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 االستهالل

 

ْد ِبِه ََنفِ  َّْيِل فَََتَجَّ ْحُمْوًداَوِمَن الل َُّك َمقَاًما مَّ  ﴾۹۷﴿ََلً ََلَ َعََس َأْن يَْبَعثََك َرب

“Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah 

tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji” (QS. 

Al-Isra’, 17:71)
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 اإلهداء
 أىدي ىذا ادبصث اجلامعي إىل:

 والمحترمين المحبوبين دتيووال والدي إلى
 ابياين كما واامحهما ذالهبما اغفر ادحهم   حيايت، طلل اوحي ابياادذان  ادلرحلم زلمد خاطب وإةتبشااة

 صغريةً 
 المحبوبين أخوين إلى

 ادعحم دطحب احلياة ةحلك إىل ن افسيمها يدفعا ،لوام اددين ادعزيز  أدًفا الا لزيز و
 الفاضل يأستاذ إلى

 اجلزاء خري اهلل جزاه اجلامعي، يف إهناء ادبصث مشريف ادلاجستري، لبد ادعزيز
 واألستاذات األساتيذ إلى

 احلكلمي  اإلةالمي  إبراىيم مادك ملالاا جبامع  ادتعحيم و ادًتبي  لحلم كحي  ادًتبي  اإلةالمي  قسم يف
 ماالاج

 األحباء أصدقائي إلى
 يف همأمسائ أذكر أن أةتطيع ال ادذين األصدقاء ومجيع 2011قسم ادًتبي  اإلةالمي   يفاألصدقاء  مجيع

 ادبصث ىذا هناءإ يف وادلسالدة ادتشجيع ألطلينادلاق ، قد صاحبلين ىف طحب ادعحم وىم قد  ىذه
 اجلزاء أحسن اهلل جزاىمادعحمي، 

 

  



 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل ادرمحن ادرحيم

  اب ادعادلو  وادوالة وادسالم لح  أشرا األابياء وادلرةحو  ولح  هدو وصصبو أمجعو ،احلمد هلل
 إال قلة حلل وال واةلدو. ال زلمدا لبده ةيداا أن وأشهد دو شريك ال وحده اهلل إال إدو ال أن أشهد

 أما بعد. باهلل ادعحي ادعظيم

تأثري صالة ادتهجد لح   " ادللضلع حتت ادعحمي ادبصث ىذا كتاب  امتت بعلاو هلل، وشكرا محدا
 ماالاج".  -ادذكاء ادطحب  ادروحي يف ادلعهد بيت ادكرمي كلادااج دكي 

 أن ادباحثتسر  واألصدقاء األحباء. وذلذا مبسالدات من األةاتيذ مثل ىذا ادبصث ويول ىذا
 :إىل وادتقدير أمجل ادشكر تقدم

 مادك إبراىيم جامع  ملالاا مدير ادلاجستري ااىااجل ملجيا احلاج اددكتلا األةتاذ فضيح  .1
 قمباالا احلكلمي  اإلةالمي 

فضيح  اددكتلا احلاج الا لايل ادلاجستري، لميد كحي  لحلم ادًتبي  وادتعحيم جبامع  ملالاا مادك  .2
 إبراىيم اإلةالمي  احلكلمي  ماالاق

اإلةالمي  جبامع  ملالاا مادك إبراىيم فضيح  اددكتلا مااال الا اهلل ادلاجستري، ائيس قسم ادًتبي   .3
 اإلةالمي  احلكلمي  ماالاق

فضيح  األةتاذ لبد ادعزيز ادلاجستري، ادلشرا ادذي أفار ادباحث لحميا ولمحيا وتلجيو خطلاتو يف   .4
كل مراحل إلدار ىذا ادبصث اجلامعي منذ بدايتو فكرة ادباحث حىت اإلاتهاء منو، فحو من اهلل 

 ادباحث لضيم ادشكر وادتقدير خري اجلزاء ومن



 مجيع ادلداةو  وادلداةات يف قسم ادًتبي  اإلةالمي  كحي  لحلم ادًتبي  وادتعحيم .5
 كحي  لحلم ادًتبي  وادتعحيم  2011مجيع أصدقائي يف قسم ادًتبي  اإلةالمي   .6

 دعزيزا من ادقاائ ادباحث ترجل وادنقوان. دذا األخطاء من كثرية ادكتاب  ىذه أن وأخريا
 ادتلفيق ادبصث ادعحمي حبثا كامال واافعا. وباهلل ىذا يوبح حىت فيها ادللجلرة ألخطائها توصيصا

 خري اجلزاء. اهلل واآلخري. جزاكم األول يف احلمد واذلداي  وهلل
 

 2015يلايل  10ماالاج، 

 ادباحث

 

 ألف نور فهمي
 11110150اقم ادقيد: 

 

  



 تقرير المشرف
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 مستلخيص البحث
ادروحي يف ادلعهد بيت ادكرمي    بادذكاء ادطحجد لح  . تأثري صالة ادته2015فهمي, أدف الا. 

كلادااج دكي ماالاج. قسم ادًتبي  اإلةالمي . كحي  لحلم ادًتبي  وادتعحيم. جامع  ملدنا مادك إبراىيم 
 اإلةالمي  احلكلمي  ماالاج.
 ادلشرا: لبد ادعزيز ادلاجستري

 دذكاء ادروحيمفتاح ادكحم : تأثري صالة ادتهجد وا

األطفال يف  تضمن إذا .طفالادنمل ادعقحي دأل دحغاي  بادنسب  أمر مهم ادعبارة اك األطفال يفًت إش
مع  رائما يرتبط ادعبارة كل شكل من أشكاليف  . جيدا ادروحي ذكاءاد، ةيتم يف ادعبارة مبكرة  ةن

ي. ائحاذلذكاء ادروحي  يكلن ذلا دشخص ما جيعل االديان ىل قلة. اإلديان وىي، ان غري مرئي  االلتقار
 ذلذا ادسبب, حيتاج لح  ادطالب إشًتاك ادعبارة, خاص  يف صالة ادتهجد.

يف ادلعهد بيت   بادطح صالة ادتهجد مائلي  احليلي . كم 1: ىييف ىذا ادبصث أةئح  ادبصث أما و 
. 3 دكي؟ كلادااج  ميادلعهد بيت ادكر  يف ادروحي  بادطح ذكاء مائلي كم . 2 دكي؟ كلادااج  ادكرمي 

 دكي؟ كلادااج  ادلعهد بيت ادكرمي يف ادروحي  بادطحذكاء اد لح ادتهجد  صالة تأثري ما

  ادلعهد بيت ادكرمي   يفبصالة ادتهجد ادطح احليلي  لدر مائلي  دلصف ويهدا ىذا ادبصث
 , ودكي اجكلادا  ادلعهد بيت ادكرميادروحي يف   بذكاء ادطح لدر مائلي  لصفد , ودكي كلادااج

 .دكي كلادااج  ادلعهد بيت ادكرمي يف ادروحي  بادذكاء ادطح لح تأثري صالة ادتهجد  لصفد

معهد بيت   بمبدخل ادكمي. ادغرض يف ىذا ادبصث ىم ادطح ادلقاان حبث ةبيب ىل ىذا ادبصث
 واإلةتباا . . وأما موارا ادبيااات اديت يستخدم يف ىذا ادبصث ىي ادلقابح كلادااج دكي ماالاج  ادكرمي

يف ادلعهد   بصالة ادتهجد من ادطح احليلي  لدر مائلي  ادنتيج  من. 1ادتنائج من ىذا ادبصث ىي 
 11,42يف ادلمستلى جيد جدا و   % 48,57 و ممتاز، لىتيف ادلس % 40 بيت ادكرمي تتكل من 

فإاو د بيت ادكرمي ادروحي يف ادلعه  بادذكاء ادطحلدر مائلي  . وادنتيج  من 2يف ادلستلى جيد. %



يف ادلستلى % 11,42يف ادلستلى جيد جدا و  % 71,42 وكان ممتاز، يف ادلستلى % 17,14
ادروحي يف ادلعهد   بادذكاء ادطحتنائج ادتصسيب احلولل لحيها اإلاتباط بو  صالة ادتهجد و . 3. جيد

اجلدوال جبمح   rتاج دنرى . ديعرا ىذا ادلعامل مأثر, فنص 0,44بيت ادكرمي كلادااج دكي ماالاج ىي 
احلساب  rإذا  تلفري مع.  0,334اجلدوال  rحىت حيول  :5اخلطأ ادلعيااي و  n =35رلتمع ادبصث 

 rاحلساب أكرب من  rاحلساب يعترب  دذدك. ادلرفلض Ho ادلقبلد  و Ha االفًتاض مثاجلدوال,   rأكرب من 
وىام  بو  تأثري صالة ادتهجد لح   ابي لالق  إجي أن خنحص ىناك دذدك. (0,334 < 0,44)اجلدوال 
 ادروحي يف ادلعهد بيت ادكرمي كلادااج دكي ماالاج.  بادذكاء ادطحلح  

  



Abstrak 

Fahmi, Alfi Nur. 5112. Pengaruh Sholat Tahajud terhadap Kecerdasan Spiritual di Pondok 
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Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Kata Kunci: Pengaruh Sholat Tahajud dan Kecerdasan Spiritual. 

Melibatkan anak dalam beribadah semenjak usia dini sangatlah penting bagi 

perkembangan jiwa anak. Apabila sejak usia dini anak sudah dilibatkan dalam beribadah, maka 

kecerdasan spiritualnya akan terasah dengan baik. Sebab dalam setiap bentuk ibadah selalu 

terkait dengan keyakinan yang tidak kasat mata, yakni keimanan. Kekuatan dari keimanan inilah 

yang membuat seseorang bisa mempunyai kecerdasan spiritual yang luar biasa. Untuk itulah 

anak perlu dilibatkan dalam beribadah, khususnya shalat Tahajud. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana persentase keaktifan 

shalat Tahajud santri pondok pesantren Baitul Karim? 5. Bagaimana persentase kecerdasan 

spiritual santri pondok pesantren Baitul Karim? 3. Apa pengaruh shalat Tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri pondok pesantren Baitul Karim? 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase keaktifan shalat 

Tahajud, untuk mengetahui persentase kecerdasan spiritual dan untuk mengetahui pengaruh 

shalat Tahajud terhadap kecerdasan spiritual. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kausal-Komparatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Baitul Karim Gondanglegi. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan angket. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Prosentase keaktifan shalat Tahajud santri pondok pesantren 

Baitul Karim %14 dengan kategori baik sekali, %75274 dengan kategori cukup baik, dan 115%54 

dengan kategori baik. 5. Prosentase kecerdasan spiritual santri pondok pesantren Baitul Karim 

1751%4 dengan kategori baik sekali, 715%5 % dengan kategori cukup baik, dan 115%54 dengan 

kategori baik. 3. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

menunjukkan hasil “r” hitung = 15%% lebih besar dari taraf signifikasi 1511 % = 15%31 dan taraf 

signifikasi 15124 = 1533%. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Tahajud berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual santri pondok pesantren Baitul Karim. 
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Involving children in worship since an early age is very important for the mental 

development of children. If an early age children are involved in worship, the spiritual 

intelligence will be well honed. For in every form of worship is always linked with the belief that 

an invisible, namely faith. The strength of faith who makes a person can have a tremendous 

spiritual intelligence. For that children need to be involved in worship, especially prayer 

Tahajud. 

The formulation of the problem in this research are: 1. How the percent intensity of prayer 

Tahajud students in boarding school Baitul Karim? 5. How the percent spiritual intelligence 

students boarding school Baitul Karim? 3. What is the effect of prayer Tahajud on spiritual 

intelligence students in boarding school Baitul Karim? 

The purpose of this research was to determine the intensity of prayer Tahajud, to find 

spiritual intelligence and to determine the effect of prayer Tahajud on spiritual intelligence. 

The method used in this research is the Causal-Comparative with quantitative approach. 

This research was conducted at the boarding school Baitul Gondanglegi Karim. The instruments 

used in the research were interviews and questionnaires. 

Results from this research are: 1. Percentage prayer Tahajud boarding school students 

Baitul Karim %14 with excellent category, %7.274 with good enough category, and 11.%54 with 

the good category. 5. Percentage of spiritual intelligence boarding school students Baitul Karim 

17.1%4 with excellent category, 71.%54 with good enough category, and 11.%54 with the good 

category. 3. The result using the product moment correlation formula shows the results "r" count 

= 1.%% significance level greater than 1.114 = 1.%31 and significance level of 1.124 = 1.33%. 

This indicates that prayer Tahajud affect the spiritual intelligence boarding school students Baitul 

Karim. 
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 ألولالفصل ا

 أساسيات البحث

 بحث المبحث األول: أساسيات ال

 األفكار األساسية -أ

يتقدم سريعا و  األساسية، تغيريات رئيسية العامل من خالل أصيب العشرين، يف القرن

 اآلثار املرتتبة على بشأن ديناميات التنمية ، مشاركة يفجمتمع اليوم .على املستوى العاملي

باعتبارها  ساننهذه التغيريات تكون بسبب عمل اإل .اهلل خملوق من على أنه وجود اإلنسان

 من التاريخ الذي جيري و قد يغري وجه من العامل. على الساحة العبا رئيسيا

 أحناء العامل. يف التعامل كل شائع يف عالمةويعترب , اجيري مستمر   عملية التحديث

انضمت لذلك فهو نفسه,  يفقد حىت، مشوشا امألوف اإلنسان ليسوا التحديث أعراض مع

 قد اعتمادها من قبل اليت الروحيةالعقلية  قيمضعت جانبا و  ن اخلارجم تبدو جيدة الذي إىل

 وراثية.

