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 مستخلص البحث

احملسنات اللفظية يف احلزب "هنضة الوطن" لشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد م. 2019 ،ستي ألمانة
، كلية األدب، جامعة سونان غريي )الدراسة البالغية(. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا

  املشرفة الثانية: ديفي ايكا دينتكا املاجستري.اإلسالمية ببوجونغارا. املشرفة األول: نور املّشفعة املاجستري. 
 حمسّنات اللفظية، حزب هنضة الوطنالكليمة الرائيسة:

 

 .احملّسنات اللفظية هي نوع من دراسة البالغية البديعية واليت يكون التحسني هبا راجعا إىل اللفظ
ه ومن، العلماء وهو احلزب وكان أفضل دعوة لتقارب إىل اهلل عندنعرف أن دعوة أمر اهلل ورسول اهلل، 

اجلمع من آية القرآن، والصلوات،  هو احلزبهذا  حزب هنضة الوطن لشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد،
احملسنات  أيالبديعية  ةيعن العناصر البالغتتضمن  اللغة اليتيف كل و والدعوة، وأمساء اهلل العظيم، 

  اللفظية.

سنات اللفظية يف احمل ما ( 2( ما حمتوى احملسنات اللفظية؟ )1أما األسئلة البحث هلذا البحث هو )
سنات اللفظية يف احلزب احمل ( ما فائدة 3؟ )احلزب "هنضة الوطن" لشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد

( ملعرفة و لفهم عن 1ف هذا البحث )اأهدو  "هنضة الوطن" لشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد؟.
سنات اللفظية يف احلزب "هنضة الوطن" لشيخ حممد زين الدين عبد ملعرفة أنواع احمل( 2احملسنات اللفظية )

 سنات اللفظية يف احلزب "هنضة الوطن" لشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد.احمل لتبيني الفائدة( 3اجمليد )

 بطريقة (Deskriptif) الوصفي (Kualitatif) منهج الكيفيحثة استخدمت الباإعتمادا على ذلك، 
  البحث الوثائقية واملالحظة.  بأدوات ،(Library Research)دراسة املكتبية 

كان احملسنات اللفظية حتسني الكالم راجعا إىل اللفظ ومن أنواعها ذا البحث هي  البحث هلأما نتائج 
( من 4أربعة )و  اإلقتباس، التضمني، الرتصيع، الرد العجز على صدر،هي اجلناس، الّسجع، املوازنة، 
( من سجع املطرف، مخسة 5( من جناس التام املتماثل. ومخسة )1) ةجناس غري التام الناقص، واحد

من إقتباس  (12) ( من سجع املتوازي. و مثانية املوازنة. مث واثىن عشر3( من سجع املرصع، ثالثة )5)
و فوائدة للمحّسنات اللفظية يف احلزب هنضة من إقتباس التغيري يسري للوزن.  (3) ثالثةثابت املعاىن، 
( اجلناس لتحسني الكالم بالتفاق اللفظان يف واحد من أمور األربعة أي نوع احلرف، 1الوطن هي )

ولتقوية ( السجع لتحسني القراءة، 2وشكلها، وعددها، وترتيبها او باإلختالف أحد من أمور املتقدمة، )
شعور القرء عند قراءة حزب هنضة الوطن، وليساعد املستمعني لطلب اإلنطباعات يف احلزب، مث جلذب 

( املوازنة لتسهيل وتقوية قراء ألن بني الفاصلتني يرتكب من واحد الوجه أي الوزن، 3إهتمام املستمعني، )
الوطن خاصة. ولتحريضني القراء يف  ( اإلقتباس إلظهار آية القرآن اىل مجيع الناس وميارس حزب هنضة4)



 ك
 

استخدام القرآن لكي إرشادات احليات، بواسطة قراءة حزب هنضة الوطن لشيخ حممد زين الدين عبد 
     .اجمليد
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ABSTRACT 

 

Siti Li’amanah, 2019, Muhassinat Lafdhiyah in Hizib Nahdhatul Wathan writen 

by Master Teacher Muhammad Zainuddin Abdul Majid (Study Balaghoh), Essay, 

of The Islamic Institute of Sunan Giri Bojonegoro, Supervisor: Nurul Musyafa’ah, 

M.Pd. I. and Devi Eka Diantika, M.Pd. I.    
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Muhassinat Lafdhiyah is a type of Balaghoh badi’iyah, which beauty return 

to the lafadz. We already know that prayer is the command of Allah and his 

Prophet, According to the Scholars as best as possible the prayer to draw closer 

for Allah is the hizib, Among them is hizib Nahdhatul Wathan by Master Teacher 

Muhammad Zainuddin Abdul Majid. This hizib is a collection of Qur’nic verses, 

Sholawat, supplications and the name of great Allah. Then naturally in the 

language save the element balaghoh badi’ie muhassinat lafdhiyah.  

Based on the problem, there are the research question; (1) what does the 

muhassinat lafdhiyah mean?, (2) What is muhassinat lafdhiyah in hizib nahdhatul 

wathan?, (3) What is the rules of the muhassinat lafdhiyah in the hizib nahdhatul 

wathan?. The purposes of this research are: (1) to know and understand about 

Muhassinat Lafdhiyah, (2) To know find out the types of muhassinat lafdhiyah in 

the hizib nahdhatul wathan, (3) To explain the rules of the muhassinat lafdhiyah in 

the hizib nahdhatul wathan.  

Based on those problems, the researcher user descriptive qualitative research 

with tecnique library research, with instrument dokument and observation.  

The results of the research are; there is (1) Muhassinat lafdhiyah is a beautify 

sentences in the form of lafadz, and among the types are; jinas, saja’, muwazanah, 

iqtibas, tadzmin, tarsi’, radd al azji ‘ala sadri. (2) four from jinas ghoiru tam naqis, 

one from jinas tam mutamatsil, five from saja’ mutharaf, five from saja’ muroso’, 

three from saja’ mutawazi, eight from muwazanah, twelve from iqtibas tsabitul 

ma’ani (Determination), and three from changed a little in the wazan. (3) the rules 

from muhassinat lafdhiyah contained in the hizib nahdhatul wathan among them 

rules for jinas is a beautfy sentences by adjusting two lafadz in one of four things 

as font type, the harokat, the amount, and the structure, or different from all of the, 

rules for saja’, a) beautifuly reading; b) streng then readers’ feelings when reading 

c) help listeners search for messages contained in the hizib nahdhatul wathan. 

Rules for muwazanah is simplify and strengthen yhe reader’s memory, because 

actualy the two faculties are komposed of one hizin nahdhatul wathan in wazan, 

d) rules of iqtibas is explain the verses of the Koran to everyone and those who 

practice them,  and motivate readers to use the koran as a guideline for the future 

with an Intermediary in hizib nahdhatul wathan 

              

 


