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 الملخص
أحكام ) و وه في النظام النحوي العربي مهماً موضوعًا  رسالةتتناول هذه ال

وكيفية  ومعرفة أحكامه وضوابطه ،موضوع الجمود واالشتقاق ف، (الجمود واالشتقاق 
نحوية في أبواب النحو إثراء المادة ال زد على ذلك ،له أهمية كبيرةاستعماله 



 

الجمود واالشتقاق االسمي في أحكام البحث هذا  تناولو  .ومسائلة المختلفةالمتعددة،
ه الفعل من وذلك لما حضي ب ال الجمود واالشتقاق الفعلي ؛أبواب النحو العربي،

ذلك على ما أمكن من ، ثم تطبيق االسميه ، بخالف نظير دراسات في هذا الجانب
ار صرة من كتاب نهج الفصاحة الحاوي لقمن الحديث النبوي الشريف المختا شواهد

متوخيًا تطبيق القاعدة النحوية على  . ) صلى اهلل عليه وآله وسلم (كلمات الرسول األكرم 
بوي الباحثين لالرتشاف من هذا المنبع الن إثارة نفوسالتراث النبوّي اللغوي ، وكذا 

 حاديث تنظيرًا وتطبيقًا تعتريهاوأنَّ المصادَر التي تتحدث عن األ ، خصوصاً  الشريف
 . وشحة _  ِقلة يمعرفت_ حسب 

 وقد انقسم البحث إلى ثالثة فصول ، فضاًل عن المقدمة والتمهيد والخاتمة .
في اللغة وفي االصطالح ، مع  لجمود واالشتقاقوقد اهتم التمهيد أواًل بالتعريف با

ثم  ،واآلراء التي تحدثت عن أصل االشتقاق في اللغة ، أقسام االشتقاق الى  اإلشارة
الحديث عن كتاب ، ثم مفهوم الجمود واالشتقاق المراد به في مبحثنا هذا اإلشارة الى 

 نهج الفصاحة ، ومن ثم الحديث عن جامع الكتاب وآثاره .
أحكام وتضمن الحديث فيه عن المرفوعات ، أّما الفصل األول فكان في و 

ة خبر ) أّن ( المشددة المفتوحو في كل من المبتدأ ، والخبر ،  الجمود واالشتقاق
، وما يستلزم ذلك من شروط وضوابط وما تضمن كل نوع من خبر ) كأنَّ (ثم ،الهمزة

 أقسام . 
مبحث  ، وفيه عدة مباحث هي : تالفصل الثاني فكان في  المنصوبا وأّما
باستثناء ، فيه المفعول ، المفعول ألجله  ،المفعول به ، المفعول المطلق المفعوالت:

 التمييز .ثم  ،الحال  مبحث، ثم كتاب نهج الفصاحة  ه لم يرد فينّ ؛ألالمفعول معه
،  التوكيدو  ،النعتي التوابع : وفيه عدة مباحث هي :وأّما الفصل الثالث فكان ف

 . البدل ، و عطف البيان و 



 

قائمٌة  وبعَدهالنتائِج التي توصل إليها البحث،ثم يتلو هذا الفصَل خاتمٌة با
 . لخٌص للبحث بالُّلغِة اإلنكليزيةمو ي هذه الرَّسالِة،ف تِر والمراجِع التي ُاعِتمدَ بالمصاد
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