 يف جمال التعليم اإلصالحات .ينمو بسرعة يف إندونيسيا التعليم التعليم، وال سيما

جودة  من أجل حتسني اليت تدعمالبىن التحتية واملرافق و  املناهج جتديد الكتب املدرسية مثل

 مدعاة للقلق ومع ذلك. احلكومة املركزية إعانات من دفوعة من قبلتكون م ال تزال التعليم
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 األخالقياالحنطاط و  السلوك التغري اإلجيايب يف يرتافق ال الوسائط التعليمية هو حتسني الذي

 .اندونيسيا من لألمة جدا الضارة تسبب لألمة

 تدريس/ املواد ليس فقط تتطلب يف إندونيسيا التعليم احلايل السبب، فإن هلذا

 حبيث، اليومية يف احلياة هذه النظريات تنفيذ يتطلب، ولكن فقطدراستها وفهمها و  النظرية

 .االجتماعية واملدنية يف السعي إىل شخصيال بعدال ستشكل

 للمشاركة األطفال حيتاج مث، مبا متوقع لتتوافق مع الطالب شخصية من أجل حتقيق

 اليت هي لألطفال واحدة الذكاء أي ى تطويرعل له تأثري هذا. سن مبكرة منذ يف العبادة

هو  الروحيالذكاء و  الذكاء العاطفي، الفكري. الذكاء لإلنسان اهلل من غري عادية نعمة

 جتاهلها ال ينبغي اهلل من هدية الثالثي. البشر يف ضروري لتحقيق التنمية الذي هو الذكاء

 .1استمتاع باحلياةو  العيش بشكل جيد حىت يتمكن الناس من

 .طفالالنمو العقلي لأل للغاية بالنسبة أمر مهم العبادة إشراك األطفال يف، يف الواقع

كل في  ل. وحيالر  ذكاءال جيدا شحذ، سيتم يف العبادة مبكرة األطفال يف سن تضمن إذا

االميان  قوة. اإلميان وهي، ان غري مرئية مع االعتقاد دائما يرتبط العبادة شكل من أشكال

 .2يائلاهل ذكاء الروحي يكون هلا ميكن لشخص ما جيعل هو

                                                           
1  Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual bagi Anak, (Jogjakarta, Katahati, 
2212) hlm, 11 
2 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual bagi Anak. . . hlm. 86 
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 صالة التهجدتأثري  عرفةمل تشجيع الباحث القلق إزاء ورمع ظه، حتقيقا هلذه الغاية

 لكي مبالنج. كوندانج  املعهد بيت الكرمي يف الروحي ةبطللاذكاء ال على

 بعنوان علمية أطروحة منخلق حتفة جراء البحث و القلب إل يوحي ولذلك فإن هذا

لكي  وندانجك  المعهد بيت الكريم  فيالروحي  ةبالطلذكاء ال على صالة التهجد تأثير"

 .بمالنج

 البحث أسئلة -ب

 :هي أن تثار و أراد الباحث، خلفية البحثمن و 

 لكي؟ كوندانج  املعهد بيت الكرمي  ة يفبالطل صالة التهجد مائوية احليويةكم  -1

 ؟لكي كوندانج  املعهد بيت الكرمي يف الروحي ةبالطل ذكاء مائويةكم  -2

 كوندانج  ملعهد بيت الكرميايف الروحي  ةبالطلذكاء ال علىالتهجد  صالة تأثري ما -3

 ؟لكي

 أهداف البحث -ج

 :أعاله، ويهدف هذا البحث أسئلة البحثيستند إىل 

 كوندانج  املعهد بيت الكرمي ة يفباحليوية يف صالة التهجد الطل عدد مائوية لوصف -1

 .لكي
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 .لكي انجكوند  املعهد بيت الكرميالروحي يف  ةبالطلذكاء  عدد مائوية وصفل -2

 كوندانج  املعهد بيت الكرمي يف الروحي ةبالطلذكاء ال علىصالة التهجد تأثري  وصفل -3

 .لكي

 فوائد البحث -د

 وقد مت البحث ال ختلو من فائدة أو فوائد، أما فوائده من هذا البحث هو:

 فوائد للعلوم -1

والدراسات البحث الذي يبحث الباحث يتوقع أن يتقدم الدعم للنظريات املتعلقة 

باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أيضا هذا البحث ليكون مرجعا . اليت أجريت سابقا

 .للدراسات اليت سوف تأيت، يف البحث والتطوير خاصة يف جمال التعليم

 فوائد للباحث -2

على أنشطة التعلم اليت  الباحث لحص لديهما  كتطبيق البحثللباحث، فإن هذه 

 .دة للباحثجدي فكرةيتوقع أن تقدم 

باإلضافة إىل ذلك، كاملربني احملتملني، ويأمل الباحث أيضا ميكن أن تكون هذا 

 .البحث مرجعا للباحثني يف إجراء التنمية يف وقت قادمة

 فوائد للمعلم -3
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 .أيضا أن تصبح مرجعا مبتكرة للمعلمني ن خالل هذا البحث، ويأمل الباحثم

 (لكي كوندانج املعهد بيت الكرميفوائد للمؤسسة ) -4

نتائج هذا البحث ميكن أن تزيد مفردات املواد التعليمية اليت ميكن استخدامها 

 باعتبارها واحدة من املرجعية مبتكرة يف تنفيذ عملية التعلم.

 أهمية البحث -ه

  اجلانب النظري:

 أن تكون مداخلة و معلومات تعليمية اليت تتعلق بتعليم الرتبية اإلسالمية.

 طبيقي:اجلانب الت

 .يؤمل أن هذا البحث أن يكون مصادر املعلومات للمؤسسات التعليمية
 حدود البحث -و

 و التهجد الصالة عن املوضوع هذا الباحث حتدد:  املوضوعية احلدود -1

 . الروحي الذكاء

 ي ماالنج. كوندانج لك الكرمي بيت املعهد يف  :  املكانية احلدود -2

 . 2112 عام يف الباحث به قام البحث هذا:   الزمانية احلدود -3
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 السابقة بحوثال -ز

هو  . جد على الذكاء الروحي قد متارس من قبلهدراسة مماثلة عن تأثري الصالة الت

 كما يلي ،فضال عن أوجه الشبه واالختالف بني األحباث السابقة مع هذا البحث:

 موالنا مالك إبراهيم ماالنج والتعليم جامعة الرتبية نتائج البحث سومريت, كلية العلوم -1

باتو يف  12احلكومة  الثانويةابتكار الرتبية اإلسالمية يف املدرسة "باملوضوع  (2112)

وأظهر نتائج البحث أن تنفيذ تعلم الرتبية  ."الروحي والعاطفيالطالب تنمية ذكاء 

نه يقوم أل. باتو هو جيد مبا فيه الكفاية 12احلكومة  الثانويةاملدرسة  اإلسالمية يف

قام يف تطور  باتو 12احلكومة  الثانويةاملدرسة  على تدريس تربية الدينية اإلسالمية يف

وباإلضافة إىل  .للتعلم تصميم واختيار األساليب املناسب املناهج املقررة من خالل

ذلك على أساس أنه ميكن أن ينظر إليها أيضا مع الشراء من األنشطة الدينية مثل 

جلمعة يف املدرسة للطالب املسلمني، و أنشطة املرأة للطالبة ، واخلتان صالة الفريضة ا

اجلماعي، املولد النبوي، والصالة الضحى و قراءة القرآن تتم روتينية يف املدرسة 

املدرسة  الروحي والعاطفي يفلطالب احالة من ذكاء  .باتو  12احلكومة  الثانوية

فضة للغاية، فإنه هو واضح من سلوك باتو قبل ابتكار منخ 12احلكومة  الثانوية

الطالب أقل بالثناء ومستوى وعي الطالب للقيام بأنشطة دينية ال تزال تفتقر مثل ما 
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زالت ممانعة من الطالب للقيام بأنشطة دينية ، مييل الطالب إىل اهلروب واالختباء 

لطالب يصبح ا .من هذه األنشطة، ولكن بعد القيام بالكثري من االبتكار قد ازداد

فهم كثري من علوم الدين، وحيب للقيام بأنشطة دينية دون إكراه والعمل بصدق يف 

الروحي وذكاء العاطفي الطالب وقد مت ذلك االبتكار لتحسني ذكاء . احلياة اليومية

 .وسائل اإلعالم اليت صممت خصيصا لطريقة استخدام التعلم

الدينية اإلسالمية احلكومية وايل سوجنو نتائج البحث خري األنوار, كلية الرتبية مؤسسة  -2

الطالب تأثري تنفيذ الصالة الضحى على ذكاء "، باملوضوع (2111)سيمارانج 

وأظهر سنن جونونج جايت كاسينج كيسمنطارا وونوجريي."   الثانويةالروحي املدرسة 

سنن جونونج  الثانويةنتائج البحث كما يلي: تنفيذ الصالة الضحى الطالب املدرسة 

جايت كاسينج كيسمنطارا وونوجريي,  يتم تصنيفها بشكل جيد، كما هو مبني يف 

 ٪22.22طالبا حصل على نسبة  22التوزيع التكراري للبيانات أظهرت أن من بني 

من الطالب املشاركني ملتابعة برنامج األنشطة صالة الضحى حسب  ٪01،22و

هناك تأثري كبري  .أيضامن الطالب تشارك يف فئة أقل  ٪0..4الفئة بشكل جيد، 

سنن جونونج  الثانويةالروحي املدرسة الطالب ذكاء  على تنفيذ صالة الضحى على

 جايت كاسينج كيسمنطارا وونوجريي.
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نتائج البحث عريي مونريية، كلية العلوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم  -3

الطالب  ذكاء تنميةة اإلسالمية يف اسرتاتيجية تعلم الرتبي" باملوضوع (2112) ماالنج

أن البحث نتائج  وأظهراإلسالمية فرماتا موجوكرتا.  يف املدرسة االبتدائية الروحي

قد الروحي لطالب ا ذكاء تنميةالتعليم الديين اإلسالمي يف و  اسرتاتيجيات التعلم

 للجهود املعلمني يف أنشطة التعلم باستخدام اسرتاتيجيات ، فمن نظرجرى جبيد

التعلم النشط الطالب أثناء تطبيق أيضا أساليب التعلم وتتنوع مع املناهج املختلفة 

تشكيل الطالب الذين ليسوا فقط معدل . هذا النهج يتفق مع الغرض من التعلم

يف حني أن جهود املعلمني . الذكاء املرتفع ولكن يف الوقت نفسه لديه الذكاء الروحي

خالل ممارسة ومثاال حيتذى به وكذلك األنشطة  الروحي منلطالب ايف تنمية ذكاء 

املمارسة اليت عقد يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية فرماتا موجوكرتا . الداعمة األخرى

بعد صالة العصر، وكذلك تشجيع  اخلطبةو أهنا صالة مجاعة، واملراجعة الصباح، 

دائية اإلسالمية النموذج املثايل يف املدرسة اإلبت الطالب للصالة السنة الضحى, 

مثل يعطي املعلم مثاال للطالب كيفية  امباشر  أما فرماتا موجوكرتا مباشرا وغري مباشرا.

موقف من املساعدة املتبادلة، ا، و ، وموقف من الصالة جيداالقرآن جيد قراءة موقف

ميكن وأما عند البوابة ليقول مرحبا ومصافحة،  حضور الطالباملعلم واستقبال 
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يف شكل املظهر الشخصي للمعلمني وغريهم من املوظفني،  االية غري مباشر للطبيعة املث

 .والغالف اجلوي مدرسة دينية ومنظمة ومنضبطة، بيئة نظيفة ومجيلة ومرحية

 المصطلحات تحديد -ح

بني من املفهم أو يف كتابه، ويصف واحد مورين ". . . التعريف اإلجرائي هو 

 3ع البحث."ث املوجودة يف موضو املتغريات البح

 حىت يف هذا البحث أن هناك بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل تعريف، منها كما تلي:

وال واألفعال، اليت واجهة القلب اىل اهلل كما العبادة، يف شكل بعض األقمهي  الصالة -1

الصالة هي واجبة على  0تحيات بشروط احملدد بشريعة.التبدأ بالتكبري وتنتهي مع 

ن النيب شكل العبادات كخادمة اهلل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت قد يتضح م

 حممد صلى اهلل عليه وسلم.

ني على األقل, واألكثر غري سنة قيام هبا يف الليل، واثنالهي صالة  صالة التهجد -2

صالة يف الليل إال أن يسمى صالة . . الوقت بعد صالة العشاء حىت الفجرحمدود

. التهجد بشرط عند القيام به بعد االستيقاظ من النوم ليال، رغم عن أهنا نوم قصري

حىت إذا كان يتم دون النوم من قبل، مث هذه ليست صالة التهجد, ولكن صالة السنة 
                                                           
3 Wahidmurni, Cara Muda  Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Malang: UM Press, 

2002) hlm. 22 
4 Moh. Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2226, hal. 32 
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صالة السنة التهجد يعتقد أن لديها كثرية من الفضائل  2فقط مثل الوتر وغري ذلك.

