليومية فيها قيم الروحية

 .باألخالق الكرمي والفكرة الواسعة والروح القراين

جبانب األنشطة اليومية اليت تكون رقي الروحية ىناك كتاب اخلاصة يف حبث عن الروحية واسم 
التبيان يف اداب محلة القران مؤلف امام نواوي و روائع البيان مؤلف علي من الكتاب تعٍت 

.الصابوين  



الباب الخامس 
  البحثتحليل

 
 من نتائج اما السابقة، وقد وجد الباحث النتائج ادلتوقعة، الباب يف  انكما رأينا

 يقدم مناقشة صياغة مناسبة وصف ان الباحث ىذه ادلناقشة يف. ادلالحظة وادلقابلة والوثائق

الباحث سيتم حتليل البيانات اليت مت باب يف ىذا ال.  البحث األول واألغراضالبابيف 

مجيع البيانات من . يندمج بينهما الثاين وباباحلصول عليها مع النظريات ادلوجودة يف ال

كون ت سوف كل من البياناتمن البيانات األولية والبيانات الثانوية،  اليت مت احلصول عليها

 .حتليلها وتفسَتىا بالتفصيل

 ق كاراغ باسوكي بماالنا التربوي في معهد األذكيا نور الصفإدارة . أ
 نظام التربية  .1

ظام الًتبوي ن البيانات اليت قد وجد الباحث أن نظر الباحث من  انبعد

 الباب ألن يف العصري يطبق شبو سلف و شبو ايف معهد األذكيا نور الصف

:  منها، العصريعهد شبو سلف ومن املعالمة . الثاين قد بُت حوايل  نظريتو

 .عصرييستخدم كتب الًتاث بل نظام التعلمية خيلف كادلعهد ال

وىذا ىو سبب بوجود كل طالب لديو . اّن ينظم الطالب ليس عمال سهولة

الطبيعة ومسات خمتلفة أن تتسبب ذلم . خصائص، والسلوك، احتياجات ورغبات خمتلفة



 الذي  اجلماعيالفريق واالفروق يف الفرد . واحد نفس إىل الغرض بدعوة ال بسهولة لتصل

ميكن أن يعزى إىل االختالفات يف تاريخ احلياة خلفية الطالب، ومستوى من اخللفية 

. االقتصادية، والثقافية، واأليديولوجية، التعليمية ورمبا الفطرية من الوالدة

حُت ذاك وجد الباحث القيادة من مدير معهد األذكيا نور الصفى بواسيلة مقابلة 

 القيادة مدير ادلعهد مييل اىل قيادة  ان،صلااحل. وخيالط مع الكتب ادلقرروبعض من طالب 

. حتولية ألن يف تنمية السلوك والدوافع مع كل طالبو

يهم كيف يف تدريب الطالب ، ااساسا إدارة الًتبوي يف معهد األذكيا نور الصف

 فيو يرتب ترتيبا بعد يصحح احلكومة الدينية مدينة ان اجلدول.  كما كاندولمناسبة باجل

خصوصا يف ، يف مؤسسة . هحىت يف عملية التدريس مناسبة كما اراد. 2013 يف قمالن

سيتم  (الطالب) للمتعلمُت اإلدارة، والًتبوي اذا مت اإلدارة جيدة فاإلدارة التعليممؤسسة 

. تشغيل جيد على أي حال

 

 

 :  من النتائج البحث منها ا معهد األذكيا نور الصفان اإلدارة يعقد يف

 عملية الًتبوي (1

 تقيم التدريسية (2



 إدارة شؤون ادلوظفُت (3

 إدارة الطالب (4

 إدارة ادلرافق والبنية التحتية (5

 إدارة معهد مع اجملتمع (6

 ادلدارس الداخلية مل يكن يهدف فقط إىل جعل التعليم يف  انإدارة التعليممن 

تطوير رجاء من ذلك ل،  وإدارة أخرىالوسائلادلعهد جيدا كما يتوقع ادلتعلم إدارة، وإدارة 

 .والروح القرئٍتيف حياة االسالم  تطوير القيمل وكذلك،  الطالباتياإلمكان

 ااألذكيا نور الصفالطلبة معهد في ال عليمنظام الت .2

 : منها،  حىت األن ا مثبوتثالث برامج لو ا األذكيا نور الصف الطلبةمعهد

 حتفيظ القرأن (1

 دراسة العلوم الكافية (2

 مدرسة الدينية الوسطى (3

  

 تقدميم، وخاصة لتحفيظ القرآن الكرمي اليت يستخدموهنا نظام يمن حيث التعل

 نال األمانة  أو من اخلرجيُت الذيان يقدم حفظو اىل األستاذ واهنم من الطالبومراجع، 

 العلومدراسة يف  مثال  األخرييف التعلم. من مدير ادلعهد يكون مشرفا يف حفظهم الطالب



عندم األستاذ يبحث شاملة ذلم باستخدام أساليب التعلم عن طريق مناقشة تفاعلية ألنو 

استمع جلميع الطالب وبعد أن أجريت االنتهاء من و، عن ادلشكلة اجلديدة يف ىذ اليوم

 منهج الكتب الصفراء استخدام اما من التعليم. مناقشة السؤال واإلجابة عليها الطالب

 االستماع إىل ما فقد مدرسة داخلية والطالب مشهور يف ناقشة املمنهج، ألن ناقشةامل

،  الطبيان يف محلة القرأن ادلؤلف امام نواوي: منهاوتشمل ىذه الكتب .األستاذيتحدث 

النساء )عقيدة العوام وكتاب الفقو ،  رويخ البيان يف تفسَت القرأن ادلؤلف علي الصابوين

 (ومنكاحات

 ليس لو ا األذكيا نور الصف الطلبةيف معهدان النظام التعليم الذي قد موجدة 

الطالب و تظاىر اىل اجملتمع ان ادلعهد قدرة على جعل الطالب  لتطوير االض اغراأل

 .بالفكرة الواسعة والقلب القرئٍت

 كاراغ باسوكي ا األذكيا نور الصف الطلبة الطالب في معهدترقية الروحية . ب

 قبماالن

 ادلقابلة مع بعض  من وحصيلا األذكيا نور الصف الطلبةت عملية يف معهديبعد رأ

: ية الطالب منهاصالطالب أن عملية اليت تشتمل الدينية لسشخ

 صالة اجلماعة .1



لكن  و، أوجب بصالة اجلماعة يف صالة ادلفروضة من صالة الصبح حىت العشاء

ىم ال يثبتون يف تارة . امعةبل يف اجل  ليس يف ادلعهد فحسببعض عملية الطالب

ما يف ادلعهد البد ان يقيم الصالة  الطالب  اذا كانبل يفرض مدير ادلعهدادلعهد 

 .باجلامعة

 صلوات النوافل .2

ىد يف كل أسبوع يلزم بان يصلي عصالة النوافل ال يستحب مجاعة بل  يف امل

وكذالك صالة . صباحا قبل ان يعمل شيأ يف خارج ادلعهدبعد تسبيحا مجاعة 

. صالة التهجد عادة ركعتُت منفردة،  الضحى

 قراة احلزب .3

 لفظ القرأن و فيو تستمل  و يت يقرأ الطالب بعد صالة اجلماعةلحزب ىو قرأة ا

ورد ، حبر، حزب نصر: كلمة احلزب منها.  تقربا اىل اهلل ورسولولمن ذلك  شعر

. وورد لألمام النواوي، لطيف

 Syiir Tanpo Waton”" رعيقرأ ش .4

"”Syiir Tanpo Waton  محن واحد رعبد ال  كياىي حاجيفىي شعر مشهور منذ تو

  ألن2009  يسعر يف2004حتت كياىي حاج حممد نظام الصفى يؤلف سنة 

"”Syiir Tanpo Waton عر يستخدم شولذالك ىذا ال، بعلمأ هنضة العلماء خيصص



ا ادلعهد كادلعهد هنضة ذ ألن ها األدكيا نور الصف الطلبةعملية العادة يف معهد

 بعدالطالب ال ينعس كي  بألة ادلوسيقعر يقرأ بعد صالة الصبح شا الذه. العلماء

 .الصبح

زيارة القرب  .5

حزر األمام "م ريبنٌت ىذه العملية اكراما ادلح، كثَت النتائج الديٍت يؤخد يف زيارة القرب

. تكل يف يوم السبل يزير زيارة القرب، 2012ىوا ابن مدير اليت قد تويف " 

 

قرأة سورة يس  .6

عادة يف كل . ألن منافعو كثَتة، قرأة سورة يس احد من عملية الواجبة كل الطالب

وكذالك ىذه ادلعهد عملو يف كل . لتوسل اىل أرواح،  معهد يقرأ هتليال بعد قرأة يس

ليلة اجلمعة 

 ليلة حىت الصبحمن . حتصيل البحث القدمية من ادلقابلة  عندما يبحث الباحث

 كاراغ اكيا نور الصفذ األ الطلبةعمل الطالب معهدتواىل عملية اىل عملية أخرى اليت 

يف كل العمالية يتضمن النتائج الديٍت لتكون الطالب تقربا اىل اهلل وعندما . قباسوكي مباالن

 .يطبق بأخالق الكرمية وأرواح القرأن مناسبة ىدفا دلعهد
 



الباب السادس 
ختتام اإل

 
لخالصة ا . أ

القرآن الكرمي يف  افظلطالب احل الروحية لرتقية إدارة الرتبية ادلعهدية عن البحثنتائج من 

 : على النحو التايل2015 ق كاراغ بسوكي مباالنا نور الصفءكياذ األ الطلبةعهدامل

على تشمل   قاالنم كاراغ بسوكي ا نور الصفءكياذ األ الطلبةعهدامل  يفان اإلدارة .1

بنية األنشطة التعليمية، وتقييم التعلم، إدارة شؤون ادلوظفني، إدارة الطالب، إدارة 

يسري سريا جيدا مهما كان  متكاملة من إدارة .إدارة عالقة بني ادلعهد واجملتمع، األساسية

وبوجود ىذه اإلدارة احلسنة . ، كل ذلك لتحقيق رؤية ورسالة ادلعهدىناك مشكلة قليلة

 السلف  بنيإىل شبوومن جهات إدارة ادلنهجية ادلعهد مييل . تكون ادلعهد يسري حسنة

بالطريقة التعليم العصري مثاال يف  استخدام الكتب الكالسيكية ه يف تعلمعصري ألنالو

يف قيادة مدير ادلعهد  ان .ادلناقشة مع السؤال واإلجابة وكذلك الطريقة اخلطابة الفعالية

، عندما يف تنمية األخالق و التوجهات معا مع الطالبو مييل إىل القيادة التحويلية ألنو 

كل من النظوم ادلعهد بداء او صنع ، مثل ادلدير األخري حرتموادلدير ادلعهد ال يريدون يل

من الطالب ويوفق مع ادلدير ادلعهد اال ذلك النظوم صحيحا وجيدا للمعهد وكذلك 



 نور ءكياذ األ الطلبةعهدان امل .افضل الطالب ذلا وعي لكل ما فعلهم. عناصر األخري

حتفيظ : منها، ويسري سريا منا العادةبرامج اللديها ثالثة  ق كاراغ باسوكي ماالناالصف

 . مدرسة الدنية الوسطى، دراسة العلوم الكافية، القرأن

 ق كاراغ بسوكي ماالنا نور الصفءكياذ األ الطلبةيف  معهد الروحية الطالب ان يف ترقية .2

