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ه وصددحبِ  وعمددى هلددهِ  ،ه األمددينعمددى نبي دد المُ والّسدد الةُ والّصدد ،العددالمين رب   هللِ  الحمدددُ 
 .  أجمعين

 : أما بعدُ 
 بعددَ  الكدالمِ  ه أفصد ُ وكالُمد ،لعدربِ ا أفصد ُ  (معميده وسدمّ  ى اهللُ صدمّ )د محمّ  سولُ فالرّ 

عددرابِ  هكالِمدد المسددممين بشددرحِ  عممددا ُ  هددتمّ لددكلك ا ،تعددالى اهللِ  كتددابِ  ه لفاِظددأ ه وحددل  مشددكمِ  وا 
هددك   مددك كةددرةِ  لكددنْ  ،ةة والنحوّيددالمغوّيدد بالمسددا لِ  مممددو ةً  الحددديثِ  شددروحِ  لددكلك جددا ت كتددبُ 

بدالنرهن الكدريم  الدراسدة كمدا نجدد  منارندةً ه مدن النبدوي حّظد الحديثُ  ها لم ينلْ المسا ل وغزارتِ 
 جدددواِزِ  ِ  بعددددمِ  مدددن العممدددا ِ  عوة التدددي أطمنهدددا  سدددمٌ إلدددى الددددّ  يعدددودُ  والسدددببُ  ،العربدددي والشدددعرِ 

 فدددي هدددك  المسددد لة ألنّ  الخدددوَض  نريددددُ  ال ونحدددنُ  ،ةالنحوّيددد فدددي المسدددا لِ  بالحدددديثِ  االستشدددهادِ 
الدارسددون  ا نتمنددى أن يهددتمّ لكنّندد ،المحدددةينالندددما  و  مددن العممددا ِ  فيهددا تناولدده كةيددرٌ  الخددالفَ 

فيكةددددروا مددددن االستشددددهاد  المعاصددددرون بالحددددديث الشددددريف فددددي الدراسددددات المغويددددة والنحويددددة
شددعار المجهولددة النا ددل أو بالحددديث الشددريف لتةبيددت الرا  النحويددة بددداًل مددن االستشددهاد باأل

 .الّشاكة والتي  د يكوُن بعُضها مصطنعاً 
ة فدددي شدددروح الحدددديث أال نحوّيددد عمددى مسددد لةٍ  يمندددي الضدددو َ  اضدددكُ المتو  وهددكا البحدددثُ 

صدب عمدى النّ  عدنِ  وتمهيدداً  مدةً مند   البحدثُ  و د ضمّ  ،الخافضِ  عمى نزعِ  صبِ النّ  وهي مس لةُ 
 ،النبدوي الشددريفِ  عمددى ندزع الخددافض فدي الحددديثِ  : النصدبُ  البحددثُ يد تي  ةددمّ  ،الخدافضِ  ندزعِ 
 .نتا جِ ال أهم   تضمّ  التي خاتمةً ال ت تي ةمّ 

وعمددة  (،هدد ٕ٘ٛت )عمدى شدروح الحدديث كفدت  البداري البدن حجدر  و د اعتمدتُ 
 لفددداظِ مدددن أ يشدددكلُ  مدددا كددداعرابعدددراب الحدددديث وعمدددى كتدددب إ (،هدددد ٘ٗٛت )معيندددي النددداري ل



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )
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 (،هدددد ٕٚٙت ) وشدددواهد التوضددي  والتصدددحي  البددن مالدددك (هددد ٙٔٙت ) يلمعكبدددر  الحددديثِ 
ومغنددي  (هددد ٕ٘ٛت )والمنتضددب لممبددرد  (هددد ٓٛٔت )وعمددى كتددب النحددو ككتدداب سدديبويه 

 النحو.وغيرها من كتب  (هد ٔٙٚت )المبيب البن هشام األنصاري 
ه وعمدددى هلددده ي عمدددى أشدددرف خمِندددوأصدددمّ  ،خيدددرٍ  يسدددر لكدددل    تعدددالى المّ أحمددددُ  وأخيدددراً 
 .وصحبه أجمعين