 .واالمتيازات

ح اليت يتعني على املرء أن تؤسس نفسه كل من خالل هو قدرة الرو  الذكاء الروحي -3

زوهار ومارشال  .4األنشطة اإلجيابية من أجل حل املشاكل بنظر يف معىن الواردة فيه

تعرف الذكاء الروحي باسم الذكاء للتعامل مع وإجياد حل ملشكلة معىن وقيمة، والذكاء 

لوضع السلوك واحلياة يف سياق معىن أوسع وغنية. والذكاء للحكم على أن العمل أو 

من خالل وجود الذكاء الروحي  2.طريقة حياة الشخص هي أكثر وضوحا من غريها

 يعين أن تكون قادرا على فهم كامل ملعىن وطبيعة احلياة اليت نعيشها.

 

 

 

 

                                                           
5 Moh. Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap . . . hal. 66 
8 Gelombang Otak, Pengertian Kecerdasan Spiritual  (http://www.gelombangotak.com/Pengertian-
Kecerdasan-Spiritual%22%26SQ%29.htm diakses pada 27 April 2215 pukul 22.22) 
7 Bioenergi Science, Kecerdasan Spiritual menurut Para Ahli 
(http://www.bioenergi.co.id/page/detail/113/kecerdasan-spiritual-menurut-para-ahli.html diakses 
pada 27 April 2215 pukul 22.12) 
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 لتعليمية المبحث األول: الوسائل ا

 اإلطار النظري -أ

 مفهوم األساس من الصالة التهجد -1

 مفهوم الصالة التهجد -أ

الصالة تعين حرفيا الدعاء, الصالة يسمى الدعاء ألن يف الصالة حتتوي على 

الدعاء, ميكن أن الصالة أيضا يعين الصالة يف احلصول على اخلري أو الصلوات للنيب 

عبادة تتكون من األقوال واألعمال احملدد اليت بدأت  هي ةحممد. يف املصطلحات، الصال

 1مع تكبرية اإلحرام وتنتهي بسالم بشروط معينة.

الصالة هلا موقف مهم جدا يف اإلسالم، الذي هو أساس إلقامة الدين اإلسالمي، 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم:قال 

 رَأُس األْمِر اإلسالُم ، وَعُموُده الصَّالُة ، وِذْرَوُة َسناِمِه اجلهاد." )رواه الرتمذي("

                                                           
1 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud, Jakarta: PT. Mizan Publika, 7002, hal. 171 
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"الصالة عمادالدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تر كها فقد هدم الدين." )رواه 

 2بيهقي(

الغرض من الصالة هو االعرتاف القلب أن اهلل خالق سبحانه وتعاىل ، واهلل سبحانه 

بالنسبة ألولئك الذين يصلون حبرارة واإلخالص، فإن . وتعاىل عز وجل األبدية واخلالدة

انه وتعاىل أن تكون قوية على حنو متزايد، قوي، ويستطيع إستقامة العالقة مع اهلل سبح

 3يف العبادة هلل وتنفيذ األحكام املبينة له.

اجب على كل و عني، ( صالة فرض 1و تقسيم الصالة إىل ثالثة أنواع، ومنها: )

( صالة 2فرد، مثل الصالة مخس مرات، الظهر, العصر، املغرب والعشاء, والفجر. )

، مثل اصبح باطال إذا كان هناك من تشغيلهت، والتزامات مالزمة يفرض الكفاية، وه

 .صالة سنة (3) الصالة اجلنازة، و

، صالة السنة صالة السنة الرواتب  ( 1)صالة السنة نفسها هي من نوعني، ومها 

وصالة . الصالة السنة غري رواتب، اليت ال تتعلق هلا الفرائض (2) قبل وبعد الفرائض، و

 التهجد إحداى من الصلوات السنة الذي غري رواتب.

                                                           
2 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud, Jakarta: PT. Mizan Publika, 7002, hal. 171 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Holve, 
1111 
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صالة التهجد يعين يصلي صالة السنة يعمل ليال . التهجد يعين االستيقاظ من النوم

 4م عن فرتة قصرية.غو بعد النوم أوال ر 

صالة الليل و صالة الوتر سواء قبل أو بعد النوم امسه صالة  " :قال الشافعي

سمى صالة الليل وهي ما تعين الصالة يف تصالة السنة التهجد يف لغة العربية  ."التهجد

 ناس الذين يصلون صالة التهجد يسمى متهجد.ال. الليل

 وقت أفضل للصالة التهجد -ب

فعل صالة التهجد؟ بعض املعلومات اليت قد مجعها من مصادر خمتلفة  مىت وقت

تشري إىل أن: "الوقت صالة التهجد والوتر منذ االنتهاء من صالة العشاء حىت صالة 

داية، يف الوسط، ة الليل يف البالفجر." واختتم سابق وحسن أنه "ميكن أن يتم صال

 5".وعلى ليلة النهائية

." " 3(: 33قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي سورة املزمل ) ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه قَِليالا

على النيب الختيار الوقت صالة التهجد املناسب وفقا  وهذا يعين أن اهلل  تعاىل يرسل

الرحابة املوجودة يف النفس النيب. قال احلافظ: التهجد النبوي ليس له األحكام ألنه جمرد 

 حيث هناك الرحابة.

                                                           
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Holve, 
1111 
5 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud, Jakarta: PT. Mizan Publika, 7002, hal. 110 
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إذا تفسريها وفقا إىل التوقيت اإلندونيسي، وثلثي الليل األول من تلك الليلة حوايل 

حىت  22:22ليال، ويقدر ثلثي الليل الثاين تقريبا يف  23:22ليال حىت  22:22الساعة 

ليال قبل  23:22حىت  22.22ليال, وثلثي الليل األخري تقدير يف وقت  21:22

 الفجر أو أدخل صالة الفجر.

 نية صالة التهجد -ج

شابه بصالة السنة األخرى، قصري جدا  تنية صالة التهجد ال ختتلف كثريا أو كاد

 نية صالة التهجد هي كما يلي: .وسهل يف التذكر

 "أصلى سنة التهجد ركعتني هلل تعاىل"

 كيفية صالة التهجد -د

تتعلق بكيفية صالة التهجد ال ختتلف كثريا بكيفية صالة سنة األخرى هي كما 

 يلي:

قراءة نية صالة التهجد كما قد كتب أعاله بصوت ناعم، تليها املعىن القراءة يف  -1

 القلب.

  )اهلل أك(ر( ، حينما برفع يديه.رينية تليها قراءة التكبالة بعد قراء -2

 مث يقرأ دعاء اإلفتتاح )من السنة( -3
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مث يقرأ سورة الفاحتة, بعدها يليها بسورة القرآن القصرية اليت قد حفظها, مثل  -4

 سورة اإلخالص, و الناس, و الفلق.

الركوع، السجود، حىت ة. مثل يها كما احلال يف اخلطوات الصالة العاممث يل -5

 .التحية

بعد التحية يستحب ليقرأ قراءة األوراد, و التصبيح, و التحميد، و التك(ر، و  -6

 صلوات على النيب، و اإلستغفار، مث قراءة دعاء صالة التهجد.

 الدعاء بعد صالة التهجد -ه

 الدعاء بعد صالة التهجد كما يلي:

، َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت قَ يُِّم اَلّلُهمَّ َلَك احلَْْمُد أَْنَت نُ وْ  ُر السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َوَمْن ِفْيِهنَّ

، َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت َربُّ السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َوَمْن  السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َوَمْن ِفْيِهنَّ

، َوَلَك احلَْْمُد َلَك ُمْلُك السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َومَ  ، َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت َمِلُك ِفْيِهنَّ ْن ِفْيِهنَّ

، َولَِقاُؤَك  ، َوقَ ْوُلَك احلَْقُّ ، َوَوْعُدَك احلَْقُّ السََّماَواِت َوْاأَلْرِض، َوَلَك احلَْْمُد، أَْنَت احلَْقُّ

، َواجْلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالنَِّبي ُّْوَن َحقٌّ، َوحُمَمٌَّد َحقٌّ، َوال سَّاَعُة َحقٌّ، اَلّلُهمَّ َلَك احلَْقُّ

َأْسَلْمُت، َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلُت، َوِبَك آَمْنُت، َوإِلَْيَك أَنَ ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك 
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َحاَكْمُت. فَاْغِفْر يلْ َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت، أَْنَت اْلُمَقدُِّم 

ُر، الَ إِل  َوأَْنَت ا  6َه ِإالَّ أَْنَت.ْي الَ إِل  َه ِإالَّ أَْنَت، أَْنَت ِإهل ِ ْلُمَؤخِّ

 عدد الركعة صالة التهجد -و

لتهجد. اإلنسان ال توجد قواعد وقيود حمددة فيما يتعلق بعدد ركعة صالة ا

صالة  بعد شهدت صالة التهجد، على الرغم من أن تفعل ركعة  واحدة من الوتر

 العشاء.

للغاية متنوعة عدد ومنوذج للصالة التهجد اليت يفعلها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .وسلم. هنا بعض مناذج اعت(رت متجذرة يف التقاليد وشهرة بني املسلمني

 عليه وسلم من اليل عشر ركعات ويوتر بسجدة "كانت رسول اهلل صلى اهلل

 ويركع ركعيت الفجر فتلك ثالث عشرة ركعة." )رواه مسلم(

"أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك مث توضأ مث 

صلى مثان ركعات جيلس يف كل ركعتني فيسلم مث يوتر خبمس ركعات ال جيلس إال يف 

  يف اخلامسة."اخلامسة وال يسلم إال

"كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى ثالث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح 

 , يصلى ستا مثىن مثىن ويوتر خبمس ال يقعد بينهن إال يف آخرهنا."
                                                           
6 Moh. Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 7001, hal. 11 
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وتبني احلديث الثالث تدل متنوعة عدد الركعة والنماذج اليت اختذت النيب حممد 

. وكان النيب حممد صلى صالة التهجد إحداى صلى اهلل عليه وسلم يف صالة التهجد

عشر ركعة, عشر ركعة صالة التهجد هبدفني لكل حتيات، وركعة واحد يف صالة 

 الوتر.

كان النيب حممد أيضا يصلي ثالث عشرة ركعة، وال يبني كم مرة من التحيات، مع 

 ركعة صالة التهجد, وصالة الوتر مخس وكعات، و التحيات يف مثانية ركعة :التفاصيل

اآلخر. يف وقت آخر، كان النيب حممد يصلي إحدى عشرة صالة التهجد, مثانية 

للصالة  ركعات للصالة التهجد، مع كل أربعة ركعات من حتيات، وثالث ركعات

 الوتر.

باإلضافة إىل النماذج املذكورة أعاله، هناك العديد من النماذج من صالة التهجد 

وسلم. لتسهيل التنفيذ، فإن شخص يسمح له  اليت تديرها رسول اهلل صلى عليه

اختيار منوذج واحد لتشغيل اإلستقامة, أو شخص يسمح أيضا الستخدام منوذج 

 .واحد يف ليلة واحدة وعلى ليلة أخرى باستخدام مناذج أخرى أيضا وفقا لفرصتها

واحد،  :عدد دورات صالة الوتر وفقا ملصادر صاحلة للتقاليد، وينبغي أن يتم

مخسة، سبعة، أو تسع دورات. وينبغي أن ال يكون تنفيذها اخللط بينه وبني  ثالثة،
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قال النيب حممد: "ال توتروا بثالث تشبهوه )تشيهوا( بصالة املغرب,  .صالة املغرب

 7أوتروا بسبع أو خبمس." )رواه البيهقي, احلاكم, الدر قطين, إبن حبا(

هذا احلديث غري مضمون عن حظر صالة الوتر بثالث ركعات, ولكن حتظر 

الصالة الوتر باستخدام اثنني من التحيات، مثل صالة املغرب. لذلك، الصالة 

 8الوتر،كم العدد استخدم فقط حتية واحدة يف ركعة اآلخر.

 صالة التهجد آداب -ز

هناك بعض اآلداب اليت حتتاج فيها الناس الذين يريدون ليفعل صالة التهجد. 

 اآلداب هي كما يلي:

 النوم. قبلالنية من شأهنا أن تؤدي صالة التهجد  -1

تنظيف آثار النوم عن وجهه، مث تنقية ونظرت إىل السماء والدعاء يقرأ النهائية  -2

 من سورة أل عمران.

 ة التهجد بدعاء اإلفتتاح.يبدأ صال -3

 يستحب أن توقظ عائلته للحصول على صالة التهجد معا. -4

                                                           
7 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud . . . hal. 111 
8 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud . . . hal. 111-111 
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لذا، تكييف أنفسهم . ال جت(ر نفسك، وتكون صالة التهجد يعمل وفقا للقدرة -5

 .9بطريقة جيدة

 لمفقودة من صالة التهجد ألن العذراقضاء  -ح

ء، ابالنسبة ألولئك الذين املفقودة  من صالة التهجد ألنه العذر مثل النوم أو سو 

 فعليه القضاء يف اليوم قبل الظهر.