، يف ىذه األنشطة ا وسنويا وشهريا وأسبوعيا يومييؤدوهناأنشطة الطالب الذين بوسيلة 

األخالق احلميدة، وجيعل وصول على أقرب إىل اهلل ورسولو، حل اىيذلا قيمة روحية 

، مبكتوب جيدوقد مت ترتيب األنشطة   والقلب القرأين ليكون الطالبالكاملالرجل 

 : وىذه األنشطة يف ادلعهد الطلبة األذكياء نور الصفا منها

 (صالة ادلفروضة)صالة اجلماعة (1

 (ضحى و هتجد، تسبيح)صلوات النوافل  (2

 (وورد لألمام النواوي، ورد لطيف، حبر، حزب نصر)قراة احلزب  (3

 "Syiir Tanpo Waton "شعر اليقرأ  (4

زيارة القرب  (5

 ة سورة يساءقر (6

 مقترحات  . ب



 الروحية ألنو عندما يتم تشغيل  على يف حتسني الطالبوسيلة  تكونجيد إدارة ادلعهدان 

. إدارة بشكل صحيح وفقا للجدول الزمين احلايل سيجعل الطالب من السهل متابعة والقيام

 من وزارة الدينية ية ولكن بالفعل لديها شرعة سارية ادلفعول بنائويفجيد  وان ىذا ادلعهد مازال

وباإلضافة إىل ذلك ىايل، والباحثني لديهم أي اقرتاحات  .2013 يف عام ماالنقللمدينة 

:  معهد األدكيا نور الصفى كاراغ باسوكي مباألنجقد يكون من ادلتوقع أن التقدم

 لمدير المعهد .1

ومجيع ، واألساتيذ، مدير ادلعهد بني عهديف املجيدةالتعاون وعالقات ربط  (1

 . الطالب يوجب ان حيفظ كي يكون عالقة جيدة

اإلشراف على تطوير وكذلك  وتنظيم نظوم ادلعهد الرتبيةاإلشراف على تنفيذ ان  (2

، كي جلميع األنشطة ، ان يرقيها جلميع الطالبوالبد، ات التعليميةياإلمكان

 .ميسي مسيا جيدا وكذلك تطوير ادلعهد نظوموالقواعد وال

 .طالب اجلامعةل ازما ألهنم ويريب مجيع الطالب، ان جيعل احلماسة يف الرعاية (3

 لرئيس المعهد .2

راقبة واإلشراف يف تعليم الطالب مل  ادلعهددير مجيب أن تساعد دائما

والروحية الطالب وكذلك النظوم ادلعهد ، وكذلك ان يعمل األنشطة اليومية ادلعهد



 يكون الطالب لديهم كيشراف اإل ألهنا حتتاج إىل توجيو و،الذي قد موجدة

. اخالق الكرمية وروح القرأن

 لألساتيذ .3

زيادة الفكرة تعليم الطالب وكذلك ال جودةجيب أن يكون يف حتسني 

 األستاذ ان طبيعة الطالب ألنو عندما ويستطيع ان يفهملصرب با يف العلوم الطالب

 . اء األستاذفهم الطالب سوف تشعر بالراحة وسريعة يف فهم العلم الذي أعطي

 للطالب .4

مهما  اكيا نور الصفىذ األ الطلبةعهد امليف  طالبا ناشطا ليكونذلم احلماسةطالب  على جبو
يف يوم الغد يكون من ألن ،  عظيم بسرورونشعريزال يف التنمية ولكن سوف ما ادلعهد كان

.ادلورخني يف ىذا ادلعهد  
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PROGRAM TAHFIZH AL-QUR’AN 

1. Deskripsi Program 

Program Tahfizh Al-Qur’an merupakan program utama di Pesantren 

Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa (ANSHOFA), sehingga santri yang diterima 

nyantri di pesantren ini adalah santri yang mempunyai keinginan kuat untuk 

menghafalkan Al-Qur’an dan menjaganya. Dalam rangka mengoptimalkan program 

ini, maka dibagi menjadi enam kelas sebagai berikut: 

a. Kelas Ia : Mempunyai target hafalan mulai juz 1 hingga juz 5. 

b. Kelas Ib : Mempunyai target hafalan surat-surat pentiing (Ar-Rahman, 

Waqiah, Yasiin) dan Juz 30 

c. Kelas II : Mempunyai target hafalan mulai juz 6 hingga juz 10. 

d. Kelas III : Mempunyai target hafalan mulai juz 11  hingga juz 15. 

e. Kelas IV : Mempunyai target hafalan mulai juz 16 hingga juz 20. 

f. Kelas V : Mempunyai target hafalan mulai juz 21 hingga juz 25. 

g. Kelas VI : Mempunyai target hafalan mulai juz 26 hingga juz 30. 

 

2. Pelaksanaan Program 

a. Program Setoran Harian: 

1) Setoran Ziyada h (Tambahan): Setoran dilaksanakan ba’da Shubuh mulai 

dari 1-5 halaman atau sesuai dengan kemampuan santri. Bagi yang belum 

siap setoran ziyadah, bisa menggantinya dengan setoran Muraja’ah. 

2) Setoran Muraja’ah (Ulangan): Setoran dilaksanakan ba’da Isya’ dengan 

menggunakan model putaran seperempatan. Misal setoran dimulai dari juz 1 

seperempat pertama, kemudian dilanjutkan seperempat kedua, seperempat 

ketiga dan seterusnya sampai batas akhir setoran ziyadah. Jika sudah sampai 

pada batas akhir setoran ziyadah, maka setoran muroja’ah dimulai lagi dari 



 

 

 

 

 

juz 1 seperempat pertama. Atau menggunakan model setoran muroja’ah 

naik-turun, misal dimulai dari seperempat pertama, seperempat kedua dan 

seperempat ketiga, kemudian turun ke seperempat kedua dan seperempat 

pertama, kemudian naik lagi ke seperempat kedua, seperempat ketiga dan 

seterusnya sampai pada batas akhir setoran ziyadah. 

b. Program Evaluasi Hafalan 

1) Evaluasi Seperempatan: Setelah santri menyelesaikan 5 halaman hafalan 

baru, maka harus menyetorkan ulang kepada mu’allim mulai dari halaman 1 

hingga halaman 5 sebagai syarat melanjutkan ke halaman berikutnya. 

2) Evaluasi Sejuzan: Setelah santri menyelesaikan 1 juz hafalan baru, maka 

harus menyetorkan ulang kepada mu’allim mulai dari awal hingga akhir juz 

sebagai syarat melanjutkan ke juz berikutnya. 

3) Evaluasi Kenaikan Kelas: Setelah santri menyelesaikan target hafalan di 

masing-masing kelas (5 juz), maka akan diadakan evaluasi kenaikan kelas, 

yaitu dengan membaca mulai awal hingga akhir target hafalan di hadapan 

mu’allim dan para santri. 

 

Malang, 13 September 2012  

Mengetahui, 

Pengasuh Pesantren 

 

 

( KH. Imam Muslimin ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEGIATAN SANTRI 

 

1. Harian: 

HARI JAM KEGIATAN 

Senin 

03.30   Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

05.00  Ngaji bersama & setoran hafalan Al-Qur’an 

06.00   Shalat Dluha’berjama’ah, persiapan kuliah & kuliah 

12.30  Shalat Dhuhur berjama’ah 

12.30   Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

16.30  Nderes Hafalan 

17.00   Persiapan shalat Maghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

Kultum harian (sesuai jadwal yang ada) 

19.00 Shalat Isya’berjama’ah 

19.30   Ngaji bersama & setoran hafalan Al-Qur’an 

20.00  Belajar dan istirahat malam 

 

Selasa 

03.30   Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

06.00   Shalat Dluha’ berjama’ah, persiapan kuliah 

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

16.30 Nderes Hafalan 

17.00  Persiapan shalat Maghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

Shalatisya’ berjama’ah 

Ta’lim ma’anil Qur’an   

20.00 Ngaji bersama & setoran hafalan Al-Qur’an 

21.00  Belajar dan istirahat malam 

Rabu 

03.30   Bangun, shalat Tahajjud &persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

06.00   Shalat Dluha’berjama’ah, persiapan kuliah 

12.30  Shalat Dhuhur berjama’ah 

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

16.30  Nderes Hafalan 

17.00   Persiapan shalatMaghrib 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

Kultum harian (sesuai jadwal yang ada) 

19.00 Shalat Isya’ berjama’ah 

19.30   Ngaji bersama & setoran hafalan Al-Qur’an 

21.00   Belajar dan istirahat malam 

Kamis 

03.30   Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

05.00  Ngaji bersama dan setoran hafalan al Qur’an  

06.00   Shalat Dluha’  

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

17.00   Persiapan shalatMaghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

Membaca yasin danTahlil 

19.00 Ta’lim (sesuaijadwal yang ada) 

21.00   Belajar dan istirahat malam 

Jum’at 

03.30  Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

05.00  Ngaji bersama dan setoran hafalan al Qur’an  

06.00   Shalat Dluha’  

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

17.00  Persiapan shalat Maghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

Ta’lim (diisi oleh pengasuh Dr. KH. Imam Muslimin 

M.Ag) 

20.00   Ngaji bersama dan setoran hafalan al Qur’an  

21.00  Belajar dan istirahat malam 

Sabtu 

 

03.30  Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

05.00  Takziyah 

06.00   Shalat Dluha 

Jalan-jalan (Refreshing) 

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

17.00  Persiapan shalat Maghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

19.00   Shalat Isya’ berjama’ah 

20.00  Nderes bersama 

21.00  Belajar dan Istirahat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahad 

 

03.30  Bangun, shalat Tahajjud & persiapan shalat Shubuh 

04.30  Shalat Shubuh berjamaah 

05.00  Membaca wirdu llatif, rattibul haddad, dan Syiir tanpo 

waton 

06.00   Shalat Dluha 

07.00  Ro’an (kerjabakti) 

12.30  Istirahat 

15.30 Shalat ‘Ashar berjama’ah 

17.00  Persiapan shalat Maghrib 

17.30  Shalat Maghrib berjama’ah 

19.00   Shalat Isya’ berjama’ah 

20.00  Futsal (santri putra) 

21.00  Belajar dan Istirahat 

 

 

2. Bulanan:  

HARI JAM ACARA 

Ahad Pahing 06.00-12.00  Khotmul Qur’an 

Selasa Wage 15.30-16.30  Hadroh Basaudan 

Senin Wage (malam 

Selasa Kliwon) 

19.30-20.30  Sholawat Burdah dan Diba’ 

 

 

CatatanAuradShalatJama’ah:  

 Shubuh : Setelah shalat Shubuh membaca al-Fatihah,WirdulLathif, do’adan 

Syi’irTanpoWathon 

 Dhuhur : Setelah shalat Dhuhur membaca Istighfar, Wiridan; Tasbih, Tahmid, 

Takbir33x dan Tahlil 11/33 x dilanjutkan do’a 

 ‘Ashar : Setelah shalat‘Ashar membaca Istighfar, Wiridan; Tasbih, Tahmid, 

Takbir33x danTahlil 11/33 x, sertaHizb Bahr dilanjutkando’a 

 Maghrib : Setelah shalat Maghrib membacaIstighfar, Wiridan; Tasbih, Tahmid, 

Takbir33x dan Tahlil 11/33 x, serta Wirid Imam Nawawi dilanjutkan do’a 

 Isya’  : Setelah shalat Isya’membaca Istighfar, Wiridan; Tasbih, Tahmid, 

Takbir33x dan Tahlil 11/33 x, serta Hizb Nashr dilanjutkan do’a. 