 
 متهيد

فددال  الددالزمُ  فعدلُ ا الأّمدد ،الجدر   حددرفِ  دونَ  مباشددرةً  إلددى مفعوِلده ي يصدلُ المتعددد   الفعدلُ 
نّ  ،مباشرةً  إلى مفعوِله يصلُ  أو  (بزيددٍ  كهبدتُ ) ه بواسدطة حدرف الجدر كددإلى مفعولِ  يصلُ  ماوا 

 (ٔ) )كاكرمت زيدا( أو بالتضعيف (زيدا أكهبتُ )همزة التعدية كد 
   (زيداً  مررتُ )فتنول    وجوباَ الكي ي تي بعدَ  االسمُ  انتصبَ  الجر   حرفُ  فَ كِ حُ  فاكا

 ( :ٕ) اعرِ لشّ ا ومنه  ولُ 
 حرام   إذا   كم عمي  ولم تعوجوا          كالم   يار  ون الد  تمر  

 .( ٖون بالديار )أي تمرّ  
 

 : (ٗ) كنوله   شكوكاً ويبنى عمى جر  
 األصابع   باألكف   كميب   أشارت            قبيمة  شر   الناس   أي   ذا قيل  إ

 
 ( :٘وكنوله )

 فارتقى األعالم   خ  ى تبذ  حت     ألفته          قيس   من آل   وكريمة  
 

ت ) الخميددل ومددكهبُ  ،الجددر   حددرفِ  حددكفِ  عدددَ بلدده  بَ جددال مو  هألّندد شدداكاَ  الجددر   دّ وُعدد
 عدددن العمدددلِ  الجدددر   حدددرفِ  لضدددعفِ  واجدددبٌ  صدددبَ النّ  أنّ  (هدددد ٜٛٔت )والكسددداةي  (هدددد ٓٚٔ

 ( :ٙ) محكوفاً 
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 ،(ٛ) الفعدددلُ  هددو لدده عنددد سددديبويهِ  والناصدددبُ  ،(ٚاألمددرين ) سدديبويه جدددوازِ  ومددكهبُ 
 (.ٜ) الخافضِ  بنزعِ  ه منصوبٌ الكوفيين أنّ  ومكهبُ 

هددا ألنّ  الجددر   حددرفِ  دونَ  ى إلددى المفعددولِ تتعدددّ  الالزمددةَ  األفعددالَ  هم أنّ وكهددب بعُضدد
 (.ٓٔ)ية متعدّ  أفعالٍ معانَي  نتْ ضم  

الرضدي  هُ ونسدبَ  كغيدر  مدن الظدروفِ  ظدرفٌ  هدكا االسدمَ  إلدى أنّ  حداةِ النّ  بعُض  وكهبَ 
 ظددددرفَ  هشددددام ألنّ    ابددددنُ ( وردّ ٔٔإلددددى سدددديبويه ) (هددددد ٜٔٔت )يوطي والسدددد (هددددد ٙٛٙ)ت 

 (.ٕٔ) ما كان مبهماً  المكانِ 
 (أنّ )و  (أنْ )فهددو فددي غيددر   ماعيّ ا الّسددأّمدد ،و ياسدديّ  سددماعيّ  الجددر   حددرفِ  وحددكفُ 

 (.ٖٔما كان معهما ) والنياس
 

 البحث: النصب عمى نزع الخافض في الحديث النبوي الشريف :
 بحدددث عددددة مسدددا ل ككرتهدددا عمدددى سدددبيل المةدددال ال الحصدددر ألنهدددا كةيدددرة والضدددم ال

 .ها في هكا البحث الموجزيمكن دراستُ 
فدي  لدي مدا ً ضدعوا ) يدهِ ي فه الدكي تدوف  فدي مرِضد (موسدمّ  عميدهِ  ى اهللُ صمّ ) سولِ الرّ  :  ولُ  الً أوّ 
 .(ٗٔ) (بخضَ المِ 

ون بدالنّ  (ضدعوني مدا ً )خدرى أ ايدةٍ فدي رو  ويَ ورُ  ،بدالالم ويَ رُ  (ضدعوا لدي مدا ً ) وله 
(ٔ٘.) 