 قالت عائشة:

َوَجٍع  ْيِل ِمنْ َكاَن ِإَذا فَاتَ ْتُه الصَّاَلُة ِمَن اللَّ   -صلى اهلل عليه وسلم-"َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 َأْو َغرْيِه َصلَّى ِمَن الن ََّهاِر ثِْنىَتْ َعْشَرَة رَْكَعةا."

 وقال عمر بن خطّاب:

"َمْن نَاَم َعْن ِحْزِبِه أَْو َعْن َشْىٍء ِمْنُه فَ َقرَأَُه ِفيَما بَ نْيَ َصاَلِة اْلَفْجِر َوَصاَلِة الظُّْهِر  

َا قَ رَأَُه ِمَن اللَّ   12ْيِل."ُكِتَب َلُه َكَأمنَّ

احلديث أعاله، فإنه يظهر رسالة أخالقية عميقة جدا ألمة النيب حممد لكي له 

برية اليت ميكن احلصول عليها من غرية يف أداء صالة التهجد، وتذكر احلكمة الك

 11الصالة التهجد.
                                                           
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Holve, 
1111 
10 Rumaysho.com, Panduan Sholat Tahajud (http://rumaysho.com/shalat/panduan-shalat-tahajud-
217, diakses pada 11-01-7011, pukul 11.11) 
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 فوائد صالة التهجد -ط

حينما تنفيذها مع االجتهاد واالخالص، صالة التهجد سيوفر بال شك كثري من 

ريطة ثالثة منهم. يف األقسام التالية سوف نقوم اخل. بالنسبة لنا مجيعا ةساحقالالفوائد 

 ثالثي األبعاد فوائد الئقة وحنن استيعاب خطورة الكاملة و واسع األفق.

 ألول مرة، فإنه يقودنا إىل مكان بالثناء والنبيلة عند اهلل

هذا هو وعد اهلل الذي سريفع الناس اىل مكانه بالثناء، بالنسبة ألولئك الذين 

 (.39اإلهلية )سورة اإلسراء : يصلي صالة التهجد جبد واإلخالص بأمل الرضا 

احلصول على مكان بالثناء، مكان خاص عند اهلل سبحانه وتعاىل هو احللم ممكنا 

حمضون بإغالق كامل من املاليني البشر الذين يؤمنون. احلصول على مكان بالثناء، مكان 

ضا ال مجيل و جيد عند اهلل هو حيصل يف طريق اخلالص للحياة يف هذا العامل البشري، وأي

 سيما يف احلياة بعد املوت.

امتدت أيضا الطريقة السعادة، الطريق املستقيم إىل اجلنة األبدية عند اهلل النبيل 

 خالق الكون. ليست هذه الطريقة الصحيحة جيب أن حنتضن كله من حياتنا؟

 .ثانيا، الصالة الناجعة لتقدمي الدعاء واألمل
                                                                                                                                                                      
11 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud . . . hal. 111 
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لة, وأيضا الوسيلة املستجابة لرسالة صالة التهجد هي إحدى من العبادات الفضي

بناء األسرة السكينة،  األمالعن الدعاء إىل اهلل. األمال و الدعاء عن احلياة ال(راكة, 

 يف صالة التهجد. وطلب حضور التوجيهات اليت جرى؛ ميكننا لرسالة

ة. باإلميان الراسخ، وحنن نرتل صلواتنا وأمالنا لريسل إىل اهلل الرمحن الرحيم واحملب

 .لذلك دعونا النظر يف احلديث التايل

نْ َيا ِحنَي يَ ب َْقى ثُ ُلُث اللَّْيِل اآلِخُر " َلٍة ِإىَل السََّماِء الدُّ يَ ْنزُِل َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ُكلَّ لَي ْ

َفَأْغِفَر َلُه." )رواه فَ يَ ُقوُل َمْن َيْدُعوين َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَُليِن َفأُْعِطَيُه َمْن َيْستَ ْغِفُرين 

 البخاري(

كما جاء يف احلديث أعاله، يف ثالثي ليلة اهلل مع مجيع مالئكته وينزل إىل 

السماء الدنيا واالستماع واملوافقة عليهم الدعاء كلها تسليمهم أولئك الذين يديرون 

 صالة التهجد بالتواضع.

 الثالث، واحلياكة القرب باإلله

بشكل الدوام سيجعلنا أقرب إىل اإلهلية. وهذا القرب يصلي صالة التهجد جبد و 

جيعل فيه القلوب الداخلية وأصبح هادئا يف مواجهة احلياة من هذه الديناميات 

 الكاملة.
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. سالم القلب، ماسكة عندما نشعر مقربة من االلهسالم القلب سوف ميكننا مت

نستطيع أن نفعل  وراحة البال وصفاء الفؤد سوف يستقر يف مجيع أجسادنا اذا حنن

 صالة التهجد بالدوام.

سالم القلب وراحة البال سيوفر مادة أساسية وهامة للحياكة السعادة احلقيقية يف 

احلياة. اإلنسان الذين املثابرة خيضع صالة التهجد مما ال شك له هالة من السالم يف 

ن يشعر القلب و إحساس السعادة املثقوبة من خالل روحها. السعادة ألنه ميكن أ

 التقارب وبناء التفاعل الشديد مع اإلله.

هالة السعادة أهنا ستستمر لتسوية دائمة يف روحه عندما يكون قادرا على صالة 

 التهجد باستمرار. مث ما هو تأثري ذلك على احلياتنا اليومية؟

وهناك عدد من البحث اليت أجريت مؤخرا لشرح كيفية تأثري كبري على اإلحساس 

لسعادة لإلنتاجية واألداء واحدة. أثبت الناس السعادة أن تكون أكثر بالسالم وا

إنتاجية، أكثر قدرة على التفكري بشكل خالق، وأكثر مرونة يف مواجهة التحديات 

 سواء على الساحة الشخصية، وال يف عمل التحديات املهنية. -املتنوعة من احلياة 

باهتمام متزايد. يف مواجهة  السعادة يف العمل هي اآلن عامل واحد أن احلصول

ديناميات الذكية بشكل متزايد من احلياة، وخاصة يف عامل العمل أو احلياة املهنية، مث 
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اقتحم عنصر متغري من السعادة واحلصول على اهتمام متزايد. ألنه كما موضح 

أعاله، شخص سعيد )أو مديري سعيد( متيل أن تكون أكثر إنتاجية وأكثر جناحا يف 

 حتديات العمل.إدارة 

فما هي العالقة بني صالة التهجد مع السعادة؟ بالضبط هذا هو املكان االرتباط 

هو: هل شخص املثابرة بدوام صالة التهجد بال شك يشعر السعادة اليت تشع يف كل 

 12جتاويف جسمه.

احلكمة أخرى اليت ميكن احلصول عليها من ممارسة صالة التهجد هي سوف 

ئما تضيع مشاعر التشاؤم، واحرتام الذات، والوعي الذايت، أقل وزنا، وتغيري املوقف دا

 متفائال، واثق، والشجاعة دون طبيعة متعجرف واالستكبار.

وهكذا، فإنه ميكن استنتاج أن صالة التهجد ميكن احلفاظ على توازن اجلسم. 

وهذا يعين أن اهلل شرع صالة التهجد لتنفذ ذلك مع اإلخالص، وليس من أجل اهلل، 

احلا فلنفسه ومن قال اهلل سبحانه وتعاىل "من عمل ص .ولكن من أجل تشغيل نفسه

 13(15اسآء فعليها مث إىل ربكم ترجعون." )سورة اجلاثية: 

 

                                                           
12 Tiga Manfaat Sholat Tahajud (http://www.shalat-tahajud.info/7017111/tiga-manfaat-utama-shalat-
tahajud.html diakses pada 11-01-7011 pukul 11.10) 
13 Moh. Sholeh, Terapi Sholat Tahajud . . . hal. 111 
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 مفهوم األساس الذكاء الروحي -2

 مفهوم الذكاء الروحي -أ

 .وفقا للخ(راء، هناك الكثري من املعلومات االستخبارية اليت منحها اهلل لإلنسان

دايك تقسيم الذكاء، وهناك ثالثة أنواع، وهي الذكاء اجملرد )القدرة على فهم ثورن

)القدرة على فهم اهلدف احلقيقي(، والذكاء  الرموز الرياضية واللغة( والذكاء اخلرسانة

 االجتماعي )القدرة على فهم وإدارة العالقات االجتماعية(.

لذكاء. أوال، القسمة بشكل عام، هناك على األقل ثالثة أنواع معروفة من ا

هذا الذكاء هي قدرة إمكانات الشخص على تعليم شيء عن  .الفكرية أو الذكاء

طريق استخدام أدوات التفكري. هذا الذكاء هو قياس من حيث قوة الشخص املنطق 

 اللفظي. ومن الناحية الفنية ولدت الذكاء الفكري أوال واخرتع من قبل ألفريد بينيه.

ويتكون هذا ذكاء ال يقل عن مخسة  .اطفي أو القسمة العاطفيثانيا، الذكاء الع

عناصر رئيسية، وهي الوعي الذايت، وإدارة العاطفي، والدافع، والتعاطف، واقامة 

العالقات االجتماعية. هذا الذكاء العاطفي من الناحية الفنية، ولدت ألول مرة واليت 

 اخرتعها دانيال جوملان.
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هذا الذكاء هو الذكاء الذي يرفع  .القسمة الروحي  والثالث, الذكاء الروحي أو

وظائف الروح كأداة الداخلية اليت لديها القدرة على الذات واحلساسية ملعرفة املعىن 

وراء واقعة أو حدث معني. من الناحية الفنية، ولدت الذكاء الروحي الذي يرتبط بقوة 

 ار وايان مارشال.مع مسألة معىن وقيمة ألول مرة واليت اخرتعها دانة زوه

دانة زوهر، يف كتابه بعنوان: الذكاء الروحي، واالستخبارات مميزه، يعت(ر أن الذكاء 

الروحي هو أعلى شكل من أشكال الذكاء الذي جيمع بني كل أشكال الذكاء 

السابق، ومها الذكاء الفكري والذكاء العاطفي. الذكاء الروحي كأعلى الذكاء ألنه 

وعي الشخص أن يكون قادرا على تفسري كل شيء وأنه وسيلة  يرتبط ارتباطا وثيقا

 14ليشعر التحيز السعادة.

. الذكاء الروحي  يرتبط ارتباطا وثيقا حالة من الروح والعقل والشخص الروحي

هو أعلى الذكاء الذكاءات األخرى مثل الذكاء  ناس يعتقدون أن الذكاء الروحي ال

هذا هو ألنه عندما يكون الشخص لديه بالفعل الذكاء  .والذكاء العاطفي  .الفكري 

الروحي ، وهذا الشخص قادر على فهم معىن احلياة حىت يتمكنوا من العيش مع 

 احلكمة.

                                                           
14 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, Yogyakarta: Katahati, 
7010, hlm. 71 
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إذا كان الرجل نقي  .الروح، وهو ما يعين نقيةوالروحية يأيت من  وفقا أغوستيان,

 15يف التفكري، مث سيجد إمكانية اجمليدة يف نفسه، وكذلك معرفة يف ربه.

سها  فهم الذكاء الروحي  يف حد ذاته هو قدرة روح الشخص على تأسيس نف

كل من خالل األنشطة اإلجيابية من أجل حل املشاكل من بالنظر يف معىن الواردة 

تكون قادرة على حل املشاكل اليت  فيه. والناس الذين لديهم الذكاء الروحي  

تواجهها من خالل النظر إىل األمر من القضايا اجلانبية اإلجيابية حبيث ميكن حل 

 ظر يف مشكلة من معىن.املشاكل بشكل صحيح ومييلون إىل الن

الناس أداء جمموعة متنوعة من الطرق من أجل تلبية االحتياجات الروحية. كثري 

من الناس الذين يفعلون األنشطة االجتماعية مثل يتعاطفون األيتام من أجل تلبية 

الروحية. ولكن أيضا الناس يفعلون التأمل، اليوغا أو التأمل وحده من أجل اكتشاف 

 ت إىل شخص أفضل حبيث ميكنهم العثور على املعىن احلقيقي يف احلياة.اهلوية وحتول

مرئية يف األنشطة اليومية، مثل كيفية التصرف، ملعىن احلياة  الذكاء الروحي 

يعين لديها القدرة على   وأصبحت أكثر حذرا يف مجيع النواحي. لديه الذكاء الروحي 

                                                           
15 Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecersadan Spiritual Anak, Jakarta: Amzah, 7010, hal. 11 
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ن قادرة على اختاذ الع(رة من كل أن تكون مرنة وسهلة التكيف مع البيئة، أن تكو 

 16حادثة يف حياته وذلك ليكون من احلكمة يف احلياة.

املرء يعرف باعتباره قدرة الشخص الذي لديه مهارة متعال، والوعي ذكاء الروحي 

املرتفع ملدى احلياة، وذلك باستخدام املوارد الروحية يف حل مشاكل احلياة، والفاضلة. 

 وكان قادرا على التواصل بشكل جيد مع اهلل، ورجل، والطبيعة، ونفسه.