 

JADWAL KULTUM BA’DA MAGHRIB 

PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL ADZKIYA’ NURUS 

SHOFA 
 

1. Fani Nur Wakhid 

2. Syuaibatul Aslamiyah 

3. Evi Fahrunnisa’ 

4. Qonita Sholihatun Bustani 

5. Irnin Miladdyan A. 

6. Moh. Hasan 

7. Muhammad Arifin 

8. Muhammad As’ad 

9. Sulaiman Addaroni 

10. Mohamad RifqiFauzi 

11 . Hikmah Fitriyani 

12. Izzul Mustofa 

13. Muhammad Jazuli 

14. Mifahul Khoiroh 

15. Hikmatul Hasanah 

16. Ahmad Mukhoffin 

17. Ali Abdurrohman 

18. Siti Sarifah 

19. Handoko SH.i 

20. Ulya Kholifatunnisa 

21. Achmad Ali Adhim 

22. Atul Handayani 

23. Andri Kurniawan 

24. M. Taufiq 

25. Faiz Nasrullah 

26. Indah Tin Umami 

27. Handrini Rahayu Ningtiyas 

28. Hari Robiansyah 

29. Anis Khoirunna 

30. Sauma Hidayati 

31. Choirul Masfufah 

32. Siti Qomariyah 

33. M. Umar Faruq  

34. Jamaluddin Rakha 

35. Nafisah Dhuha 

36. Hadi Prawiro 

37. Moh.Dzikrullah 

38. LintangMaulana 

39. Lilis Su’aidah  

40. Moch Fahruddin  

41. Izzul Mustofa  

42. Moch Arifin  

43. LayliIlarosmaria 

44. Irnin Miladiyah  

45. Ahmad Fauzi  

46. Almeris Hanifah  

 

 

Keterangan : 

 Jadwal kultum ini berurutan di mulai dari no 1 dan seterusnya. 

 Bagi petugas kultum mohon disiapkan materinya. 

 Batas minimal kultum 5 menit dan maksimal 7 menit.  



 

Jadwal Piket Kebersihan 

Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa 

 
Senin Selasa Rabu 

Andri Kurniawan Faiz Nasrullah Moh. Hasan 

Fakhruddin  Mukhoffin Moh. Taufiq 

Hari Robiansyah Ali Abdurrahman Fani Nur Wakhid 

Navisah Dhuha Muh. Jazuly Intan 

Almeris Indah Tin Umami Ulya Kholifatunnisa 

Syu’aibatul Aslamiyah Qonita Sholihatun B Hikmah Fitriyani 

 

Kamis Jum’at Sabtu 

Jamalluddin Handoko Ali Adhim 

Hadi Prawiro Moh. Dzikrulloh Muh. Arifin 

Ahmad Fauzi Umar Faruq Sulaiman Addaroni 

Atul Handayani Hikmah Hasanah Siti Qomariyah 

Dinda Az- Zahro Irnin M. Miftah 

Handrini R. Masfufah Lilis Suhaida 

 



 

Keterangan : 

1. Piket dilaksanakan setiap hari senin sampai hari sabtu sesuai jadwal 

2. Kebersihan , keindahan, dan keamanan pondok adalah tanggung jawab 

petugas piket pada hari tersebut. 

3. Menjaga keamanan dan ketertiban pondok (parkir) 

4. Piket dilaksanakan setiap pgai & sore hari (pembagian kondisional sesuai 

kesepakatan anggota piket di hari tersebut). 



Jadwal Petugas Sholat Jama’ah 

Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa 

 

Tanggal Petugas Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya 
1 Adzan+Ngaji 

Baca Hizb 
Imam 

Moh.Dzikrulloh 

Ahmad Mukhofin 

 

Ahmad Mukhofin 

Izzul Musthofa 

Mirzausi Lintang 

Fahruddin 

Moh. Arifin 

Hadi Prawiro 

Andri K. 

Umar Faruq 

Handoko 

Jamaluddin 

Moh.Afifuddin 

Mohammad hasan 

2 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Faiz Nasulloh 

Hari Robiansyah 

 

Ali Abdurrahman 

Faiz Nasulloh 

Moh.Dzikrulloh 

Lintang 

Jibril Opick 

Izzul Musthofa 

Ali Adhim 

Fahruddin 

Moh.Afifuddin 

Moh.Jazuly 

Hadi Prawiro 

Jamaluddin 

3 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Hari Robiansyah 

Handoko 

 

Fani Nur Wakhid 

Mohammad hasan 

Ali Abdurrahman 

Hadi Prawiro 

Jibril Opick 

Sulaiman 

Moh.Dzikrulloh 

Jamaluddin 

Andri Kurniawan 

Mukhofin 

Moh.Jazuly 

Andri K. 

4 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Lintang 

Ahmad Mukhofin 

 

Sulaiman 

Ali Abdurrahman 

Moh. Arifin 

Moh.Hasan 

Fani Nur Wakhid 

Umar Faruq 

Faiz Nasulloh 

Sulaiman 

Moh.Dzikrulloh 

Ali Abdur 

Andri Kurniawan 

Handoko 

5 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Fahruddin 

Ali Adhim 

 

Andri Kurniawan 

Izzul Musthofa 

Faiz Nasulloh 

Umar Faruq 

Moh. Arifin 

Hari Robiansyah 

Hari Robiansyah 

Umar Faruq 

Mukhofin 

Moh. Arifin 

Moh.Dzikrulloh 

Sulaiman 

6 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Moh.Afifuddin 

Faiz Nasulloh 

 

Ali Adhim 

Hari Robiansyah 

Moh.Dzikrulloh 

Moh.Jazuly 

Lintang 

Hadi Prawiro 

Lintang 

Fahruddin 

Muh.Arifin 

Sulaiman 

Moh.Afifuddin 

Jibril Opick 

7 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Hadi Prawiro 

Handoko 

 

Moh.Dzikrulloh 

Mohammad hasan 

Ali Adhim 

Mukhofin 

Jibril Opick 

Hari Robiansyah 

Fahruddin 

Jamaluddin 

Moh.Jazuly 

Andri Kurniawan 

Moh.Jazuly 

Faiz Narulloh 

8 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Mohammad hasan 

Ahmad Mukhofin 
Faiz Nasulloh 

Ali Abdurrahman 

Hadi Prawiro 

Ali Abdur 

Fani Nur Wakhid 

Izzul Musthofa 

Moh.Afifuddin 

Sulaiman 

Fahruddin 

Ali Adhim 

Andri Kurniawan 

Jamaluddin 

9 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Jamaluddin Rakha 

Ali Adhim 

Hari Robiansyah 

Izzul Musthofa 

Fahruddin 

Fani 

Moh. Arifin 

Mukhoffin 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 

Ali Abdur 

Moh.Dzikrulloh 

Faiz Nasulloh 

Handoko 

10 Adzan+Ngaji Moh.Jazuly Lintang Sulaiman Izzul Musthofa Faiz Nasulloh 



Jadwal Petugas Sholat Jama’ah 

Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa 

 
Baca Hizb 

Imam 
Hari Robiansyah 

 

Fahruddin 

Fani Nur Wakhid 

Moh.Afifuddin 

Ali Adzhim 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 
Handoko 

Andri K. 

11 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Ahmad Mukhofin 

Izzul Musthofa 

 

Fahruddin 

Moh. Arifin 

Hadi Prawiro 

Andri K. 

Umar Faruq 

Handoko 

Moh.Dzikrulloh 

Ahmad Mukhofin 

Mirzausi Lintang 

Jamaluddin 

Moh.Afifuddin 

Mohammad hasan 

12 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Ali Abdurrahman 

Faiz Nasulloh 

 

Lintang 

Jibril Opick 

Izzul Musthofa 

Ali Adhim 

Fahruddin 

Moh.Afifuddin 

Faiz Nasulloh 

Hari Robiansyah 

Moh.Dzikrulloh 

Moh.Jazuly 

Hadi Prawiro 

Jamaluddin 

13 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Fani Nur Wakhid 

Mohammad hasan 

 

Hadi Prawiro 

Jibril Opick 

Sulaiman 

Moh.Dzikrulloh 

Jamaluddin 

Andri Kurniawan 

Hari Robiansyah 

Handoko 

Ali Abdurrahman 

Mukhofin 

Moh.Jazuly 

Andri K. 

14 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Sulaiman 

Ali Abdurrahman 

 

Moh.Hasan 

Fani Nur Wakhid 

Umar Faruq 

Faiz Nasulloh 

Sulaiman 

Moh.Dzikrulloh 

Lintang 

Ahmad Mukhofin 

Moh. Arifin 

Ali Abdur 

Andri Kurniawan 

Handoko 

15 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Andri Kurniawan 

Izzul Musthofa 

 

Umar Faruq 

Moh. Arifin 

Hari Robiansyah 

Hari Robiansyah 

Umar Faruq 

Mukhofin 

Fahruddin 

Ali Adhim 

Faiz Nasulloh 

Moh. Arifin 

Moh.Dzikrulloh 

Sulaimman 

16 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Ali Adhim 

Hari Robiansyah 

 

Moh.Jazuly 

Lintang 

Hadi Prawiro 

Lintang 

Fahruddin 

Muh.Arifin 

Moh.Afifuddin 

Faiz Nasulloh 

Moh.Dzikrulloh 

Sulaiman 

Moh.Afifuddin 

Jibril Opick 

17 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Moh.Dzikrulloh 

Mohammad hasan 

 

Mukhofin 

Jibril Opick 

Hari Robiansyah 

Fahruddin 

Jamaluddin 

Moh.Jazuly 

Hadi Prawiro 

Handoko 

Ali Adhim 

Andri Kurniawan 

Moh.Jazuly 

Faiz Narulloh 

18 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Faiz Nasulloh 

Ali Abdurrahman 

 

Ali Abdur 

Fani Nur Wakhid 

Izzul Musthofa 

Moh.Afifuddin 

Sulaiman 

Fahruddin 

Mohammad hasan 

Ahmad Mukhofin 

Hadi Prawiro 

Ali Adhim 

Andri Kurniawan 

Jamaluddin 

19 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Hari Robiansyah 

Izzul Musthofa 

 

Fani 

Moh. Arifin 

Mukhoffin 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 

Ali Abdur 

Jamaluddin Rakha 

Ali Adhim 

Fahruddin 

Moh.Dzikrulloh 

Faiz Nasulloh 

Handoko 



Jadwal Petugas Sholat Jama’ah 

Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa 

 
20 Adzan+Ngaji 

Baca Hizb 
Imam 

Lintang 

Fahruddin 

 

Sulaiman 

Moh.Afifuddin 

Ali Adzhim 

Izzul Musthofa 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 

Moh.Jazuly 

Hari Robiansyah 

Fani Nur Wakhid 

Faiz Nasulloh 

Handoko 

Andri K. 

 

21 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Fahruddin 

Moh. Arifin 

 

Andri K. 

Umar Faruq 

Handoko 

Jamaluddin 

Moh.Afifuddin 

Hadi Prawiro 

Ahmad Mukhofin 

Izzul Musthofa 

Mirzausi Lintang 

Moh.Dzikrulloh 

Ahmad Mukhofin 

Mohammad hasan 

22 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Lintang 

Jibril Opick 

 

Ali Adhim 

Fahruddin 

Moh.Afifuddin 

Moh.Jazuly 

Hadi Prawiro 

Izzul Musthofa 

Ali Abdurrahman 

Faiz Nasulloh 

Moh.Dzikrulloh 

Faiz Nasulloh 

Hari Robiansyah 

Jamaluddin 

23 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Hadi Prawiro 

Jibril Opick 

 

Moh.Dzikrulloh 

Jamaluddin 

Andri Kurniawan 

Mukhofin 

Moh.Jazuly 

Sulaiman 

Fani Nur Wakhid 

Mohammad hasan 

Ali Abdurrahman 

Hari Robiansyah 

Handoko 

Andri K. 