 .(ٙٔمسمم ) هُ رجَ وككلك أخ ،أوجهُ  الجر  بحرف  وايةُ حجر : والرّ   ال ابنُ 
معنددى  الوضددكِ  نِ عمددى تضددم   (هددد ٜٙٚت )هددا الكرمدداني جَ بددالنون فخرّ  وايددةُ ا الرّ أّمدد

عدددن  ييدددزٌ تم المدددا َ  أو أنّ  ،(ٚٔ) أي : ضدددعوني فدددي مدددا ٍ  الخدددافضِ  أو عمدددى ندددزعِ  عطدددا ِ اإل
   .(ٛٔ) زنا التنديمَ جو   نْ عميه إ مٌ مندّ  بِ خضَ مِ ال

وهدددو  ،مالدددك وابددنُ  دُ والمبدددر   (هددد ٕٛٗت )الكسدددا ي والمدددازني   ُ أجدداز  يدددزِ يالتم وتنددديمُ 
ه العيندددي رأي الكرمددداني ووصدددفَ  و دددد ردّ  ،(ٜٔ)البصدددريين والكدددوفيين  أكةدددرِ  نددددً ع جدددا زٍ  غيدددرُ 
عمدى  مٌ منددّ  ه تمييدزٌ ب ّند الندولَ  الكي يبدو لي أنّ و  ،(ٕٓ) التضمينَ  الّ فيه إ ْز جِ ولم يُ  فِ تعس  بال

 .أعممُ  ها واهللُ في تنعيدِ  كافٍ  المس لةَ  دُ تؤيّ  من شواهدَ  وردَ  ما وأنّ  عاممه ليس ببعيدٍ 
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: اهللِ  ي يددا رسددولَ وأّمدد بدد بي أنددتَ ):  (موسددمّ  عميددهِ  ى اهللُ صددمّ ) سددولِ أبددي هريددرة لمرّ  ةانيددا :  ددولُ 

وفدي  ،التدا ِ  ورفدكِ  ،هِلدبكسدر أوّ  (كسكاتُ ا)ه  ولُ  ،(ٕٔ) (ما تنولُ  ةِ والنرا  التكبيرِ  ك بينسكاتُ ا
 .(ٕٕ) التا ِ  بنصبِ  روايةٍ 

وروي  ،(ٖٕيدككر الخبدر )هدا مبتددأ ولدم حجدر عمدى أنّ  جها ابدنُ فخرّ  فكِ الرّ  ا روايةُ أمّ 
أي  ،الخدافضِ  أو عمى ندزعِ  ،سكاتكأي أس لك ا محكوفٍ  به لفعلٍ  ها مفعولٌ عمى أنّ  بالنصبِ 

عمدى  (سدكاتك)ا نتصدابُ وا)فندال: ) مطمنداً  العيندي مفعدوالً أعرَبده و  ،(ٕٗسكاتك )الك عن أس 
 .مطمقٌ  ه مفعولٌ أنّ 

 ا عمددى روايددةِ أّمدد ،ه عمددى األصددلِ ألّندد اليددا  فظدداهرٌ  بضددم   (يسددكت)ا عمددى روايددة أّمدد
 (.سكوتاَ ) النياَس  ألنّ  ،النياسِ  بفت  اليا  فعمى خالفِ  (يسكت)

 (ٚٔنددددوح  / نباتدددداَ  واهلل أنبددددتكم مددددن األرضِ )ه تعددددالى فددددي  وِلدددد كمددددا جددددا  بددددالعكسِ 
 .(ٕ٘( )(نباتاإ والنياُس 

بددليل روايدة ابدن  ةٌ جيدد الخدافضِ  عمدى ندزعِ  صبِ النّ  روايةِ  توجيهَ  والكي يبدو لي أنّ 
 (.ٕٙ) (سكاتكما تنول في إ)األةير 

