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 المستخلص
 اشتملت الرسالة ثالث فصول

 فيو ل تناولتمباحث : األو   أربعةضافة المحضة )المعنوية( , وىو منتظم في اإلدرست فيو  لاألو   صلفال
 والرابع , تحت عنوان اإلضافة الظرفية جاءاإلضافة البيانية , أما الثالث ف كان فياإلضافة الالمية, والثاني 

اإلضافة غير المحضة  نتوضم  ف الفصل الثانيأما  لدالالت المكتسبة من اإلضافة , لدراسة اص ُخص  
ـضاء الداللة الواردة في تبحسب اق درست فيو اإلضافة في اسم الفاعل لأربعة مباحث : األو  في )المفظية( وىو 
فيو  أما المبحث الثاني : فدرستُ من حيث داللتو عمى الحال واالستقبال والمضي االستمرار.  كالم اإلمام 

دراسة ل اً صالصفة المشب ية , وجاء المبحث الرابع مخص   إضافة اإلضافة في اسم المفعول. والثالث تناولت فيو
 .   اإلضافة في صيغ المبالغة

و كان عمى أربعة   ب اإلضافي( المرك   األنماط والتغيرات فيصتو لدراسة )فخص   أما الفصل الثالث     
ضافة الشيء وقد   فيو صور اإلضافة في نيج البالغة  ل : تناولتُ مباحث , األو   تضم ن إضافة المصدر , وا 

ضافة الشيء إلى ضد   ضافة العام إلى الخاص إلى نفسو , وا  ضافة المشب و بو إلى المشب و , , وبالعكس ه , وا  وا 
ضافة الجزء إلى الكل   ضافة المشتق إلى نظيره وا   فحمل الثالث أماالظروف المضافة ,  في الثاني : وجاء,  , وا 

األغراض التي خرج إلييا حذف المضاف في نيج البالغة , وصور حذف  وفيوقد بي نُت : الحذف عنوان
: إقحام الالم بين  تتضم نالرابع : فتناولت فيو تغي رات أخرى تطرأ عمى المرك ب اإلضافي  أماالمضاف إليو . 

 المنادى المضاف , والمنادى المضاف إلى ياء المتكمم وبيان الداللة المتوخاة من المضاف والمضاف إليو ,

  -: ض عنها البحثأهم النتائج التي تمخ  
 

يكون الثاني  ن  ألسناد أو النسبة الموجبة إلط برابط اتبر تاإلضافة نسبة تقييدية بين شيئين  ن  أد البحث أك   -1
ر لنحاة , من خالل استقراء أغمب المراجع النحوية , أو بالحرف المقد  باألول وىذا عمى رأي  جميور ا مجروراً 

 . م, أو المحذوف عند بعضي
 
جانبين, األول جانبا ى لمعيار في توضيح اإلضافة المعنوية ) المحضة ( في نيج البالغة , قد راعا ن  إ-2

ل فيما مث  ت اً داللي   لثاني : جانباً ة تقدير حرف من حروف الجر ) الالم , من , في (. وال في صح  مث  تا تركيبي  
 أو تخصيص.  ضاف من المضاف اليو من تعريفمكتسبو الا
ىو الذي ُيحد د كون إضافتو في ظل  اإلضافة ن  المعنى الذي يكون عميو )أفعل التفضيل( أأثبت البحث -3

 محضة , أو غير محضة.
 
يم أو التشريف , ظالمصاف اليو منيا )التع يا اكتسبيا المضاف مناانمازت اإلضافة في نيج البالغة بمز -4

 ( . , المبالغة قريع بالجبنإفادة الت, فة إلدنى مالبسة االتعجب , التحقير , المالطفة واالستمالة , اإلض
 

 