24 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Moh.Hasan 

Fani Nur Wakhid 

 

Faiz Nasulloh 

Sulaiman 

Moh.Dzikrulloh 

Ali Abdur 

Andri Kurniawan 

Umar Faruq 

Sulaiman 

Ali Abdurrahman 

Moh. Arifin 

Lintang 

Ahmad Mukhofin 

Handoko 

25 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Umar Faruq 

Moh. Arifin 

 

Hari Robiansyah 

Umar Faruq 

Mukhofin 

Moh. Arifin 

Moh.Dzikrulloh 

Hari Robiansyah 

Andri Kurniawan 

Izzul Musthofa 

Faiz Nasulloh 

Fahruddin 

Ali Adhim 

Sulaimman 

26 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Moh.Jazuly 

Lintang 

 

Lintang 

Fahruddin 

Muh.Arifin 

Sulaiman 

Moh.Afifuddin 

Hadi Prawiro 

Ali Adhim 

Hari Robiansyah 

Moh.Dzikrulloh 

Moh.Afifuddin 

Faiz Nasulloh 

Jibril Opick 

27 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Mukhofin 

Jibril Opick 

 

Fahruddin 

Jamaluddin 

Moh.Jazuly 

Andri Kurniawan 

Moh.Jazuly 

Hari Robiansyah 

Moh.Dzikrulloh 

Mohammad hasan 

Ali Adhim 

Hadi Prawiro 

Handoko 

Faiz Narulloh 

28 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Ali Abdur 

Fani Nur Wakhid 

 

Moh.Afifuddin 

Sulaiman 

Fahruddin 

Ali Adhim 

Andri Kurniawan 

Izzul Musthofa 

Faiz Nasulloh 

Ali Abdurrahman 

Hadi Prawiro 

Mohammad hasan 

Ahmad Mukhofin 

Jamaluddin 

29 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Fani 

Moh. Arifin 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 

Moh.Dzikrulloh 

Faiz Nasulloh 

Hari Robiansyah 

Izzul Musthofa 

Jamaluddin Rakha 

Ali Adhim 



Jadwal Petugas Sholat Jama’ah 

Pesantren Mahasiswa Al-Adzkiya’ Nurus Shofa 

 

Keterangan :  

 Jadwal di mulai dari tanggal 1 pada setiap bulan dan berulang kembali untuk tanggal 1 bulan 

berikutnya 

 Bagi yang bertugas di harapkan stand by di musholla sebelumm waktu adzan 

 Petugas yang berhalangan secara otomatis akan di gantikan oleh pihak pengurus 

 Hal-hal yang belum diatur akan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan berikutnya 

Imam  Ali Abdur Mukhoffin Fahruddin Handoko 

30 Adzan+Ngaji 
Baca Hizb 

Imam 

Sulaiman 

Moh.Afifuddin 

 

Izzul Musthofa 

Hadi Prawiro 

Umar Faruq 

Faiz Nasulloh 

Handoko 

Ali Adzhim 

Lintang 

Fahruddin 

Fani Nur Wakhid 

Moh.Jazuly 

Hari Robiansyah 

Andri K. 



 

Pembagian Setoran 

Mahasantri Pesantren Al-Adzkiya’ Nurus Shofa  

Masa Ibadah 2015-2016  

 
Ustadz Shalihin  

 

Moch Taufik 

Moch Dzikrullah 

Sulaiman Ad-Dzaraini  

Evi Fachrunnisa’  

Handrini Rahayuningtyas  

Hikmah Fitriani  

Choirul Masfufah  

Syuaibatul Aslamiyah  

Irnin Miladiyah  

 

Ustadz Jamaluddin Rakha  

 

Moch Ali Adzim  

Mukhoffin Al-Fani  

 

 

 

 

 

 

 

Ustadz Handoko  

 

Fani Nur Wahid  

Moch Fahruddin  

Izzul Mustofa  

Hadi Prawiro  

Moch Arifin                            

Anis Khairuna 

Siti Qomariyah 

 

 

 

Ustadz Moch Taufik 

 

Ali Abdurahman  

Hari Robiansyah  

Moch Jazuli  

M. Umar  

  

Ustadzah Atul Handayani 

 

Layli ilarosmaria  

Intan  

Dinda Az-Zahra 

Almeris Hanifah  

Mas A’and 

 

Faiz Nasrullah  

Miftahul Choiroh 

Hikmah Hasanah  

Lilis Suhaidah 

Sauma Hidayati  

Ahmad Fauzi  

 

 

 

 

Ustadzah Nafisah Dhuha 

 

Siti Sarifah  

Qonita Sholihatun Bustan 

Ulya Kholifatun Nisa’  

Indah Tin Umami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb :  

Setoran dilaksanakan  Ba’da Shubuh dan Ba’da Isya’   

Bagi mahasantri yang namanya belum tercantum, harap menghubungi Sekretaris  Pesma 

Anshofa  

Evaluasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali   
 



Absensi Tahfidh Santri ANSHOFA 

September 2014  

No Nama TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 HandokoS.Hi                                

2 Mohammad Hasan                                

3 AndriKurniawanS.Pdi                                

4 FaniNur Wahid                                

5 HandriniRahayuningtyas                                

6 FaizNasrullah                                

7 HikmahFitriyani                                

8 ChoirullMasyfufah                                

9 Moh. Taufik                                

10 SulaimanAddaroini                                

12 Jamalludin                                

12 Ali Abdurahman                                

13 Ahmad Ali Adzim                                

14 AnisKhairuna                                

15 AtulHandayani                                

16 Indah Tin Umami                                

17 SaumaHidayati                                

18 SitiQomariyah                                

19 MiftakhulKhairah                                

20 NafisahDhuha                                

21 Hikmatul Hasanah                                

22 DindaAzzahra Al-ain                                

23 Ahmad HadiPrawiro                                

24 Mohammad Fahruddin                                



25 M. Mukhoffin Al-Fanni                                

26 Moh. Dzikrullah                                

27 MirzausiLintangMaulana                                

28 NaylusSa’adah                                

29 LilisSuaidah                                

30 SitiSarifah                                

31 HariRobiansyah                                

32 Syu’aibatulAslamiyah                                

33 Ulya Kholifatunnisa’                                 

34 Irnin Miladiyah                                

35 Mohammad Afifuddin                                

36 Mohammad Jazuli                                

37 Muhammad Arifin                                

38 FaruqNurulMujaddid                                

39 Qonita Sholihatun Bustani                                

40 Izul Mustofa                                

41 Layli Ilarosmaria                                

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

NB: silahkan member itanda (√) padasantri yang setoran 

 



 

 

 

Absensi Mahasantri ANSHOFA 

September 2012  

No Nama 
TANGGAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Linda MiftahulHusna                                

2 OctiaMulyawanti                                

3 Anjanis Mala Rega                                

4 UlyaKholifatunnisya                                

5 HandriniRahayuningtyas                                

6 HikmahFitriyani                                

7 EviFahrunnisa'                                

8 ChoirulMasfufah                                

9 Syu'aibatulAslamiyah                                

 

NB: silahkan member itanda (√) jikaandasudahberada di MA’HAD ANSHOFA 

 



 

TATA TERTIB 

 

KEWAJIBAN: 

1. Melakukan registrasi pada awal tahun (bulan Agustus) 

2. Menyewa almari yang disediakan pengurus 

3. Menjaga nama baik almamater pesantren 

4. Mementingkan kepentingan pesantren di atas kepentingan pribadi 

5. Berkomitmen menjalankan program kegiatan pesantren  

6. Berprilaku sopan di dalam dan di luar pesantren 

7. Melaksanakan shalat berjama’ah 5 waktu di Musholla 

8. Berada di pesantren pukul 22.00  bagi santri putra dan pukul 21.00  bagi 

santri putri 

9. Menggunakan air dan listrik seperlunya  

10. Menjaga kebersihan  lingkungan pesantren 

11 . Memiliki tempat peralatan mandi (sabun, shampoo, pasta gigi, dan lain-

lain) 

12. Membayar syahriah  paling lambat tanggal 10/bulan  

13. Izin kepada pengasuh/pembina/ketua pesantren jika bermalam di luar 

pesantren  

14. Memberitahu kepada pengasuh/ketua pesantren jika membawa/menerima 

tamu santri yang menginap 

15. Berpakaian yang rapi dan sopan 

16. Memarkir kendaraan pada tempatnya dengan rapi 

17. Mengkondisikan tamu untuk ikut kegiatan shalat berjama’ah 

18. Turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 

masyarakat sekitar pesantren 

 

LARANGAN: 

1. Berbuat yang tidak patut menurut agama dan etika masyarakat 

2. Membuat kegaduhan yang dapat mengganggu ketenangan orang lain 

3. Menggunakan air dan listrik secara berlebihan  

4. Membuang air tanpa digunakan sesuai dengan kebutuhan 

5. Bermalam di luar pesantren tanpa izin pengasuh/ketua pesantren 

6. Memiliki tempat tinggal ganda 

7. Membunyikan musik atau nyanyian yang dapat mengganggu orang lain 

8. Naik atau menghidupkan kendaraan di dalam pesantren 

9. Menjadi provokator penghambat jalannya kegiatan dan program pesantren 

10. Merokok bukan pada tempatnya (musholla, kamar tidur dan kamar mandi) 

11 . Menaruh pakaian atau handuk  dan benda lainnya, termasuk peralatan 

mandi di kamar mandi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANKSI: 

1. Diperingatkan  

2. Diberi hukuman 

3. Dikeluarkan dari pesantren 

4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib 

 

Catatan:  

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan yang berjalan melalui 

kesepakatan. 



 

 

SYI’IR TANPO WATHON 

 

اَيا
َ
ط

َ
خ

ْ
ِفُر هللا ِمَن ال

ْ
ْسَتغ

َ
َبَراَيا   أ

ْ
ِفُر هللا َربَّ ال

ْ
ْسَتغ

َ
 أ

ا  َصاِلحا
ا

ا   َوَوِفْقِنى َعَمًل اِفعا
َ
ا ن ما

ْ
 َرِبّ ِزْدِنى ِعل

دَرج
َّ
ِن َوال

ْ
أ يك   َيا َرِفيَع الشَّ

َ
ٌم َعل

َ
 َيا َرُسوَل هللا َسًل

َرِم  
َ
ك

ْ
ُجْوِد َوال

ْ
َهْيَل ال

ُ
ِ     َيا أ

َ
َعل

ْ
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َ
 َياِاْ َر 

ا
َف 

ْ
 َعط

 

Ngawiti Ingsun nglaras syi’iran (aku memulai menembangkan syi’ir) 

Kelawan muji maring Pengeran (dengan memuji kepada Tuhan) 

Kang paring rohmat lan kenikmatan (yang member rohmat dan kenikmatan) 

Rino wengine tanpo petungan 2x (siang dan malamnya tanpa terhitung) 

Duh bolo konco priyo wanito (wahai para teman pria dan wanita) 

Ojo mung ngaji syare’at bloko (jangan hanya belajar syari’at saja) 

Gur pinter ndongeng, nulis lan moco (hanya pandai bicara, menulis dan 

membaca) 

Tembe mburine bakal sangsoro 2x (esok hari bakal sengsara) 

Akeh kang apal  Qur an Hadise  (banyak yang hafal Qur an dan Haditsnya) 

Seneng ngafirke marang liyane (senang mengkafirkan kepada orang lain) 

Kafire dewe dak digatekke (kafirnya sendiri tak dihiraukan) 

Yen isih kotor ati akale 2x (jika masih kotor hati dan akalnya) 

Gampang kabujuk nafsu angkoro (gampang terbujuk nafsu angkara) 

Ing pepaese gebyare ndunyo (dalam hiasan gemerlapnya dunia) 