 
إلدى عمدر بدن  فجمسدتُ  – بهدا مدرٌض  و دد و دكَ  المدينةَ   دمتُ )ةالةا : عن أبي األسود  ال : 

رضدي ) فندال عمدرُ  ،ها خيدراً عمدى صداحبِ  ةنيَ فد ُ   بندا جندازةٌ  تْ فمرّ  (رضي اهلل عنه)اب طالخ
 ر  ُمدد ةددم   ،وجبددتْ  فنددال عمددرُ  ها خيددراً فدد ةني عمددى صدداحبِ  بالةانيددةِ  مددر   ُ  ةددمّ  .وجبددتْ  (اهلل عندده

يددا  ومددا وجبددتْ  مددتُ فنددال أبددو األسددود : فن ،فنددال : وجبددتْ  ،اً ها شددرّ عمددى صدداحبِ  فدد ةنيَ  الةددةِ بالةّ 
لدده  شددهدُ  مددا مسددممٍ : أيّ  (عميدده وسددمم ى اهللُ صددمّ ) بددي  كمددا  ددال النّ   ددال :  مددتُ  ،المددؤمنين أميددرَ 
ه عدن لدم نسد لْ  ةدمّ  ،ةندانافنمنا : و  ، ال : وةالةةٌ  ،فنمنا : وةالةةٌ  ،ةالجنّ  ه اهللُ أدخمَ  بخيرٍ  أربعةٌ 
 .(ٕٚ) (الواحدِ 

 (اً شدرّ )و (خيدراً )ه وروي  ولُد ،لممجهدولِ  وبالبندا ِ  مِ لممعمدو  بالبندا ِ  رويَ  (ف ةني)ه :  ولُ 
 .(ٕٛ) لممجهولِ  الفعلِ  مك بنا ِ  صبِ والنّ  كِ فبالرّ 
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ين : التّدددد ى  ددددال ابددددنُ حتّدددد شددددكالٌ إ لممجهددددولِ  الفعددددلِ  مددددك بنددددا ِ  صددددبِ النّ  وفددددي روايددددةِ 
 ةِ عمدددى عددددّ  هدددك  الروايددةُ  جدددتْ ر  وخُ  (،ٜٕ)( (فدددي المسددانِ  ه بعددددٌ وفدددي نصددبِ  فدددكِ الرّ  والصددوابُ ))

المفعدددول  مندددامَ  (هاعمدددى صددداحبِ )ه : وهدددو  ولُددد والمجدددرورَ  الجدددار   ه أ دددامَ منهدددا : أّنددد تخريجددداتٍ 
لددى  الةداني وهدو جدا زٌ  ه المفعدولُ عمدى أّند (خيدراً  ونصدبَ  ،الفاعل ه حعمها نا بَ ل أي أنّ األوّ 

 األحدددقّ  فهددو أنّ  (هددد ٕ٘ٔت )األخفددش  ا مددكهبُ أّمدد ،عنددد البصددرييين ومرفددوٌض  ،الكددوفيين
إلدى  (هدد ٙٚٙت )وكهدب الندووي  (،ٖٓ)كدان أو غيدر   مفعدوالً  فدي الكدالمِ  هو األهم   نيابةِ بال
ه مالددك إلددى أّندد وكهددب ابددنُ  ،(ٖٔ) أي أةنددي عميهددا بخيددرٍ  الخددافضِ نددزِع عمددى  ه منصددوبٌ أّندد

إلددددى الجددددار  مسددددندٌ  (أةنددددي) ألنّ  بَ ِصدددده فنُ مناَمدددد الصددددفةُ  ف  يمددددتِ  محددددكوفٍ  لمصدددددرٍ  صددددفةٌ 
 (.ٕٖ) ميلٌ  والمجرورِ  إلى الجار   سنادِ واإل إلى المصدرِ  سنادِ بين اإل تُ والتفاو  ،والمجرورِ 