سلمني، وحنن شخص ذكي الروحي سوف يعيش حياته وفقا لدينه تدريس. كم

اهلل. أن رجل ذكي الروحي اإلسالمي تعتمد  :نعيش حياة وفقا للخالق املطلوب منا

على اهلل. أهنا ال تعمل بالنسبة للمرأة، ألن من املؤكد أن أهنا جزء معها، رمبا بسبب 

القتلى أو تقسيم ألسباب أخرى. شخص ذكي الروحي ال يعمل من أجل الطفل، 

حياة خاصة به ويوما ما سيتم فصل. كما أهنا ال تعمل ألن الطفل سوف يكون هلا 

 للمكتب، ألن املكتب هو مؤقت فقط.

املسلمون الذكية الروحية األعمال فقط يف سبيل اهلل. إذا كان العمل لإلنسان، 

بكيف كثري عن راتبه، ال يزال من املمكن عد وحمدودة للغاية. وعلى النقيض من 

 13ة غري حمدودة.األعمال إىل اهلل الذي لديه ثرو 

                                                           
16 Gelombang Otak, Pengertian Kecerdasan Spiritual, (http://www.gelombangotak.com/Pengertian-
Kecerdasan-Spiritual%70%71SQ%71.htm diakses pada 17-01-7011 pukul 01.11) 
17 Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecersadan Spiritual Anak, Jakarta: Amzah, 7010, hal. 17 
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 الروحي ءذكاالفوائد   -ب

ولكن أن يكون الشخص الذي يستطيع التغلب .  الذكاء ليس الذكية فكريا فقط

اء فقط ، على التحديات وحىت ال تنجرف مرات، مث حيتاج املرء ليس حاصل الذك

 .عالية  والذكاء الروحي   ولكن أيضا جيب أن يكون الذكاء العاطفي

يأخذك حول كيفية احلصول على املواد، والبحث عن حلول   الذكاء الفكري 

سيجعل ميكنك أن تشعر بالسعادة والنجاح،  بينما الذكاء العاطفي   .املشاكل وحلها

 عىن احلياة.سيجلب جتد احلكمة يف م حينما الذكاء الروحي  

كأعلى الذكاء الذكاءات األخرى يف العديد من  وغالبا ما ينظر الذكاء الروحي  

الذكاء كما الذكاء البدين ، الذكاء الفكري  ، والذكاء العاطفي . والناس الذين لديهم 

أن يكون قادرا على فهم املعىن وراء كل حدث يف حياته، والتعامل  الذكاء الروحي  

 .ه بشكل إجيايب حبيث يكون من احلكمة يف احلياةمع كل ما حدث ل

هذه األيام حنن نعيش يف ثقافة العصر احلديث من الناس يتأثر بقوة اإلنسانية 

الغربية. وفقا لدانة زوهار وايان مارشال، الذي فاز اإلنسانية للثقافة الغربية يبدو أن 

 اخنفاض الذكاء الروحي اجلماعي.
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ها فكرة إجيابية من قبل معظم الناس. يف قاموس ونظر النزعة اإلنسانية بوصف

التدفق هتدف إىل إحياء   (1)اإلندونيسية الكبرية، يتم تعريف النزعة اإلنسانية كما 

 الشعور باإلنسانية ويتطلعون إىل حياة االجتماعية األفضل.

هذا هو املكان أمهية بالنسبة لنا ليست لديها ملتابعة الثقافة احلديثة اليت أسفرت 

عن النزعة اإلنسانية الغربية. أن منع الناس من الروحانية. ولذلك، فإننا ندرك متاما أن 

هناك األشياء اليت هي مهمة جدا يف إنسانيتنا، واليت ال ميكن فصلها عن الطاقة 

 18خارج أنفسنا، وهذا هو عظمة اهلل.

عالية ستوفر العديد من الفوائد يف احلياة. وهنا هي الفوائد  لديه الذكاء الروحي  

 اليت ميكن احلصول عليها من الذكاء الروحي .

 الذكاء الروحي:فوائد 

 مساعدة نظر إىل األمور من منظور وجممع أوسع -1

 يساعد على التفكري بشكل نقي -2

 جعل العقل هدوءا -3

 فتح البصرية والدافع على كيفية أداء احلياة -4

                                                           
18 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, Yogyakarta: Katahati, 
7010, hlm. 11 
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 ختفيض األنانية داخل نفسك -5

إحضار موقف احرتام اآلخرين عن طريق وضع اآلخرين يف وضع أعلى من  -6

 نفسك

 وإدراكا األمهية قيم احلياة مثل العدالة والصدق واحلقيقة والشرف -7

 خرينإحضار موقف التعاطف على اآل -8

 إحضار املوقف الشكر دائما -9

 إحضار الشعور باحلب للذات، والبعض اآلخر والكون. -10

باإلضافة إىل االستفادة على النحو الوارد أعاله، بالذكاء الروحي  ، سوف تكون 

قادرة على التفكري اإلجيايب لتصبح أفضل شخص وذلك لتصبح الشخص كله، وقادرة 

ارقة يف البؤس وقادرة على أن تكون حافزا لنفسك على النهوض من الفشل، وليس غ

 19و اآلخرين حبيث يكون من احلكمة يف احلياة والتعامل مع احلياة.

 أهمية الذكاء الروحي -ج

حتسني الذكاء يف عصر العوملة مثل هذا هو أمر ضروري للغاية من أجل مواجهة 

اليت جيب  حتديات ومتطلبات التقدم من الزمن. لكن ليس فقط الذكاء الفكري  

                                                           
19 Gelombang Otak, Manfaat Kecerdasan Spiritual (http://www.gelombangotak.com/Manfaat-
Kecerdasan-Spiritual%70%71SQ%71.htm diakses pada 17-01-7011 pukul 10.12) 
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هو أيضا ضروري جدا بالنسبة لك  والذكاء الروحي   حتسينها، الذكاء العاطفي  

 ل حتقيق التوازن احلياة من أجل حتقيق السعادة والنجاح يف حياتك.لزيادة من أج

النجاح والسعادة يف احلياة هو يف الواقع ليس فقط يكمن يف كيفية األغنياء أنت،  

كم من االموال واملواد اليت لديك وكيف مكتبك عالية وكيفية احرتام اآلخرين. 

إذا كنت قد متكنت من إعطاء  السعادة احلقيقية والنجاح يف احلياة ميكن أن حتصل

معىن حلياتك. كنت تعرف الغرض من حياتك، ما الذي تبحث عنه يف حياتك وأنت 

تعرف مسبقا ما الذي تعيش فيه للحياة. وتبني البحوث أن القدرة على فهم معىن 

احلياة هو األساس الالزم للعثور على احلقيقة والسعادة اليت من شأهنا خلق النجاح يف 

 حياتك.

عالية ليس فقط مثل السعادة  لسعادة حتصل عندما كان لديك ذكاء الروحي  ا

احلسية على سبيل املثال عند تناول الطعام الذي األذواق جيدة. يتم احلصول على 

هي أكثر سعادة حنو طمأنة العقل، والروح  السعادة عندما يكون الذكاء الروحي  

 والعقل.

ل كنت لتكون قادرة على العثور السعادة كلما كان لديك الذكاء الروحي ، وأسه

ال يرتبط فقط إىل العقل والقلب والروح اخلاصة بك،  ومعىن احلياة. الذكاء الروحي  
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لديك،  تتصل أيضا لآلخرين والكون. أعلى الذكاء الروحي   ولكن الذكاء الروحي  

 وارتفاع مسامهتك لآلخرين والكون.

فلن تكون جرفتها عصر خيسر بشكل عالية،  من خالل وجود الذكاء الروحي 

متزايد قيم احلياة، واالفتقار إىل التعاطف مع اآلخرين وعدم الوعي للحفاظ على 

 الكون من اجل احلفاظ على بقاء اجلنس البشري.

أمهية الذكاء الروحي للحياة هو أن تكون هناك الذكاء الروحي  ، سوف تكون 

ميكن احلصول عليها عندما يكون لديه الذكاء معىن احلياة اليت  .قادرة على معىن احلياة

عالية روحي التحرير والعقل والروح من إغراءات الشهوة، واجلشع، والبيئة  الروحي  

 التنافسية والصراع من شأهنا أن جتلب الدمار للبشرية.

من خالل معرفة الذكاء الروحي ميكننا توجيه أنفسنا وأطفالنا يف االجتاه 

 أخرى: الصحيح، من بني أمور

 معرفة وحدانية اهلل -1

 التعرف على عظمة اهلل سبحانه وتعاىل -2

 حمبة اهلل سبحانه وتعاىل -3

 نصلي كل يوم -4
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 جسارة للرأي حول احلقيقة -5

 أحب كل البشر -6

 االمتناع عن انتهاك القانون، فعل اخلري لآلخرين -7

 القيام مناسبا بالكلمات -8

 باالمتنان جللب احلظ -9

 دقة وأمنةصا -10

 تساحما على اخلالفات -11

 الالعنف -12

 املتواضع -13

 حفظ، وليس االستهالكية واإلسراف -14

 الكرمي -15

 مؤدب -16

 جدير بالثقة -17

 22الص(ر -18

 لروحيخصائص وعالمة الذكاء ا -د
                                                           
20 Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecersadan Spiritual Anak, Jakarta: Amzah, 7010, hal. 12-11 
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 هو منوذجي أو حرف ميتلك الذكاء الروحي   خصائص الذكاء الروحي  

وغالبا  الذي مييزها عن الذكاء األخرى مثل الذكاء الفكري ، والذكاء العاطفي . 

كأعلى الذكاء من الذكاء األخرى. هذا هو ألنه إذا كان  ما ينظر الذكاء الروحي  

قادرا على فهم معىن احلياة  مث الشخص سيكون شخص لديه الذكاء الروحي  

 ويكون من احلكمة يف حياته.

الذي مييزها عن الذكاء األخرى مثل الذكاء  خصائص الذكاء الروحي  

لتكون قادرة على معىن  هي قدرة الذكاء الروحي   الفكري ، والذكاء العاطفي  

لروحية، احلياة. معىن احلياة ارتفع من شأهنا أن جتعل الناس الذين لديهم احلرية ا

اليت هي حرية اإلنسان من إغراءات الشهوة، واجلشع والبيئة التنافسية والصراع. 

لديها أيضا خصائص أخرى  باإلضافة إىل هذه اخلصائص، والذكاء الروحي  

 صفها على النحو التايل.

الناس الذين لديهم الذكاء الروحي، عندما تواجه مشاكل يف حياته، واجه 

ق العقالنية والعاطفية، لكنه ربط مع املعىن الروحي ليس فقط وحلها عن طري

 للحياة. هكذا خطوات أكثر نضجا وذات مغزى يف احلياة.
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وفقا لدانة زوهار وايان مارشال، وهناك ال يقل عن تسعة عالمات من الناس 

 التايل: كماالذين لديهم الذكاء الروحي، الذي هو  

 القدرة أن تكون مرنة -1

يتميز من قبل موقفه يتسم باملرونة  الذكاء الروحي العايل الذين لديهم األشخاص

أو ميكن أن يكونوا مرنني يف التعامل مع املشاكل. مرنة هنا ال يعين النفاق أو الرياء. 

مرنة أيضا ال يعين عدم وجود املؤسسات. لكن، مرونة نظرا ملعرفته الواسعة واملواقف 

 والكبد ليست جامدة.

تكيف بسهولة إىل خمتلف احلاالت والظروف. شخص هلذا شخص مرونة ميكن ال

مرن أيضا مل تكن ترغب يف فرض إرادة وغالبا ما يبدو من السهل اخلضوع ألشخاص 

 آخرين. ومع ذلك، فمن السهل أن تقبل حقيقة مع فتح القلب.

 مستوى الوعي العايل -2

ناس الناس الذين لديهم مستوى عال من الوعي يعين أنه يعرف جيدا من هو. ال

الذين هم بالتايل أسهل للسيطرة على أنفسهم يف جمموعة متنوعة من احلاالت 

والظروف، مبا يف ذلك يف السيطرة على العواطف. من خالل معرفة نفسك جيدا، 
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شخص سهولة أيضا يف فهم اآلخرين. يف املرحلة املقبلة الروحية، فمن األسهل 

 بالنسبة له ملعرفة اهلل.

احلياة تزداد تعقيدا، وعلى مستوى عال من الوعي مهم  يف مواجهة املشاكل من

جدا. ليس من السهل بالنسبة له لليأس. بعيدا عن الغضب، وإال مسافة قريبة جدا 

من املستخدم. مثل هؤالء الناس رمبا ال حتصل على لقب من الناس الذين ال يعرفون 

 أنفسهم عن اآلخرين.

 القدرة يف مواجهة املعاناة -3

ناس ال ميكن أن يواجه الذين يعانون بشكل جيد. بشكل عام، كثري من ال

والبشر عندما تواجه مع املعاناة، من شأنه أن يشكو، بالضيق والغضب، أو حىت 

م القدرة يد لديهاجلاليأس. ومع ذلك، فإن األشخاص الذين لديهم الذكاء الروحي 

 .يف مواجهة املعاناة جيدة

املعاناة لشخص لديه معرفة فعلية أن يتم احلصول على القدرة مواجهة هذه 

املعاناة مستمرة يف فرض نفسه من أجل أن تصبح رجال أقوى. كما أن لديها وعي 

على ما يبدو، وقال انه  بأن اآلخرين الذين يعانون من أنه كان ال يزال هناك الكثري. 