 

 

Iri lan meri sugihe tonggo (iri dan dengki kekayaan tetangga) 

Mulo atine peteng lan nisto 2x (maka hatinya gelap dan nista) 

Ayo sedulur jo nglaleake (ayo saudara jangan melupakan) 

Wajibe ngaji sak pranatane (wajibnya mengkaji lengkap dengan aturannya) 

Nggo ngandelake iman tauhide (untuk mempertebal iman tauhidnya) 

Baguse sangu mulyo matine 2x (bagusnya bekal mulia matinya) 

Kang aran sholeh bagus atine (yang disebut sholeh adalah bagus hatinya) 

Kerono mapan seri ngelmune (karena mapan lengkap ilmunya) 

Laku thoriqot lan ma’rifate (menjalankan thoriqot dan ma’rifatnya 

Ugo hakekot manjing rasane 2x (juga hakikat meresap rasanya) 

Al-Qur an qodim wahyu minulyo (Al-Qur an qodim wahyu mulia) 

Tanpo tinulis biso diwoco (tanpa ditulis bisa dibaca) 

Iku wejangan guru waskito (itulah petuah guru mumpuni) 

Den tancepake ing njero dodo 2x (ditancapkan di dalam dada) 

Kumanthil ati lan pikiran (menempel di hati dan pikiran) 

Mrasuk ing badan kabeh jeroan (merasuk dalambadan dan seluruh hati) 

Mu’jizat Rosul dadi pedoman (mukjizat Rosul  (Al-Qur an) jadi pedoman) 

Minongko dalan manjinge iman 2x (sebagai sarana jalan masuknya 

iman) 

Kelawan Alloh kang Moho Suci (kepada Allah Yang Maha Suci) 

Kudu rangkulan rino lan wengi  (harus mendekatkan diri siang dan malam) 

Ditirakati diriyadloi (diusahakan dengan sungguh-sungguh secara ikhlash) 

Dzikir lan suluk jo nganti lali 2x (dzikir dan suluk jangan sampai lupa) 



 

 

Uripe ayem rumongso aman (hidupnya tenteram merasa aman) 

Dununge roso tondo yen iman (mantabnya rasa tandanya beriman) 

Sabar narimo najan pas-pasan (sabar menerima meskipun hidupnya pas-

pasan) 

Kabeh tinakdir saking Pangeran 2x (semua itu adalah takdir dari Tuhan) 

Kelawan konco dulur lan tonggo  (terhadap teman, saudara dan tetangga) 

Kang podo rukun ojo dak siyo  (yang rukunlah jangan bertengkar) 

Iku sunnahe Rosul kang mulyo (itu sunnahnya Rosul yang Mulia) 

Nabi Muhammad panutan kito 2x (Nabi Muhammad tauladan kita) 

Ayo nglakoni sekabehane  (ayo jalani semuanya) 

Alloh kang bakal ngangkat drajate (Allah yang akan mengangkat 

derajatnya) 

Senajan ashor toto dhohire (walaupun rendah tampilan dhohirnya) 

Ananging mulyo maqom drajate 2x (namun mulia maqom derajatnya di 

sisi Allah) 

Lamun palastro ing pungkasane (ketika ajal telah datang di akhir hayatnya) 

Ora kesasar roh lan sukmane (tidak tersesat roh dan sukmanya) 

Den gadang Alloh swargo manggone (dirindukan Allah surga tempatnya) 

Utuh mayite ugo ulese 2x (utuh jasadnya juga kain kafannya) 

 



 

 

 

 

 

 

﴾ الورد اللطيف﴿
ُقْل ُىَو  اُ َأَ ٌد،  اُ  اصَّرَمُد، ََلْ يَِلْد وَََلْ يُ ْوَاْد، وَََلْ َيُكْ  َاُو ُكُفًو  َأَ ٌد . ِ ْ ِ   ِا  الَّرْ ِ   الَّرِ ْ  ِ  -ٔ

(3 )×
ُقْل أَُعْوُذ ِ َلبِّ  ْاَفَلِق، ِمْ  َشلِّ َما َخَلَق، َوِمْ  َشلِّ َغاِسٍق ِإَذ  َوَقَب، َوِمْ  . ِ ْ ِ   ِا  الَّرْ ِ   الَّرِ ْ  ِ  -ٕ

 ×(3)َشلِّ  ان َّرفَّراثَاِت ِف  ْاُعَقِد، َوِمْ  َشلِّ َ اِسٍد ِإَذ  َ َ َد 

ُقْل أَُعْوُذ ِ َلبِّ  انَّراِس، َمِلِك  انَّراِس، إِاِو  انَّراِس، ِمْ  َشلِّ  ْاَوْسَو ِس . ِ ْ ِ   ِا  الَّرْ ِ   الَّرِ ْ  ِ  -ٖ
 ×(3) ْْلَنَّراِس،  اَّرِذي يُ َوْسِوُس ِف ُصُدوِر  انَّراِس، ِمَ   ْْلِنَّرِة َو انَّراِس 

 ×(3)َربِّ أَُعْوُذ ِ َك ِمْ  ََهَزَ ِت  اشَّر اَِطنِي َوأَُعوُذ ِ َك َربِّ أَْن ََيُْضُلوَن  -ٗ

َِلُك ْ حَلقُّ الَ إِاَو ِإالَّر ُىَو َربُّ . أََ َ ِ ْ ُ ْ  أَ َّراَ َخَلْقناَُكْ  َعَ  اً  -٘
َوأَنَّرُكْ  إِاَْ ناَ الَ تُ ْلِجُعوَن،  َ َ عَاىَل  اُ  مل

اَ ِ َ ا ُُو ِعْنَد َر ِّوِ . َوَمْ  يَدُْ  َمَ   ِا ِإ اً أَخَل الَ  ُ ْلَىاَن َاُو  ِوِ .  ْاَعْلِش  ْاَكلِ ِ  ِإنَّرُو الَ يُ ْفِلُح .  َِ  َّر
ُل  الَّر ِ ِنيَ .  ْاكاَِ ُلونَ   .َوُقْل َربِّ  ْغِفْل َوْ رَ ْ  َوأَْنَ  َخ  ْ

َوَعِش ًّا َوِ نْيَ . َوَاُو ْ حَلْمُد ِف  ا َّرمَو ِت َوْ َ ْرضِ . َ ُ ْ  اََن  ِا ِ نْيَ ُ ُْ وَن َوِ نْيَ ُتْصِ ُ ونَ  -ٙ
َ َِّ  ِمَ  ْ حَل ِّ . ُتْ ِ ُلونَ 

َ ِِّ  َوُ ْلُِ   مل
وََكذِاَك . َوَُيِْ  ْ َ ْرَض  َ ْعَد َمْوِِتَا. ُ ْلُِ  ْ حَل َّر ِمَ   مل

 . ُ َْلُجْونَ 

 ×(3)أَُعوُذ  ِاِا  ا َّرِمْ ِ   ْاَعِلْ ِ  ِمَ   اشَّرْ طاَِن  الَّرِجْ ِ   -ٚ

ًعا ِمْ  َخْشَ ِة  اِ  -ٛ َوتِْلَك ْ َ ْم َاُل َنْضلِ ُ َ ا . َاْو أَنْ زَْاناَ ىَذ   ْاُقْل َن َعَل  َجَ ٍل َالَأَيْ َ ُو َخاِشعاً ُمَ َصدِّ
. ُىَو  اُ  اَّرِذي الَ إِاَو ِإالَّر ُىَو عَاَِلُ  ْاَلْ ِب َو اشَّرَ اَاِ  ُىَو  الَّرْ ِ   الَّرِ ْ  ِ . اِلنَّراِس َاَعلَّرُ ْ  يَ  َ َفكَّرُلونَ 

َُ َك  ُِّل ُسْ َ اَن 
َُ ْ ِمُ   ْاَعزِيْ ُز  ْْلَ َّراُر  مل

ْؤِمُ   مل
ُ
َِلُك  ْاُقدُّوُس  ا َّراَلُم  مل

ُىَو  اُ  اَّرِذي الَ إِاَو ِإالَّر ُىَو  مل
ُيَ  ُِّح َاُو ماَ ِف  ا َّرمَو ِت . ُىَو  اُ  ْْلَاِاُق  ْاَ ارُِ   ْاُمَصوُِّر َاُو ْ َ ْ اَُ   حلُْْ َ  .  ِا َعمَّرا ُيْشلُِكونَ 

 . َوْ َ ْرِض َوُىَو  ْاَعزِيْ ُز  حلَِْكْ  ُ 

 . ِإنَّرُو ِمْ  ِعَ اِاناَ  ْاُمْؤِمِننيَ . ِإناَّر َكذِاَك َ ْزِي  ْاُمْ ِ ِننْيَ . َساَلٌم َعَل  نُ ْوٍ  ِف  ْاَعاَاِمنيَ  -ٜ

 ×(3)أَُعوُذ ِ َكِلَماِت  ِا  ا َّرامَّراِت ِمْ  َشلِّ َما َخَلَق  -ٓٔ

ِو َشْ ٌئ ِف ْ َ ْرِض َوالَ ِف  ا َّرَماِ  َوُىَو  ا َّرِم ُ   ْاَعِل ُ   -ٔٔ  ×(3)ِ ْ ِ   ِا  اَّرِذي الَ َيُضلُّ َمَ    ِْ



 

 

 

 

 

 

نْ اَ .  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْصَ ْ ُ  ِمْنَك ِف نِْعَمٍة َوَعاِ َ ٍة َوِسْ ٍ  -ٕٔ َلَك ِف  ادُّ  ََأِِتَّر نِْعَمَ َك َعَل َّر َوَعاِ َ َ َك َوِس  ْ
 ×(3)َوْ  ِخلَِ  

ْ َ  َخْلِقكَ .  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْصَ ْ ُ  أُْشِ ُدَك َوأُْشِ ُد َ ََلَة َعْلِشكَ  -ٖٔ أَنَّرَك أَْنَ   اُ . َوَمالَِ َكَ َك َو َِ
 ×(4) اَّرِذي الَ إِاَو ِإالَّر أَْنَ  َوْ َدَك الَ َشلِْيَك َاَك َوأَنَّر ُُمَمَّرًد  َعْ ُدَك َوَرُسْوُاَك 

 ×(3)َ حلَْْمُدِ ِا َربِّ  ْاَعاَاِمنْيَ َ ًْد  يُ َو ِف نَِعَمُو َويَُكاِ ُئ َمزِْيَدُه  -ٗٔ

الَ  ْنِفَصاَم َ َاَو اُ . أَمْنُ   ِاِا  ْاَعِ ْ ِ  وََكَفْلُت  ِْاْلِْ ِ  َو اطَّراُغوِت َو ْسَ ْمَ ْكُ   ِاْاُعْلَوِ   ْاُوثْ َق  -٘ٔ
ْ ٌ  َعِلْ ٌ   َِ (3)× 

َ ْ ِبَ  اُ الَ  (×3)َرِضْ ٌ   ِاِا َر اًّ َو ِْاإِلْساَلِم ِايْناً َوِبَُ مَّرٍد َصلَّر   اُ َعَلْ ِو َوَسلَّرَ  نَِ  اًّ َوَرُسْوالً  -ٙٔ
 ×(7)إِاَو ِإالَّر ُىَو َعَلْ ِو تَ وَكَّرْلُ  َوُىَو َربُّ  ْاَعْلِش  ْاَعِ ْ ِ  

 ×(10) اّلُ  َّر َصلِّ َعَل  َس ِِّدناَ ُُمَمَّرٍد َوَعَل   اِِو َوَصْ ِ ِو َوَسلِّْ   -ٚٔ