12 
 

مل يكن وحده يف مواجهة املعاناة. وعالوة على ذلك، اكتشف أيضا حكمة ومعىن 

 حلياة من املعاناة.ا

 القدرة يف مواجهة اخلوف -4

جيب أن يكون كل شخص شعور باخلوف، سواء كان قليال أو كثريا. خياف من 

أي شيء، مبا يف ذلك مواجهة احلياة. يف مواجهة هذا اخلوف، فإن هناك نوعا من 

 البشر املصابني القلق املفرط، حىت لفرتات طويلة. يف الواقع، خيشى من أنه قد ال

حيدث بالضرورة. خائف ملواجهة الفقر، على سبيل املثال، عندما مفرطة، ختشى من 

. وأخريا، من اجل ان حياته كانت ةان جتعل شخصا ما ننسى أن القانون والقيم

 سيئة، إال أنه مل يرتدد يف الغش، الكذب، السرقة، أو ارتكاب الفساد.

. انه ميكن التعامل وإدارة هذا عايلالوال على الناس الذين لديهم الذكاء الروحي 

اخلوف أيضا. بص(ر، و انه سيواجه كل شيء. الص(ر يف نواح كثرية ميكن أن تكون 

وهذا ميكن أن حيدث ألن  ذات مغزى كما شجاعة الشخص يف مواجهة احلياة. 

 الناس الذين لديهم الذكاء الروحي لديها أيضا بقية قوية روحه يف الثقة.

 ةوحاة من الرؤية والقيمستاملجودة احلياة  -5
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تسجيل األشخاص الذين لديهم الذكاء الروحي هو نوعية حياته مستوحاة من 

الرؤية والقيم. نعم، يتم تضمني رؤية وقيمة هذه األشياء يف حياة املرء هو يستحق 

ال تقل لشخص يسهل التأثري اإلقناع ألنه ليس لديه الرؤية والقيم. أو، لديها  النظر. 

 ، ولكن مل يتمكن من االحتفاظ هبا بإحكام.رؤية والقيم

تقدر والرؤية ميكن للشخص أن يقوم على أساس اإلميان باهلل، أو أهنا ميكن أيضا 

 ةة للرؤية والقيماوالرؤية، وميكن اليت يؤمن املغادرين من التجربة احلي ةأن حتيد عن القيم

ل لتحقيق لشخص جعل حياته هادفة، ال ترتدد يف مواجهة احملاكمات، وأسه

 السعادة.

 خسائر ال يرد يسبب -6

كان الناس الذين لديهم الذكاء الروحي جيد أن يكون مرتددا عندما القرارات أو 

التدابري املتخذة ميكن أن تسبب خسائر. هذا ميكن أن حيدث ألنه ميكن أن نفكر 

هذا على أكثر انتقائية عند النظر يف جمموعة متنوعة من األشياء، وغالبا ما يشار إىل 

 أنه خطوة يف علم اإلدارة الفعالة.
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االنتقائي وتوليد تدابري فعالة ضرورية يف احلياة. وباإلضافة إىل كوهنا  يالتفكري 

قادرة على حفظ الكثري من األشياء، مثل هذه اخلطوة سيكون املفضل من قبل الناس 

 ثروة الروح.ألنه ال جيعل اخلسار. هذا هو نتيجة الذكاء الروحي جيد كشخص تعت(ر ب

 متيل رؤيتها الروابط املختلفة -7

أن القرارات واإلجراءات املتخذة من قبل شخص ميكن أن نقرتب من النجاح 

يتطلب القدرة على رؤية الروابط بني مصطلحات خمتلفة. حبيث يتم اعتبار أن يولد 

نظور ن نرى العالقة بني أشياء خمتلفة يف مشكلة. هذا هو املاخلري، حقا حباجة إىل أ

 الشمويل.

عن حادث يف  لرؤية أمهية من األشياء املختلفة لكن، ليس كل الناس لديهم ميل

تاوجيهات. فقط األشخاص الذين لديهم الذكاء الروحي أن يكون قادرا على القيام 

 بذلك. وبالتايل، فإن الشخص أكثر نضجا واملؤهلني يف أشياء كثرية يف احلياة.

 ماذا لو؟""و أ ملاذا؟" "متيل ليسأل  -8

جابات األساسية. اإل لنيل يعمل على الشخصوعادة  "ماذا لو"أو  "ملاذا" السؤال

. وهكذا، انه ميكن فهم العايلهذا هو عالمة لألشخاص الذين لديهم الذكاء الروحي 

 وليس جزئيا، وميكن اختاذ القرارات بشكل جيد جدا. ااملشكلة بشكل جيد
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أن ال يكون الشخص عالقا يف قضية واحدة. م أه "ماذا لو"أو  "ملاذا" السؤال

أيضا أن الشخص لديه اإلمكانيات اليت يتمتع هبا وسيلة للخروج ملواجهة من أمهية و 

املشكلة. يف الواقع، فمن األمهية مبكان أن الشخص ميكن أن ختطط جيدا من أجل 

 حتقيق هذا اهلدف مع النجاح.

 كاملة واملسؤولةال رئيسخدمة ال -9

. الذين لديهم الذكاء الروحي العايل ا للزعيم، والبحث عن القادةإذا نظرن

 الذين لديهم الذكاء الروحي العايل يكون زعيمة  ولذلك، فإن األشخاص

 21ومسؤولة.

 الذكاء الروحيب رئيسية ثالثة جوان -ه

هو القدرة على معرفة من هو جسديا وعقليا وأن نعرف أن  الذكاء الروحي  

هو  هناك قوى تتجاوز أي شيء يف هذا العامل الذي هو اخلالق. الذكاء الروحي  

الذكاء لوضع سلوك حياتك يف سياق معىن أوسع وغنية. والذكاء للحكم على أن 

 هي أكثر وضوحا من غريها. العمل أو طريقة حياة الشخص

                                                           
21 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, Yogyakarta: Katahati, 
7010, hlm. 17 
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يأيت من العقل والروح الذي هو أعمق جزء من الرجل الذي  الذكاء الروحي  

يعين وجود القدرة على  يدفع األفكار واإلجراءات اخلاصة به. لديه الذكاء الروحي  

رؤية املعىن الوارد يف كل حدث يف احلياة. والناس الذين لديهم الذكاء الروحي  العالية 

قادرة على إعطاء معىن ملعاناة احلياة من خالل توفري معىن إجيايب على أي  تكون

حال، ومشكلة، حىت العذاب. عن طريق تقدمي معىن إجيايب، وسوف تكون قادرة 

على رفع روحك لتشكيل اإلنسان الروحي كله الذي هو على بينة من أنت وعالقتك 

 مع البشر والكون.

رئيسية تستخدم كأساس لتطوير الروحانية. له ثالثة جوانب  الذكاء الروحي 

الروحي على النحو  وسوف نتناول اجلوانب الثالثة الرئيسية اليت تشكل أساس الذكاء 

 التايل:

 العليا حتديد أن هناك قوى الروحي -1

تعرف على اجلانب األول من جوانب الرئيسية الثالثة للذكاء الروحي أن هناك 

أن الذكاء الروحي يعتقد أن هناك قوة روحية اليت قوة روحية أعلى. وهو ما يعين 

هي أك(ر من أي شيء اليت حتكم الكون وحمتوياته. تنظيم التوازن بني حياة 

اإلنسان والكون. تنظم عالقات اإلنسان مع البشر، والكائنات احلية األخرى و 
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ر العالية يعين أن البش تنظيم عالقات اإلنسان مع الكون. لديه الذكاء الروحي 

استخدام ارواحهم الروحي لتكون قادرة على املشاركة واالندماج مع بين البشر، 

 الكائنات احلية والكون.

 فهم قوانني السببية -2

اجلانب الثاين من جوانب الرئيسية الثالثة للذكاء الروحي هو فهم قانون 

يعلم منك أن تكون مسؤولة عن كل عمل قمت به.  السببية. الذكاء الروحي 

مبدع واملسؤول عن حياتك اخلاصة. لديك لتحمل أي عواقب أفعالك. كل أنت 

ما يأيت من القلب، والروح، والعقل، واملشاعر، واالفرتاضات واملعتقدات اليت تؤثر 

 على سلوك احلاجة اليومية ميكنك مساءلة لنفسك.

 غري مقيد -3

لقدرة على هو ا اجلانب األخري من اجلوانب الرئيسية الثالثة الذكاء الروحي 

يأيت ويأيت من العقل والروح. وسوف تكون خمتلفة من  عدم التقيد. الذكاء الروحي

شخص آلخر. الذكاء الروحي غري مرتبط األشكال والنتائج. الذكاء الروحي يفضل 

 22السالم الداخلي والرفاه.

                                                           
22 Gelombang Otak, Tiga Aspek Utama Kecerdasan Spiritual (http://www.gelombangotak.com/Tiga-
Aspek-Utama-Kecerdasan-Spiritual.htm diakses pada 17-01-7011 pukul 11.11) 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 حثمنهجية البالمبحث األول: 

  مدخل البحث ومنهجه -أ

املقارن هتدف إىل التحقيق يف إمكانية وجود عالقة  حبث سبيب هو هذا البحث

سببية، ولكن ليس على سبيل التجربة ولكن عمله مع املالحظات على البيانات من 

رنة. وكان الغرض من البحث السبيب العوامل يشتبه يف أن يكون سبب، وعلى سبيل املقا

قيق يف احتمال وجود عالقة سببية بطريقة تقوم على املالحظة اليت تفيد بأن للتح املقارن

 ال ننظر اىل الوراء والعوامل اليت رمبا تكون قد أسهمت من خالل بيانات حمددة.

هذا البحث أجري مع املنهج الكمي هو الرتكيز على اختبار النظرية عن طريق قياس 

ألنه يف هذا انات مع اإلجراءات اإلحصائية. املتغريات مع األرقام وإجراء حتليل البي

مع الروحي لطالب ا ، أراد الباحث الختبار كم تأثري صالة التهجد على ذكاءبحثال

 1طريقة السببية املقارنة.

 مكان البحث  -ب
                                                           
1 1 Indriantoro dan Supomo,  Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi 

Pertama 1111 Yogyakarta: BPFE 
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 كوندانج لكي ماالنج.  معهد بيت الكرمييف هذا البحث هم الطالب  الغرض

املوقع البحث   (2)، عهديعلم الباحث حبالة امل  (1)ويستند اختيار املوقع على 

يف هذه  بحثكوندانج لكي ماالنج الذي جيعل الباحث املهتم بال  معهد بيت الكرمي

لباحث طالب يف قسم الرتبية اإلسالمية من جامعة اإلسالمية ، والنظر أن اعهدامل

 موالنا مالك إبراهيم ماالنج. احلكومية

 مجتمع البحث -ج

إن اجملتمع البحث يف هذا البحث الطالب يف معهد بيت الكرمي كوندانج لكي 

طالبا.  52وعدد الطالب يف املعهد كلها  2112 - 2112ماالنج, للسنة الدراسية 

 من املرأة. 11رجال و من ال 11

 بيانات ومصادرها -د

ميكن  االبيانات يف البحث تعين أهنا املعلومات عن احلصول البحث اليت قد عملتو 

من الواقع أو اآلخر. كما قالت لثي ج. موليونج "البيانات هي مدة األخربات عن 

 2املوضوع البحث."

                                                           
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. sebagaimana dikutip oleh Fuad Hadiatullah, 

(Skripsi),  Peran Guru dalam Pendidikan anti Narkoba di SD Negeri Dinoyo IV (Malang, 2212). hlm. 

47. 
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وأما املقصود من املصادر البيانات هي األصل من أي كانت البيانات حصلت, 

قال سوهرمسي أريكونطا "املقصود من  ن,  واملادة, وغري ذلك. كمااميكن بوجود البي

املصادر البيانات يف البحث هي مبحث من أي كانت البيانات ميكن ليحصل. مصادر 

 5البيانات مبكن بوجود املادة, احلركة, أو العملية."

  معهد بيت الكرمي يف مصادر البيانات اليت سيحصل الباحث البيانات هم: الطالب 

 كوندانج لكي ماالنج.

 منهج جمع البيانات -ه

 ها, هناك بعض املناهج اليت سيستخدمفيما قبلهمصادر البيانات يف كما املكتوب 

 الباحث يف حتليل البيانات هي:

 اإلستبانة -1

 2بانة هي طريقة إجتماع البيانات بتقدمي التساؤل املكتوبة لرد باملوضوع.اإلست

اليت ميكن أن حيصل باستخدام اإلستبانة عن ما يتعلق مبوضوع نفسه, يظن أن 

فسه وخربته, أن ما من املوضوع إىل الباحث هو الصحيح, أن املوضوع أعالم عن ن

 تفسري الفاعل إىل التساؤل اليت تقدم إليه مساوى مع الذي قصد الباحث.

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. sebagaimana dikutip oleh Fuad 

Hadiatullah. Loc. cit. 
7 7 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2222), hlm 182 
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 املقابلة -2

مقابلة هي عملية التفاعل أو اإلتصال مباشرة بني املقابل واملوضوع. لكي مقبالة 

( بني عن املقصود 2, ( يعرف نفسك1ناجع, هناك التذبري جيب لنيلها, منها: 

 2( تقدمي التساؤل.2( بني املادة املقابلة, و5البلوغ, 

 البيانات حتليل أسلوب -3

على البيانات الصادقة، لذلك حيتاج البحث إىل أسلوب حتليل  كي حتصيل الباحث

 Korelasiالبيانات. فاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من البحث التجرىب هو الرمز 

Product Moment 6االحصائي وهو ما يلي: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑥𝑦−(∑X)(∑𝑦)

√(𝑁𝛴𝑥2 − (∑𝑥)2)(𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2)
 

𝑟𝑥𝑦 =  معامل االرتباط بني املتغرياتX   وY 
𝛴𝑥y =  عدد مضاعفة بني املتغرياتX  وY 

∑𝑥2 =  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعةX 

∑𝑦2 =  بع من نتائج اجملموعة جمموع عدد االحنراف املرY 

                                                           
5 Afriani Anita dkk, Makalah Sumber Data, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan 

Data Kualitatif dan Skala Ukuran, Univ. Andalas, 2213 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2212), 

Hal: 314 
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(∑𝑥)2 =  نتائج جمموع Xمث مربع 

(∑𝑦)2 =  نتائج جمموع Yمث مربع 

 

 فروض البحث -و

على تأثري صالة التهجد بالذكاء الروحي، رمبا هناك رتبطة مصالة التهجد 

 يف املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج. الروحي الذكاء الطالب
 مؤثر الذكاء الروحي -ز

 4تغري صالة التهجدم -1

 إشرتاك صالة التهجد -أ

 شعور صالة التهجد -ب

 يشعر سكينة وسالمة -ت

 مزيد التشجيع يف طلب العلم -ث

 حرك األمل -ج

 الرزق واملعلومات -ح

                                                           
4 Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Al- Thibb Al-Nabawy,(Beirut, Dar Maktabah Al Hayat, 5894), hal 584-584 
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 ل شعور املتاعبحتلي -خ

 يغيب عن الغم -د

 8متغري الذكاء الروحي -2

 سكني النفس -أ

 صفة الرمحة -ب

 اإلبتكار العايل -ت

 نشيط يف العبادة -ث

 يشعر حبضرة اهلل -ج

 صصفة اإلخال -ح

 تفرغ لطلب العلم -خ

 

                                                           
8 Alfred Adler, Understanding Human Nature, (New York, Greenberg Publisers, Inc, 5894), hal 948 
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 الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها

 ماالنج -لمحة عن المعهد بيت الكريم كوندانج لكيالمبحث األول: 

 ماالنج -يكوندانج لك  تاريخية عن المعهد بيت الكريم -أ

. 2111ماريس  21ماالنج يف التاريخ  -تأسس املعهد بيت الكرمي  جوندانج جلي

و الشيخ احلاج ي. و مؤسس هذه املعهد ، هكوندانج لكأول مكاهنا يف القرية بنجاراجا   

 رمي.عبد الك

يف أول مرة, كان املعهد هو فندق, ولكن بازدهار الزمان فلذا هذا الفندق يتغري إىل 

 املعهد حىت اآلن.

ومدير هذا املعهد هو األستاذ احلاج علي مهاجر و هناك األساتيذ من املعهد.  

واهلدف من تأسس هذا املعهد هو الستعداد املاهرون والعاملون و الذكيون مث استعداد 

 النتقال إىل املرحلة العالية. الطالب
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 جغرفيموقع ال -ب

تقع هذا املعهد يف الشارع فوتات لور جوندانج جلي، و الدائرة جوندانج جلي يف 

 جاوى الشرقية، هذا املعهد قريب من السوق جوندانج جلي واملشتشفى و -املدينةماالنج

 حمطة غاز. 

 المعهدية الرؤ  -ج

، اليت تستطيع أن تعلم التالميذ أن تكون تقيا وذكيا وماهرا احلنني للمجتمع عهدحتقيق امل"

 باملدخل العاطفة والعشائري واألسوة وبالبيئة النظيفة واجلميلة."

 المدرسة الرسالة -د

 عن الدين اإلسالم مبمارسة صالة اجلماعة و العبادات. يد العربةو تز  -1

 ود املنجز.يعمل األنشطة التعليمية والإلرشد بتنظم و فعال لوج -2

 يتعمل األنشطة غري تعليمي املناسب بالتنمية على إجناز الطالب وتدريب املهارات. -3

 على ووصول إىل املى.حيث على الطالب لينتقل إىل الرتبية األ -4

 إرسال الطالب الشرتاك املسابقات. -5

 ات.حيث على الطالب ملمارسة القرأة الكتب وإنتارنيت لزيادة العلم واملعلوم -6
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 المدرسون و الموظفون في المعهد  -و

 7أشخاص، تتكون من  1كان عدد املدرسني يف املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج  

 أشخاص. 1امرأة، وعدد املوظفني تتكون من  1رجاال و

 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها

اجر, هو إحدى املدارس يف يف أول مرة, زرت إىل مدير املعهد وامسه األستاذ علي مه

ماالنج, وقد قابلته عن هذا البحث  –املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج لكي 

أي البحث عن الصالة التهجد. إذان كما قال األستاذ علي مهاجر كمدير املهعد هناك 

ثة لكل األنشطة الروتينية يف اليل يعين الصالة التهجد, ولكن صالة التهجد فقد مرة ثال

أسبوع. وجب على الطالب فصل الثالث, وجيوز على الطالب فصل أدناه الشرتاك صالة 

 التهجد.

ينبغي القيام  اخلطوة التالية وجتري مناقشة، البحث من امليدان البيانات يتم مجع وبعد

 احلقائقستنتاج هذه الطريقة ال يف واالستفادة منها البيانات يتم املرحلة اليت به. هذه هي

 .بنجاح يف الدراسةعاجلة القاايا اليت أثريت ليت تستخدم ملا
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تسهيل  حبيث أنه سيتم وصفها إىل بعد ذلك اليت مت مجعها البيانات األولية ومبجرد أن

كما  البيانات من خالل عرض ميكن أن يتم البيانات أن وصف سويونو القارئ. وفقا فهم

اخلطوط الرئيسية، الرسوم البيانية و  مع الرتددات توزيع جدول منتظم، جدول هو احلال مع

 وغريها. الرسم التخطيطي مع، الرسوم البيانية الدائرية مع

املعهد  الروحي يف الطالب التهجد على ذكاء صالة حول تأثري البيانات عملية مجع يف

 االستطالع  53 بتوزيع على باستخدام االستبيان بيت الكرمي كوندانج لكب ماالنج

 .البحث كمواضيع

 الصالة داةأل ادةعددا من امل أن ينظر إىل أن، فإنه ميكن الفصل الثالث كما يف

على  وبالتايل. مادة  21هناك  داة الذكاء الروحيأل املادة، وعدد مادة  21 بلغت التهجد

هو أقل عدد من النقاط و   01 هو التهجد صالةداة أل اليت ميكن حتقيقها أعلى الدرجات

 .21هو أقل عدد من النقاط و   01 هو الروحي الذكاء داةأل قيقهاحت درجة، وهي أعلى 21

 عدد مائوية صالة التهجد الطالب في معهد بيت الكريم -أ

 3 مقياس املطلق نورما مع رصيده الباحث، يستخدم  التهجد عدد مائية صالة ملعرفة

(Norma Absolut Skala) .هي كما يلي اخلطوات: 
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 SM (Skor Maksimal Ideal)حبث عن  .أ

 برمز:

SMI عدد األسئلة =x نتيجة 

SMI =21 x 0 

SMI =01 

 MIحبث   .ب

MI =2 1⁄ x SMI 

MI =2 1⁄ x 01 

MI =11 

 SDIحبث  .ج

SDI =2 5⁄ x MI 

SDI =2 5⁄ x 11 

SDI =6.66 

 نتيجة التحويل منط .د

 Aنتيجة    55,50 – 01
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 Bبنتيجة   16,67 – 55,55

 Cبنتيجة    11 – 16,66

 Dبنتيجة   25,55 – 21,11

 (2اجلدول )

 حىت البني كما يلي:

 الفئة التردد نسبة مئوية المستوى
 55,50 – 01 20  % 01 ممتاز

 16,67 – 55,55 27 % 05,37 جيد جدا
 11 – 16,66 0 % 22,01 جيد

 25,55 – 21,11 - - ضعيف
 مجلة 53 % 211 

 هي % 01 ميكن استنتاج أن، فإنه عالهاجلدول أ وتبويب تصنيف بعد أن أجرى

 .جيد% 22,01هي جيد جدا و % 05,37 وكان ممتاز،

 في معهد بيت الكريم الروحي ةبذكاء الطل -ب

 3 مقياس املطلق نورما مع رصيده الباحث، يستخدم الذكاء الروحيمتغري  ملعرفة

(Norma Absolut Skala) .هي كما يلي اخلطوات: 
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 SM (Skor Maksimal Ideal)حبث عن  -أ

 برمز:

SMI عدد األسئلة =x نتيجة 

SMI =21 x 0 

SMI =01 

 MIحبث   -ب

MI =2 1⁄ x SMI 

MI =2 1⁄ x 01 

MI =11 

 SDIحبث  -ج

SDI =2 5⁄ x MI 

SDI =2 5⁄ x 11 

SDI =6.66 

 نتيجة التحويل منط -د

 Aبنتيجة    55,50 – 01



05 
 

 Bبنتيجة   16,67 – 55,55

 Cبنتيجة    11 – 16,66

 Dبنتيجة   25,55 – 21,11

 (1اجلدول )

 حىت البني كما يلي:

 الفئة التردد نسبة مئوية المستوى
 55,50 – 01 6 % 27,20 ممتاز

 16,67 – 55,55 13 % 72,01 جيد جدا
 11 – 16,66 0 % 22,01 جيد

 25,55 – 21,11 - - ضعيف
 مجلة 53 % 211 

 هي % 27,20 ميكن استنتاج أن، فإنه أعاله اجلدول وتبويب تصنيف بعد أن أجرى

 .جيد% 22,01هي جيد جدا و % 72,01 وكان ممتاز،

 تأثير صالة التهجد على ذكاء الطالب الروحي -ج

 املتعلقة البيانات تقدميالباحث سو ، الكرمي املعهد بيت يف نتائج البحث واستنادا إىل

 البيانات التالية: ظة. تعرضاحل ارتباط املنتج رمز االبحث اليت تستخدم بنتائج
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 (x نتائج التهديف لصالة التهجد )متغري -أ

 (5اجلدوال )

 نتائج صالة التهجد

 X 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 
2 5 0 5 0 5 5 5 5 5 0 55 
3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 53 
4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 55 
5 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 53 
6 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 16 
7 1 5 2 0 0 1 5 1 0 0 11 
8 1 0 1 0 5 1 5 5 5 0 51 
9 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 55 

11 2 0 2 0 0 5 1 1 0 0 11 
11 1 5 5 0 1 5 0 0 0 0 55 
12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 
13 0 0 2 0 0 5 5 0 5 0 50 
14 5 5 5 5 0 5 5 0 0 5 55 
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15 1 5 2 0 0 5 5 0 0 0 51 
16 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 50 
17 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 51 
18 1 5 2 1 0 1 1 0 0 0 15 
19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 
21 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 10 
21 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0 52 
22 0 0 2 0 0 5 5 0 0 0 53 
23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 
24 1 0 1 5 0 0 0 5 0 0 50 
25 0 1 1 1 1 1 1 5 1 0 13 
26 1 1 2 0 1 1 1 5 5 5 10 
27 1 5 1 5 0 1 0 0 0 0 51 
28 0 5 5 0 1 1 0 0 1 0 51 
29 1 0 1 5 1 1 1 5 5 0 17 
31 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 51 
31 2 0 1 5 0 5 0 0 0 0 55 
32 1 0 0 5 0 0 0 5 0 2 55 
33 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 55 
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34 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 55 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

 2251 جملة
 

هي  xمتغريأو  التهجد للصالة أن نتائج التهديف معروف اجلدول أعاله, استنادا إىل

2251. 

 (y نتائج التهديف لصالة التهجد )متغري  -ب

 (0اجلدوال )

 نتائج صالة التهجد

 Y 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم
1 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 53 
2 1 5 0 1 0 5 0 5 1 0 52 
3 5 2 0 5 0 5 0 0 1 0 51 
4 1 5 0 1 0 5 0 5 1 0 52 
5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 56 
6 1 5 5 5 5 1 5 1 5 0 15 
7 5 1 1 1 0 2 0 0 1 5 17 
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8 0 5 0 0 0 0 0 2 2 0 55 
9 5 1 0 5 0 1 0 5 1 5 51 

11 5 2 5 1 0 2 5 5 1 0 16 
11 5 0 5 1 0 0 0 0 1 1 51 
12 5 1 5 1 0 5 0 5 1 0 51 
13 5 2 1 5 0 5 0 5 1 0 11 
14 1 0 5 1 0 5 0 5 5 0 51 
15 5 2 1 1 0 5 0 5 1 1 16 
16 5 5 0 1 0 0 0 0 1 1 51 
17 5 5 1 1 0 5 0 5 1 1 15 
18 5 5 1 1 0 5 5 0 2 1 17 
19 0 1 0 2 0 2 0 1 2 1 13 
21 5 1 0 1 0 5 0 5 1 5 51 
21 5 0 5 1 0 2 0 5 1 5 11 
22 5 1 1 1 0 5 0 5 1 5 15 
23 5 1 0 1 0 0 0 5 1 1 51 
24 5 0 0 5 0 0 0 5 1 5 50 
25 5 1 5 1 0 2 1 2 0 0 16 
26 5 2 1 1 0 1 0 0 1 5 17 



55 
 

27 0 0 0 1 0 2 0 5 1 0 51 
28 5 0 0 1 1 1 0 5 1 0 51 
29 5 0 0 1 0 1 0 5 1 5 52 
31 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 53 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55 
32 5 5 5 5 0 5 5 5 1 0 52 
33 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 55 
34 5 2 5 1 0 5 5 0 1 5 15 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

 2171 جملة
هي  y لذكاء الروحي أو متغري  أن نتائج التهديف معروف اجلدول أعاله, استنادا إىل

2171. 