 .َوأَُعْوُذ ِ َك ِمْ  ُ َ اَ ِ   اشَّرلِّ .  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْسأَُاَك ِمْ  ُ َ اَ ِ  ْ َْلْ ِ  -ٛٔ

أَُعْوُذ .  اّلُ  َّر أَْنَ  َر ِّ الَ إِاَو ِإالَّر أَْنَ  َخَلْقَ ِ  َوأَناَ َعْ ُدَك َوأَناَ َعَل  َعْ ِدَك َوَوْعِدَك ماَ  ْسَ طَْع ُ  -ٜٔ
نُ ْوَب ِإالَّر . ِ َك ِمْ  َشلِّ َما َصنَ ْع ُ  أَ ُ ْوُ  َاَك  ِِنْعَمِ َك َعَل َّر َوأَ ُ ْوُ  ِ َذْنِب  َاْغِفْلِل  َِ نَّرُو الَ يَ ْلِفُل  اذُّ

 .أَْن َ 

ماَ َشاَ   اُ كاََن َوَما ََلْ .  اّلُ  َّر أَْنَ  َر ِّ الَ إِاَو ِإالَّر أَْنَ  َعَلْ َك تَ وَكَّرْلُ  َوأَْنَ  َربِّ  ْاَعْلِش  ْاَعِ ْ  ِ  -ٕٓ
َوأَنَّر . أَْعَلُ  أَنَّر  اَ َعَل  ُكلِّ َشْ ٍئ َقِديْ لٌ . َيَشاْ  ََلْ َيُكْ  َوالَ َ ْوَل َوالَ قُ وَّرَ  ِإالَّر  َاِا  ْاَعِل ِّ  ْاَعِ ْ  ِ 

 اّلُ  َّر ِإ ِّ أَُعْوُذ ِ َك ِمْ  َشلِّ نَ ْفِ   َوِمْ  َشلِّ ُكلِّ َا  َّرٍة أَْنَ   ِخٌذ .  اَ َقْد َأَ اَط ِ ُكلِّ َشْ ٍئ ِعْلًما
 . ِنَاِصَ ِ َ ا ِإنَّر َر ِّ َعَل  ِصلَ ٍط ُمْ َ ِقْ  ٍ 

َأْصِلْح ِل َشْأِ  ُكلَّرُو َوالَ َتِكْلِ  ِإىَل . َوِمْ  َعَذ ِ َك َأْسَ ِ   ْلُ . َ يا َ  ُّ ياَ قَ   ُّْوُم ِ َلْ َِ َك َأْسَ ِلْ  ُ  -ٕٔ
 .نَ ْفِ   َطْلَ َة َعنْيٍ 

َوأَُعْوُذ ِ َك ِمَ  ْ ُْلْْبِ . َوأَُذْوِ َك ِمَ   ْاَعْ ِز َو ْاَكَ لِ .  اّلُ  َّر ِإ ِّ أَُعْوُذ ِ َك ِمَ  ْ  َ ِّ َوْ حَلَزنِ  -ٕٕ
ْيِ  َوقَ ْ ِل  الَِّجالِ . َو ْاُ ْ لِ  نْ اَ . َوأَُعْوُذ ِ َك ِمْ  َغَلَ ِة  ادَّر ْيِ  َو ادُّ  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْسأَُاَك  ْاَعاِ َ َة ِف  ادِّ
َعا َاَ   ادَّر  َِمَة ِف ِاْيِ  َوُانْ َاَي َوأَْىِل  َوَماِل . َوْ  ِخلَ ِ 

ُ
 اّلُ  َّر .  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْسأَُاَك  ْاَعْفَو َو ْاَعاِ َ َة َو مل



 

 

 

 

 

 

 اّلُ  َّر  ْ َفْ ِ  ِمْ   َ نْيِ يََديَّر َوِمْ  َخْلِف  َوَعْ  ََيِْ ِ  َوَعْ  ِِشَاِل َوِمْ  .  ْس ُ ْل َعْورَ ِا َو ِمْ  َرْوَعاِا 
 .َوأَُعْوُذ  َِعَ َمِ َك أَْن أُْغ َاَل ِمْ  َ ِْ  .  َ ْوِق 

 اّلُ  َّر أَْنَ  َخَلْقَ ِ  َوأَْنَ  تَ ْ ِدْيِ  َوأَْنَ  ُتْطِعُمِ  َوأَْنَ  َتْ ِقْ ِ  َوأَْنَ  ُ ِْ ُ ِ  َوأَْنَ  ُ ِْ ْ ِ  َوأَْنَ   -ٖٕ
 .َعَل  ُكلِّ َشْ ٍئ َقِديْ لٌ 

َأْصَ ْ ناَ َعَل  ِ ْطلَِ  ْ إِلْساَلِم َوَعَل  َكِلَمِة ْ إِلْخاَلِص َوَعَل  ِاْيِ  نَِ  ِّناَ ُُمَمَّرٍد َصلَّر   اُ َعَلْ ِو َوَسلَّرَ   -ٕٗ
ًفا ُمْ ِلماً َوَما َكاَن ِمَ   مل ُْشلِِكنْيَ   .َوَعَل  ِملَّرِة أَ ِْ ناَ ِإْ ل َِىْ َ  َ ِن  ْ

 . الَّرُ  َّر ِ َك َأْصَ ْ ناَ َوِ َك أَْمَ ْ ناَ َوِ َك َ ْ اَ َوِ َك َ ُْوُت َوَعَلْ َك نَ  َ وَكَّرُل َوإِاَْ َك  انُُّشْورُ  -ٕ٘

ُْلُك ِا َوْ حَلْمُد ِا َربِّ  ْاَعاَاِمنْيَ  -ٕٙ
َل ىَذ   ْا َ ْومِ . َأْصَ ْ ناَ َوَأْصَ َح  مل  َ ْ َ ُو .  اّلُ  َّر ِإِ ّ َأْسأَُاَك َخ  ْ

َل . َوَنْصلَُه َونُ ْورَُه َو َ لََكَ ُو َوُىَد هُ  َلُو َوَخ  ْ َل َما قَ   ْ َل َما ِ ْ ِو َوَخ  ْ َل ىَذ   ْا َ ْوِم َوَخ  ْ  اّلُ  َّر ِإ ِّ َأْسأَُاَك َخ  ْ
َلُو َوَشلِّ َما  َ ْعَدهُ . َما  َ ْعَدهُ   .َوأَُعْوُذ ِ َك ِمْ  َشلِّ ىَذ   ْا َ ْوِم َوَشلِّ َما ِ ْ ِو َوَشلِّ َما قَ   ْ

 اّلُ  َّر َما َأْصَ َح ِ  ِمْ  نِْعَمٍة أَْو  َِأَ ٍد ِمْ  َخْلِقَك َ ِمْنَك َوْ َدَك الَ َشلِْيَك َاَك  َ َلَك ْ حَلْمُد َوَاَك  -ٕٚ
 . اشُّْكُل َعَل  ذِاكَ 

 ×( 3)ُسْ  اََن  ِا َوِِبَْمِدِه َعَدَا َخْلِقِو َورَِضا نَ ْفِ ِو َوزِنََة َعْلِشِو َوِمَد َا َكِلَماتِِو  -ٕٛ

×( 3)ُسْ  اََن   ِا  ْاَعِ ْ ِ  َوِِبَْمِدِه َعَدَا َخْلِقِو َورَِضا نَ ْفِ ِو َوزِنََة َعْلِشِو َوِمَد َا َكِلَماتِِو 
ُسْ  اََن  ِا َعَدَا . ُسْ  اََن  ِا َعَدَا َما َخَلَق ِف ْ َ ْرضِ . ُسْ  اََن  ِا َعَدَا َما َخَلَق ِف  ا َّرماَ ِ  -ٜٕ

َ حلَْْمُدِ ِا . َ حلَْْمُدِ ِا َعَدَا َما َخَلَق ِف  ا َّرماَ ِ . ُسْ  اََن  ِا َعَدَا َماُىَو خاَِاقٌ . َما  َ نْيَ ذِاكَ 
الَ إِاَو . َ حلَْْمُدِ ِا َعَدَا َما ُىَو َخاِاقٌ . َ حلَْْمُدِ ِا َعَدَا َما  َ نْيَ ذِاكَ . َعَدَا َما َخَلَق ِف ْ َ ْرضِ 

الَ إِاَو ِإالَّر  اُ َعَدَا َما . الَ إِاَو ِإالَّر  اُ َعَدَا َما َخَلَق ِف ْ َ ْرضِ . ِإالَّر  اُ َعَدَا َما َخَلَق ِف  ا َّرَما ِ 
 اُ َأْك َ ُل َعَدَا .  اُ َأْك َ ُل َعَدَا ماَ َخَلَق ِف  ا َّرَما ِ . الَ إِاَو ِإالَّر  اُ َعَدَا ماَ ُىَو خاَِاقٌ .  َ نْيَ ذِاكَ 

الَ َ ْوَل َوالَ قُ وَّرَ  .  اُ َأْك َ ُل َعَدَا َما ُىَو َخاِاقٌ .  اُ َأْك َ ُل َعَدَا ماَ  َ نْيَ ذِاكَ . َما َخَلَق ِف ْ َ ْرضِ 
الَ َ ْوَل َوالَ قُ وَّرَ  ِإالَّر  ِاِا  ْاَعِل ِّ  ْاَعِ ْ ِ  َعَدَا ماَ . ِإالَّر  ِاِا  ْاَعِل ِّ  ْاَعِ ْ ِ  َعَدَا ماَ َخَلَق ِف  ا َّرَما ِ 

الَ َ ْوَل َوالَ قُ وَّرَ  ِإالَّر . الَ َ ْوَل َوالَ قُ وَّرَ  ِإالَّر  ِاِا  ْاَعِل ِّ  ْاَعِ ْ ِ  َعَدَا ماَ  َ نْيَ ذِاكَ . َخَلَق ِف ْ َ ْرضِ 
 .  ِاِا  ْاَعِل ِّ  ْاَعِ ْ ِ  َعَدَا ماَ ُىَو َخاِاقٌ 



 

 

 

 

 

 

ُْلُك َوَاُو  حلَْْمُد َُيِْ   َوَُيِْ ُ  َوُىَو َعَل  ُكلِّ َشْ ٍئ َقِديْ ٌل  -ٖٓ
الَ إِاَو ِإالَّر  اُ َوْ َدُه الَ َشلِْيَك َاُو، َاُو  مل

 ×(3)َعَدَا ُكلِّ َذرَّرٍ  أَْاَف َملَّرٍ  

 



 

﴾ حزب النصر﴿

ِلْْلِماَِم َأِب اْلََْسِن الشَّاِذِل 

َمٌ   ُُتْ  َأُ  ُتْ َ  اْلِْْ  ِ  : ُمَ  ِّد

ِبْسِم اهلِل ال َّْْحِٰن ال َِّحْيِم 

ََتَصَّْنُت ِبِذي اْلُمْلِك َواْلَمَلُكْوِت، َواْعَتَصْمُت ِبِذي اْلِع َِّة َواْْلَ ُتُ ْوِت َو ُتوَكَّْلُت َعَلى اْلَمِلِك اْلَْيِّد 

َدَخْلُت يِف ِحْ ِز اهلِل، َدَخْلُت يِف ِحْفِظ اهلِل، َوَدَخْلُت يف أَماَِن اهلِل، ِِبَقِّد . اْلَ يُت ْوِم اْْلَِلْيِم الَِّذي  َ  َُتَناُم َو َ َ ُْوتُ 