  (y)أو ذكاء الروحي  (x)ة التهجد نتائج التهديف صال -ج

 (3)اجلدوال 

 نتائج التهديف صالة التهجد و ذكاء الروحي

 𝐗 𝐘 𝐗𝟐 𝐘𝟐 𝐗𝐘 رقم
2 56 53 2116 2113 2161 
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1 55 52 2151 162 2115 
5 53 51 2113 2110 2211 
0 55 52 2000 162 2275 
3 53 56 2113 2116 2161 
6 16 15 676 750 715 
7 11 17 502 711 75 
5 51 55 111 2151 111 
1 55 51 2000 111 2201 
21 11 16 502 676 730 
22 55 51 2151 2110 2136 
21 56 51 2116 111 2151 
25 50 11 2236 502 156 
20 55 51 2151 2110 2136 
23 51 16 2110 676 551 
26 50 51 2236 2110 2155 
27 51 15 2110 750 516 
25 15 17 750 711 736 
21 57 13 2561 613 113 
11 10 51 376 111 711 
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12 52 11 162 502 511 
11 53 15 2113 750 151 
15 56 51 2116 111 2151 
10 50 50 2236 2236 2236 
13 13 16 613 676 631 
16 50 17 2236 711 125 
17 51 51 2110 2110 2110 
15 51 51 2110 111 161 
11 17 52 711 162 557 
51 51 53 2312 2113 2563 
52 55 55 2151 2000 2130 
51 55 52 2151 162 2115 
55 55 55 2151 2151 2151 
50 55 15 2151 750 110 
53 01 01 2611 2611 2611 
 53511 55106 55127 2171 2201  مجلة

 ∑X ∑Y ∑𝑋1 ∑𝑌1 ∑XY 

 دخل يف التهديف املذكورة أعاله من مث نتائج، اجلدول أعاله بعد نعرف النتائج يف

 كما يلي: حظة املنتج ارتباط رمز
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑥𝑦−(∑X)(∑𝑦)

√(𝑁𝛴𝑥2 − (∑𝑥)2)(𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)
2
)

 

𝑟𝑥𝑦 =
35(35353) − (1145)(1321)

√(35(31211) − (1145)2)(35(33246) − (1312)2)

 

𝑟𝑥𝑦 =
1231653− 1231121

√(1331555− 1323231)(1163613− 1145114)
 

𝑟𝑥𝑦 =
6522

√(11365)(14426)
 

𝑟𝑥𝑦 =
6522

√253525144
 

𝑟𝑥𝑦 =
6522

15143,6
 

𝑟𝑥𝑦 = 3,44 

 و البيانات املتغرية  (X) التهجد صالةل التنفيذة تغريةامل املرتبطة هي بيانات البيانات

. تنائج التحسيب  rxyريين أعاله بعده مرتبطة برمز . البيانات املتغ(Y) الروحي للذكاء

ميكن احلصول عليها اإلرتباط بني صالة التهجد و الذكاء الطالب الروحي يف املعهد بيت 

اجلدوال  r. ليعرف هذا املعامل مأثر, فنحتاج لنرى  1,00الكرمي كوندانج لكي ماالنج هي 

 مع.  1,550اجلدوال  rحيصل  حىت 35اخلطأ املعياري و  n =53جبملة جمتمع البحث 

 لذلك. املرفوضةHo املقبولة و Ha االفرتاض مثاجلدوال,   rاحلساب أكرب من  rإذا  توفري

ميكن أن  لذلك. (1,550 < 1,00)اجلدوال  rاحلساب أكرب من  rاحلساب يعترب 
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يف وهامة بني تأثري صالة التهجد على ذكاء الطالب الروحي  عالقة إجيابية خنلص أن هناك

 املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج.

 (6اجلدول )

 على النحو التايل: هي املرتباطة البسيطة ساباحل وأما ملخص

r (11)  الجدوال r  (51)الجدوال rxy 
1,051 1,550 1,00 
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

هناك األنشطة الروتينية يف اليل  د يف جوندانج جلي. بيت الكرمي احدى معه مهعد

ولكن صالة التهجد فقد مرة ثالثة لكل أسبوع. وجب على الطالب  .يعين الصالة التهجد

يريد الباحث أن  فصل الثالث, وجيوز على الطالب فصل أدناه الشرتاك صالة التهجد.

ري الصالة التهجد على ذكاء يعرف عدد مائوية صالة التهجد و ذكاء الطالب الروحي و تأث

 الطالب الروحي يف معهد بيت الكرمي. 

بعد حتليل البيانات حيصل الباحث النتيجة ملعرفة عدد مائوية صالة التهجد و ذكاء 

الطالب الروحي و تأثري الصالة التهجد على ذكاء الطالب الروحي يف معهد بيت الكرمي  

 كما يلي: 

 04 لتهجد من الطالب يف املعهد بيت الكرمي تتكو من عدد مائوية صالة ا النتيجة من -1

يف % 44,01  جيد جدا و  يف املمستوى% 05,84 و ممتاز، يف املسةوى %

 املستوى جيد.
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 % 44,40فإنه عهد بيت الكرمي املوالنتيجة من ذكاء الطالب الروحي من الطالب يف  -2

يف املستوى % 44,01جيد جدا و  يف املستوى % 44,01 وكان ممتاز، يف املستوى

 .جيد

تأثري الصالة التهجد على ذكاء الطالب الروحي يف املعهد بيت الكرمي أنه والنتيجة من  -3

ذكاء الطالب الروحي يف ها اإلرتباط بني صالة التهجد و تنائج التحسيب احلصول علي

. ليعرف هذا املعامل مأثر,  4,00املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج هي 

حىت حيصل  85اخلطأ املعياري و  n =58اجلدوال جبملة جمتمع البحث  rتاج لنرى فنح

r  إذا  توفري مع.  4,550اجلدوالr  احلساب أكرب منr   ,االفرتاض مثاجلدوال Ha 

 4,00)اجلدوال  rاحلساب أكرب من  rاحلساب يعترب  لذلك. املرفوضةHo املقبولة و

وهامة بني تأثري صالة التهجد على  ابيةعالقة إجي أن خنلص هناك لذلك. (4,550 <

 ذكاء الطالب الروحي يف املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج.
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 خالصة -أ

لبحث اجلامعي عن تأثري صالة التهجد على ذكاء الطالب  ء من إجراءبعد إنتها

الروحي يف املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج فحصلت الباحث على االستنتاج 

 األخري اآلتية فهو: 

 ماالنج لكي كوندانج  املعهد بيت الكرمييف صالة التهجد الطالب  عدد مائوية  -1

 04 الطالب يف املعهد بيت الكرمي تتكو من عدد مائوية صالة التهجد من  النتيجة من

يف % 44,01  جيد جدا و  يف املمستوى% 05,84 و ممتاز، وىتيف املس %

 املستوى جيد.

 

 ماالنج لكي كوندانج  املعهد بيت الكرميذكاء الطالب الروحي يف  -2

 % 44,40فإنه عهد بيت الكرمي املوالنتيجة من ذكاء الطالب الروحي من الطالب يف 

يف املستوى % 44,01جيد جدا و  يف املستوى % 44,01 وكان ممتاز، املستوى يف

 .جيد
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 ماالنج لكي كوندانج  املعهد بيت الكرميذكاء الطالب الروحي  يفتأثري صالة التهجد  -3

تأثري الصالة التهجد على ذكاء الطالب الروحي يف املعهد بيت الكرمي أنه والنتيجة من 

ذكاء الطالب الروحي يف ها اإلرتباط بني صالة التهجد و ليتنائج التحسيب احلصول ع

. ليعرف هذا املعامل مأثر,  4,00املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج هي 

حىت حيصل  85اخلطأ املعياري و  n =58اجلدوال جبملة جمتمع البحث  rفنحتاج لنرى 

r  إذا  توفري مع.  4,550اجلدوالr  احلساب أكرب منr  االفرتاض مثل, اجلدوا Ha 

 4,00)اجلدوال  rاحلساب أكرب من  rاحلساب يعترب  لذلك. املرفوضةHo املقبولة و

وهامة بني تأثري صالة التهجد على  عالقة إجيابية أن خنلص هناك لذلك. (4,550 <

 ذكاء الطالب الروحي يف املعهد بيت الكرمي كوندانج لكي ماالنج

 المقترحات -ب

 بحث فتقدم الباحث املقرتحات التالية:بناء على نتائج ال

على املؤسسة املعهد نرجو لتنمية اإلبداع و برنامج صالة التهجد حىت يستطيع يف  -4

 املمارسة على الطالب من املعلومات ليس فقط للفكرهم بل يف الشخصيتهم.

 .مزيد دائما الدينامية يف تنفيذ صالة التهجد -1
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, ينبغي أن يسعى الشرتاك الربنامج صالة التهجد يف على املؤسسة التعليمية األخرى -5

 مؤسسته.
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 أداوة البحث

 : . . . . . . . . .    الفصل

 . . . . . . . . . . :  اجلنس

 4=  دائما .1
 3=  مرار .2
 2=  أحياان .3
 1=  لن .4
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Variabel Indikator Instrumen 

Penilaian 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

Sholat 

Tahajud 

Keikutsert

aan 

melaksana

kan Shalat 

Tahajud 

1. Apakah anda 

melakukan shalat 

Tahajud atas kemauan 

sendiri? 

2. Apakah anda merasa 

bosan ketika 

melaksanakan shalat 

Tahajud? 

    

Kesadaran 

melaksana

kan shalat 

Tahajud 

3. Apakah anda mengikuti 

kegiatan shalat Tahajud 

di pondok? 

4. Apakah dalam 

mengikuti jama’ah 

shalat Tahajud, anda 

menunggu 

perintah/teguran dari 

orang tua/ pendidik? 

    

Kecerdas

an 

Spiritual 

 

 

Perasaan 

tenang dan 

damai 

5. Apakah shalat Tahajud 

dapat menenangkan 

perasaan hati anda? 

    

Menamba

h motivasi 

belajar 

6. Apakah anda merasa 

termotivasi/ terdorong 

untuk belajar lebih baik 

sesudah melaksanakan 

shalat Tahajud? 

    

Membang

kitkan 

harapan 

7. Apakah shalat Tahajud 

dapat membangkitkan 

harapan untuk 

mencapai cita-cita anda 

dalam menuntut ilmu? 

    

Rezeki 

ilmu 

pengetahu

an 

8. Apakah anda berdo’a 

sendiri memohon 

ditambahkan ilmu 

pengetahuan? 

    

Mengatasi 

rasa 

gelisah 

9. Apakah shalat Tahajud 

dapat menenangkan  

hati dan pikiran anda? 

    

Mengusir 

kegundaha

n 

11. Apakah shalat Tahajud 

menambah kegundahan 

hati anda? 

    

Ketenanga

n batin 

11. Apakah anda merasa 

gundah/tidak tenang 

dalam mengikuti semua 
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pelajaran setiap hari? 

Kasih 

sayang 

12. Apakah anda 

mendambakan perasaan 

kasih saying dari 

teman-teman atau 

pendidik ketika di 

pondok? 

    

Memiliki 

kreatifitas 

tinggi 

13. Pernahkah anda 

berkeinginan 

mempunyai sebuah 

kreatifitas yang 

membuat anda lebih 

maju daripada teman-

teman anda? 

14. Apakah dalam 

melaksanakan suatu 

pekerjaan anda bekerja 

sendiri? 

    

Ketekunan 

beribadah 

15. Apakah anda 

mempunyai keyakinan 

bahwa Allah akan 

selalu menolong anda? 

    

Merasakan 

kehadiran 

Allah 

16. Apakah anda lupa 

bahwa anda selalu 

diawas oleh Allah 

ketika ingin berbuat 

keburukan? 

17. Apakah anda yakin 

akan diberikan 

kemudahan oleh Allah 

dalam menuntut ilmu? 

    

Penuh 

keikhlasan 

18. Dalam belajar/ 

menuntut ilmu, apakah 

anda selalu berniat 

ingin mendapatkan 

pujian dan penghargaan 

dari teman-teman dan 

pendidik anda? 

19. Apakah anda takut 

keinginan anda untuk 

berbuat sesuatu 

diketahui oleh teman 
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1
 Khoirul Anwar, Skripsi, Pengaruh Implementasi Sholat Dhuha terhadap kecerdasan Spiritual Siswa MA Sunan 

Gunung Jati Gesing Wonogiri, 1111 

atau pendidik anda? 

Memiliki 

dedikasi 

belajar 

yang 

tinggi
1
 

21. Apakah anda 

mempunyai perasaan 

ingin menjadi juara di 

kelas anda? 
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