ْيُت َو َ َحْوَل َو َ  ُتوََّة ِ  َّ بِاهلِل اْلَعِليِّد اْلَعِ ْيمِ  عۤك ۤك ُكِفْيُت، َوِِبٰمۤكعۤكسۤكقۤك ْحُِ ٰ يُتٰ . كۤك

ِحْزُب النَّْصِر 

ُ مَّ ِبَسْطَوِة َج ُتُ ْوِت  (َو َاَل ُمْوَ ى ِ  ِّدْ ُعْذُت ِبَ ِبِّدْ َوَربِّدُكْم ِمْن ُك ِّد ُمَتَك ِّدٍ  َ  ُُتْ ِمُن بِيُتْوِم اْلَِْسا ِ ) اَللّٰ

َ ِ َكِ  نِْتاَىاِك ُح ُماَِ َك، َوِِبَِما َِتَك ِلَمِن اْحَتَمى بِآ اَِ َك، َنْسأَُلَك  َا َاهللُ  اَ   ُتْ  َِك، َوِبُسْ َعِ  ِ َغاثَِ  َنْص َِك، َوبَِغيُتْ

ْيُع،  اَ َ  ِْ ُب  اَ ُمُِْيُب  َا َ  ِْ ُع،  اَ ُمْنَتِ ُم  اَ  ُت َّاُر،  َا َشِ ْ َ  اْلَ ْطِش  اَ َج َّاُر،  َا َعِ ْيَم اْلَ ْ ِ ،  َاهللُ  اَ َاهللُ  اَ َسَِ

   اَ َمْن  َ  ُُتْعِج ُُه  ُتْ ُ  اْْلَ اَِب َِة، َو َ  َُتْع ُُم َعَلْيِو َىاَلُك اْلُمَتَم ِّدَدِة، ِمَن اْلُمُلْوِك َوْاأَلكَاِ  َِة، َوْاأَلْعَ اِء اْلَفاِج َِة،

َ ا،   َأْ أَُلَك أَْن ََتَْعَ  َكْيَ  َمْن َكاَدناَ يف ََنْ ِِه، َوَمْكَ  َمْن َمَكَ بِناَ عاَئًِ ا َعَلْيِو، َوُحْف ََة مْن َحَفَ  لَناَ ُحْف ًَة َواِ عاً ِفيُتْ

َ ا، َوُمَصاًدا ِفْي اَ َوَأِ يُتْ ًا َلَ  ُتَ ا .  َوَمْن َنَصَب لََنا َشَ َكَ  اْلَِْذاِع، ِ ْجَعْلُو  اَ َ يِّدِ ْي ُمَسا ًا  ِلَيُتْ

عۤك ۤك اِْكِفناَ َىمَّ اْلِعَ ا َوَل ِّدِ ُم ال ََّدى َواْجَعْلُ ْم ِلُك ِّد َحِ ْيٍب ِفَ ا،  ٰ يُتٰ عۤك ۤك كۤك ٰ يُتٰ عۤك ۤك كۤك ٰ يُتٰ ُ مَّ ِِبَقِّد كۤك اَللّٰ

ُ مَّ ُف َّ  ُ مَّ أَْ ِلْ  َعَ َدُىْم، اَللّٰ ْد ََشَْلُ ْم َوفُت ِّدْق ََجَْعُ ْم، اَللّٰ ُ مَّ بَ ِّد َوَ لِّدْط َعَلْيِ ْم َعاِجَ  النُتِّدْ َمِ  يف اْليُتْوِم َواْلَغَ ى اَللّٰ



 

ُ مَّ َاْخ ِْجُ ْم َعْن َدائِ َِة اْْلِْلِم َوالل ْطِف،  ُ مَّ أَْرِ ِ  اْلَعَذاَ   ِلَْيِ ْم، اَللّٰ ائِ ََة َعَلْيِ ْم، اَللّٰ ُ مَّ اْجَعِ  ال َّ َح َُّىْم، اَللّٰ

ُ مَّ  ُتلِّدْب  ُ ْم َمَ َد ْاإِلْمَ اِل، َوُغ َّ أَْ ِ  َُتُ ْم ِ ََل أَْعَناِ ِ ْم، َواْرُبْط َعَلى  ُتُلْوِِبِْم، َو َ  ُُت ُتلِّدْغُ ُم ْاآلمَال، اَللّٰ َواْ ُل ُتْ

ُ مَّ َم ِّد ُتُ ْم ُك َّ ُُمُ ٍَّق َم َّ ُتَتُوِ أَلْعَ اِئَك،  َ ُىْم، َواْ َطْع َداِبَ ُىْم، َوُخْذُىْم َأْخَذ َع ِْ ٍ  ُمْ َتِ ٍر، اَللّٰ َ ُىْم، َو ُت ِّدْر َ ْ ِميُتْ َ ْ بِيُتْ

ُ مَّ انُتَتِصْ لََنا انِْتَصاَرَكِ أَلْحَ اِبَك َعَلى أَْعَ اِئكَ )اِنِْتَصارًاِ ألَنِْ َياِئَك َوُرُ ِلَك َوأَْولَِياِئَك،  ُ مَّ  َ ُُتَكِّدِن  )(×3) (اَللّٰ اَللّٰ

َنا ِبُذنُُتْوبَِنا )(×3 )(ْاأَلْعَ اَء ِفْيناَ َو َ ِمنَّا ُحمَّ ْاأَلْمُ  ( )ٰحمۤك ٰحمۤك ٰحمۤك ٰحمۤك حم ٰحمۤك ٰحمۤك  )(×3( )َو َ ُ َسلِّدْطُ ْم َعَليُتْ

َنا  َ  ُُتْنَصُ ْونَ  ٰه َو َاْف، َوُ ْورَِة  (×7 )(َوجاََء النَّْصُ  فُتَعَليُتْ ٰٰ ُ مَّ ِِبَقِّد ٰط ْٰحۤكعۤكسۤكقۤك ِْحَا َُتتُتَنا ُمَّا ََنَاُف، اَللّٰ

ْ َوى، َو َ ََتَْعْلَنا ََمَالًّ لِْل ُتْلَوى،  َٰ ُ مَّ ِ َنا َش َّ ْاأَل ْاأَلْحَ اِف، بُِلْطِفَك  َا َخِفيَّ ْاألَْلطَاْف، ََنِّدناَ ُمَّا ََنَاْف، اَللّٰ

ي اْلَعَجَ  اْلَعَجَ   ُ مَّ اَْعِطَنا أََمَ  ال ََّجا، َوفُتْوَق ْاأَلَمِ ،  َا ُىَو  َا ُىَو  َا ُىَو،  َا َمْن بَِفْضِلِو لَِفْضِلِو َنْسَأْل ِ ٰلِٰ اَللّٰ

ي ْاإِلجاَبَ  ْاإِلَجابَ  ْاإِلَجابَ   اَ َمْن َأَجاَ  نُُتْوًحا يف  ُتْوِمِو،  َا َمْن َنَصَ  ِ بُت َاِىْيَم َعَلى أَْعَ ائِِو  َا َمْن َردَّ  اْلَعَج  ِ ٰلِٰ

 ُُتْوُ َف َعَلى  َُتْعُ و ،  َا َمْن َكِشَف الض  َّ َعْن أَ  وْ ،  اَ َمْن َأَجاَ  َدْعَوَة زََك ِ اَّ،  اَ َمْن  َِ َ  َ ْسِ ْيَح  ُُتْوُنَس اْبِن 

ُْسَتَجابَات، أَْن  ُتتُتَ  ََّ  ِمنَّا َما بِِو َدَعْونَاَك، َوأَْن  ُُتْعِطيُتَنا َما 
َعَواِت امل ُ مَّ بَِأْ  َاِر َأْصَحاِ  ٰىِذِه ال َّ ، َنْسأَُلَك اللّٰ َمَّتَّ

ْ لََنا َوْعَ َك الَِّذي َوَعْ  َُو لِِعَ اِدَك الصَّاْلِِْْيَ، بِالنَّْصِ  َوال ََّفِ  َواْلَفْتِح اْلُمِ ْي،  َ َٰلَو ِ  َّ أَْنَت ُ ْ َحاَنَك  َ أَْلنَاَك، َأَنِْ

×(  3) (انُتَ طََعْت  َمالَُنا َوِع َِّ َك ِ  َّ ِمْنَك، َوخَاَ  َرَجاُاناَ َوَح ِّدَك ِ  َّ ِفْيكَ ). ِ  ِّدْ ُكْنُت ِمَن ال َّاِلِمْْيَ 

ِ ْن أَْبطََأْت َغارَُة ْاأَلْرَحاِم َوابُتتُتَعَ ْت  فَأَ ُتَ ُ  الشَّْيِء ِمنَّا َغارَُة اهلل  

َ  ُمْس َِعً    يف َح ِّد ُعْ َ  َِنا  َا َغارََة اهلل   اَ غاَرََة اهلِل ِج ِّدي السَّيُتْ

 َعَ ِت اْلَعاُدْوَن َوجاَُروا   َوَرَجْوَن اهللَ ُمُِيُتْ ًا 



 

 وََكَفى بِاهلِل َولِيًّا   وََكَفى بِاهلِل َنِصيُتْ ًا 

 َا َواِحُ   َاَعِلي   َا َحِلْيُم، َحْسُ ناَ اهللُ َونِْعَم اْلوَِكْي ، َو َ َحْوَل َو َ  ُتوََّة ِ  َّ بِاهلِل اْلَعِليِّد اْلَعِ ْيِم، َ اَلٌم 

َعَلى نُُتْوٍح يف اْلَعاَلِمْْيَ، ِ ْ َتِجْب لََنا  ِمْي أَِمْي أَِمْي فُتُ ِطَع َداِبُ  اْلُ ْوِم الَِّذْ َن ظََلُموا فََأْصَ ُحوا  َ  ُُتَ ى ِ  َّ 

. َمَساِكنُتُ ْم َواْلَْْمُ ِ هلِل َر ِّد اْلَعاَلِمْْيَ، َوَصلىَّ اهللُ َعَلى َ يِّدِ نَا َُمَمٍَّ  َ يِّدِ  اْلُمْ َ ِلْْيَ، َوَعَلى ٰألِِو َوَصْحِ ِو َأَْجَِعْْيَ 

ُ ْم ع ًدا، ِ نََّك أَْنَت اْلَ اِ ي َ ْ َم اً  ْد ََشَْلُ ْم ِبَ ًدا، َو َ  ُُتْ ِق ِمنُتْ ُ مَّ أَْنَت  ُتْعَلُم أَْعَ ائُتَنا َعَ ًدا، فُتَ  ِّد اَللّٰ

َوَمَكُ وا َمْك ًا َوَمَكْ نَا َمْك ًا َوُىْم  َ َ ْشُعُ ْوَن فَاْن ُْ  َكْيَف َكاَن َعاِ َ ُ  َمْك ِِىْم أَنَّا َدمَّْ ناَُىْم َو ُتْوَمُ ْم َأَْجَِعْْيَ، )

فُتَ ْ   ُتَ ى َٰلُْم ( ) َُ مِّدُ  ُك َّ َشْيٍء بَِأْمِ  َربُتِّدَ ا فََأْصَ ُحْوا  َ  ُُتَ ى ِ  َّ َمَساِكنُتُ مْ  )(فَِتْلَك بُُتيُتْو ُُتُ ْم خاَِو ًَ  ِبَا ظََلُمْوا

( فُتُ ِطَع َداِبُ  اْلَ ْوِم الَِّذْ َن ظََلُمْوا َواْلَْْمُ ِ هلِل َر ِّد اْلَعاَلِمْْيَ ( )َوِىَي َخاِو ٌَ  َعَلى ُعُ ْوِشَ ا )(ِمْن بَاِ َي ٍ 

 



 

 ﴾ ورد لإلمام نووي﴿ 

ِبْسِم اهلِل، َاهللُ َأْكبَ ُر أَقُ ْوُل َعَلى نَ ْفِسْي َوَعَلى ِدْيِِنْ َوَعَلى أَْىِلي َوَعَلى أَْواَلِدْي . ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيم

. َوَعَلى َ  ِاْ َوَعَلى َأْ َ  ِاْ َوَعَلى أَْديَ ِاِْم َوَعَلى أَْ َوااِِْم أَْلَ  الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِ الَّ بِ هلِل اْلَ ْليِّي اْلَ ِ ْيمِ 

ِبْسِم اهلِل َاهللُ َأْكبَ ُر َاهللُ َأْكبَ ُر، أَقُ ْوُل َعَلى نَ ْفِسْي َوَعَلى ِدْيِِنْ َوَعَلى أَْىِلْي َوَعَلى أَْواَلِدْي َوَعَلى َ  ِاْ 

. أَْلَ  أَْلِ  الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِ الَّ بِ هلِل اْلَ ِليِّي اْلَ ِ ْيمِ . َوَعَلى َأْ َ  ِا َوَعَلى أَْديَ ِاِْم َوَعَلى أَْ َوااِِمْ 

ِبْسِم اهلِل َاهللُ َأْكبَ ُر َاهللُ َأْكبَ ُر َاهللُ َأْكبَ ُر أَقُ ْوُل َعَلى نَ ْفِسْي َوَعَلى ِدْيِِنْ َوَعَلى أَْىِلْي َوَعَلى أَْواَلِدْي َوَعَلى 

. أَْلَ  أَْلِ  أَْلِ  الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِ الَّ بِ هلِل اْلَ ِليِّي اْلَ ِ ْيمِ . َ  ِاْ َوَعَلى َأْ َ  ِاْ َوَعَلى أَْديَ ِاِْم َوَعَلى أَْ َوااِِمْ 

. ِبْسِم اهلِل َوبِ هلِل َوِ َن اهلِل َوِ َ  اهلِل َوَعَلى اهلِل َوِ  اهلِل، َوالَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِ الَّ بِ هلِل اْلَ ِليِّي اْلَ ِ ْيمِ 

ِبْسِم اهلِل َعَلى ِدْيِِنْ َوَعَلى نَ ْفِسْي، ِبْسِم اهلِل َعَلى َ  ِاْ َوَعَلى أَْىِلْي َوَعَلى أَْواَلِدْي َوَعَلى َأْ َ  ِاْ 

ِبْسِم اهلِل َعَلى ُكلِّي َشْيٍء أَْعطَ نِْيِو َراِّيْ ِبْسِم اهلِل َربِّي السَّمَواِت السَّْبِع َوَربِّي ْاأَلَرِضْْيَ السَّْبِع َوَربِّي اْلَ ْرِش 

. اْلَ ِ ْيمِ 

ِو َشْيٌء ِ  ْاأَلْرِض َوالَ ِ  السَّمآِء َوُىَو السَِّمْيُع اْلَ ِلْيُم  ×( 3)ِبْسِم اهلِل الَِّذْي الَ َيُضرُّ َ َع اْسِْ

ِبْسِم اهلِل َخْْيِ ْاأَلْْسآِء ِ  ْاأَلْرِض َوِ  السَّمآِء ِبْسِم اهلِل أَفْ َتِتُح، َوبِِو َأْخَتِتُم َاهللُ َاهللُ َاهللُ َراِّي الَ أُْشرُِك بِِو 

×( 3)َأَحًدا، َاهللُ َاهللُ َاهللُ الَ  ِلَو ِ الَّ ُىَو َاهللُ َاهللُ َاهللُ أََعزُّ َوَأَجلُّ َوَأْكبَ ُر ِمَّ  َأَخ ُف َوَأْحَذُر 

ُهْم  ، ِبَك الّلُهمَّ َأْحََتُِز ِ ن ْ اَلّلُهمَّ ِ ِّنِّي أَُعْوُذِبَك ِ ْن َشرِّي نَ ْفِسْي َوِ ْن َشرِّي َغْْيِْي َوِ ْن َشرِّي َ   َخَلَق َراِّي

ُم بَ ْْيَ يََديَّ َوأَْيِدْيِهْم َوأَْيِدْي  َوِبَك الّلُهمَّ أَْدرَأُ ِ  ُُنُْورِِىْم، َوِبَك الّلُهمَّ أَُعْوُذ ِ ْن ُشُرْورِِىْم َواْسَتْكِفْيَك ِ يَّ ُىْم َوأَُقدِّي



 

َلْتُو ِ َح َاِ ْ   اإلخالص (َاهللُ اللََّمدُ . ُقْل ُىَو اهللُ َأَحدٌ )ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيِم . َ ْن َأَح اَْتُو ِعن ََيِ ْ َو َِ

َوِ ْثُل ذِلَك َعْن ََيِْيِِنْ َوأََْيَ ِاِْم َوِ ْثُل ذِلَك َعْن ِ َ ِاْ َوَعْن َ َ ئِِلِهْم، َوِ ْثُل ذِلَك أََ  ِ ْي َوأََ  َ ُهْم، َوِ ْثُل  (×3)

ذِلَك ِ ْن َخْلِفْي َوِ ْن َخْلِفِهْم، َوِ ْثُل ذِلَك ِ ْن فَ ْوِقْي َوِ ْن فَ ْوِقِهْم، َوِ ْثُل ذِلَك ِ ْن ََتِْ ْ َوِ ْن ََتِْتِهْم َوِ ْثُل ذِلَك 

.   ُِْيٌ  ِاْ َوِ ِْم َوِ َ  َأَحْطَن بِوِ 

ُركَ  الّلُهمَّ اْجَ ْلِِنْ َوِ يَّ ُىْم ِ  ِحْفِ َك . اَلّلُهمَّ ِ ِّنِّي َأْس َُلَك ِاْ َوَاُْم ِ ْن َخْْيَِك ِ َْْيَِك اَلَِّذي الَ ََيِْلُكُو َغي ْ

َوِعَي ِذَك َوِعَب ِدَك َوِعَي ِلَك َوِجَوارَِك َوأََ ِنَك َوأََ  نَِتَك َوِحْزِبَك َوِحْرزَِك وََكَنِفَك َوَسَْتَِك َوُلْطِفَك ِ ْن ُكلِّي َشْيطَ ٍن 

َوِ ْن َشرِّي ُكلِّي َدآبٍَّ  أَْنَت أِخٌذ بِن َ ِ َيِتَه  ِ نَّ َراِّي َعَلى . َوُسْلطَ ٍن َوِ ْنٍ  َوَجآنٍّن َوب ٍَ  َوَح ِسٍد َوَسُبٍع َوَحيٍَّ  َوَعْ َربٍ 

ِ رَاٍط ُ ْسَتِ ْيٍم  

ْرُزْوِقْْيَ، َحْسِبَ السَّ تُِر 
َ
ْخُلْوِقْْيَ، َحْسِبَ الرَّازُِق ِ َن امل

َ
ْربُ ْوِبْْيَ َحْسِبَ اْْلَ ِلُق ِ َن امل

َ
َحْسِبَ الرَّبُّ ِ َن امل

ْ ُهْورِْيَن َحْسِبَ الَِّذي ُىَو َحْسِبْ، َحْسِبْ َ ْن 
َ
ْنُلْورِْيَن َحْسِبَ اْلَ  ِىُر ِ َن امل

َ
ْستُ ْورِْيَن َحْسِبَ النَّ ِ ُر ِ َن امل

َ
ِ َن امل

ْيِع َخْلِ وِ  ِ نَّ َولِيِّيَي اهللُ الَِّذي نَ زََّل اْلِكَت َب َوُىَو ). َ ْ يَ َزْل َحْسِبْ َحْسِبَ اهللُ َونِْ َم اْلوَِكْيُل، َحْسِبَ اهللُ ِ ْن  َِ

َنَك َوبَ ْْيَ الَِّذْيَن الَ يُ ْؤِ نُ ْوَن بِْ ألِخرَِة ِحَج ب ً َ ْستُ ْورًا َوَجَ ْلَن  َعَلى  (يَ تَ َو َّ اللَّ اِِْْيَ  َوِ َذا قَ رَْأَت اْلُ ْرآَن َجَ ْلَن  بَ ي ْ

فَِإْن تَ َولَّْوا  )(قُ ُلْوِ ِْم َأِكنًَّ  أَْن يَ ْفَ ُهْوُه َوِف أََذاِاِْم َوقْ رًا، َوِ َذا ذََكْرَت َربََّك ِف اْلُ ْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى أَْدبَ رِِىْم نُ ُفْورًا

َوالَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِ الَّ بِ هلِل اْلَ ِليِّي  (×7 )(فَ ُ ْل َحْسِبَ اهللُ الَ  ِلَو ِ الَّ ُىَو َعَلْيِو تَ وَكَّْلُت َوُىَو َربُّ اْلَ ْرِش اْلَ ِ ْيمِ 

. النَِّبِّي ْاألُ ِّييِّي َوَعَلى ألِِو َوَ ْ ِبِو َوَسلَّمَ نِ َوَ لَّى اهللُ َعَلى َسيِّيِدنَ  ُ َمَّدِ  (اْلَ ِ ْيمِ 



 

Kemudian meniup ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke 

belakang masing-masing 3 kali. 

َخَبْ ُت نَ ْفِسْي ِ  َخزَاِئِن ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيِم أَقْ َف ُاَ  ثَِ ِِت بِ هلِل َ َف تِْيُ َه  الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة  ِ الَّ 

بِ هلِل، أَُداِفُع ِبَك الّلُهمَّ َعْن نَ ْفِسْي َ   أُِاْيُق َوَ   الَ أُِاْيُق، الَ اَ َقَ  ِلَمْخُلْوٍق َ َع ُقْدرَِة اْْلَ ِلِق َحْسِبَ اهللُ َونِْ َم 

اْلوَِكْيُل، ِ َِفيِّي ُلْطِ  اهلِل بَِلِطْيِ  ُ ْنِع اهلِل ِِبَِمْيِل ِسَْتِ اهلِل َدَخْلُت ِ  َكَنِ  اهلِل، َتَشفَّْ ُت ِبَسيِّيِدن َ َرُسْوِل اهلِل 

اَلّلُهمَّ ي َ َ ْن ِاْْسُُو َ ْبُ ْوٌب َوَوْجُهُو . ََتَلَّْنُت بَِ ْْسآِء اهلِل، آَ ْنُت بِ هلِل، تَ وَكَّْلُت َعَلى اهلِل ِ دََّخْرُت اهللَ ِلُكلِّي ِشدَّةٍ 

ُر َ ْغُلْوٍب، َوَ لَّى اهللُ َعَلى َسيِّيِدن َ ُ َمٍَّد َوَعَلى ألِِو  َ ْطُلْوٌب، اِْكِفِِنْ   َ قَ ْلِبْ ِ ْنُو َ ْرُىْوٌب أَْنَت َغ ِلٌب َغي ْ

. َوَ ْ ِبِو َوَسلََّم، َحْسِبَ اهللُ َونِْ َم اْلوَِكْيلُ 

Kemudian membaca: 

×( 70)َحْسبُ َن  اهللُ َونِْ َم اْلوَِكْيُل 

ٌر بِ ْلِ ب َِد   ×(11)َوأُفَ وِّيُض أَْ رِْي ِ َ  اهلِل، ِ نَّ اهللَ َبِلي ْ

Janganlah lupa untuk melakukan sholat Dhuha karena memiliki 

keutamaan yang sangat besar. 
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