و  ،فاعدددل نا دددبُ  (هاعمدددى صددداحبِ )ه  وَلددد إلدددى أنّ  الجدددامكِ  مصدددابي ِ  وكهددب صددداحبُ 
عمدى  جَ ر   دد ُخد فهكا الحدديثُ  (،ٖٖ) (فنال المةنون خيراً )  تنديرُ  محكوفٍ  لفعلٍ  مفعولٌ  (خيرا)

 اهللُ  ،والمعنددى يحتممدده دٌ جّيدد ه توجيددهٌ والددكي يبدددو لددي أّندد الخددافضِ  عِ ها عمددى نددز أحدددُ  أوجددهٍ  ةِ عددد  
 .واببالصّ  أعممُ 
 

كددم جددا  ):  وادي النددرى  ددال المددرأةٍ  (معميدده وسددمّ  ى اهللُ صددمّ )النبددي  دِم ِ نددمَ  ةِ رابعددا : فددي  ّصدد
 (ٖٗ) (معميه وسمّ  ى اهللُ سول اهلل صمّ رص ر خَ  ، الت : عشرة أوسقٍ  ،حدينتك

 (عشدرة) جدتْ ر  وخُ  (،ٖ٘) (خدرص)ه وكدكلك  ولُد فكِ والرّ  صبِ نّ بال (ه )عشرةوي  ولُ رُ 
عمدى  صدبِ بالنّ  (رصَخد)ه  ولُد جَ ر  وُخد ،أو عمى الحالِ  الخافضِ  عمى نزعِ  صبِ النّ  عمى روايةِ 

 (.ٖٙ) (عشرة)من  بيانٍ  أو عطفُ  (ةعشر )من  البدلِ 
ه  ولُددد ويكدددونُ  فٍ لمبتددددأ محدددكو  خبدددرٌ  (عشدددرة) عمدددى أنّ  جدددتْ ر  فخُ  كِ فدددالرّ  ا روايدددةُ وأّمددد

 (اهللِ  رسددولِ  وهددو خددرُص  أوسددقٍ  عشددرةُ  الحاصددلُ ) والتنددديرُ  لمبتدددأ محددكوفً  ًا خبددر  (رصَخدد)
 ٖٔٛت )والبرمدداوي  (هددد ٜٗٚت )ليدده الزركشددي إحجددر والعينددي وسددبنهما  ابددنِ  وهددكا توجيددهُ 

 ةِ عشددددر  بندددددارِ  )جددددا تْ  الً وّ   ألتنددددديرِ  ألندددده منددددافٍ  (هددددد ٕٛٛت )  الدددددماميني وردّ  (.ٖٚ) (هددددد
أي  ،الخددافضِ  الددوجهين عمددى نددزعِ  فددي أحدددِ  جددتْ ر  خُ  (عشددرة) بنصددبِ  فالروايددةُ  ،(ٖٛ) (أوسددقٍ 

 .(ٜٖ  المعنى )يساعدُ  دٌ جيّ  وهو وجهٌ  (أوسقٍ  عشرةِ  ندارِ مب جا تْ ) عمى تنديرِ 



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٕٜٜ 

 
 ومعده غدالمٌ  –ا أ بدل أبدو هريدرة رضدي اهلل عنده لّمد)سماعيل بدن  ديس  دال : عن إ خامسا :

 ه بزيدادةِ هما صداحبَ أحددُ   ولده ف ضدلّ  ،(ٓٗ) (ههما صداحبَ ل أحددُ ف ضّ  المَ األس وهو يطمبُ  –
( ٔٗ) (صددداحبه) ن الةالةدددي  مدددك نصدددبِ مددد (ههما صددداحبَ أحددددُ  فضدددلّ )وروي  ،التعديدددةِ  همدددزةِ 
حددددى الروايدددات ا جدددا  كلدددك فدددي إكمددد (مدددن صددداحبه)ه وأصدددمُ  ،الخدددافضِ  عمدددى ندددزعِ  جدددتْ ر  وخُ 
ى ويتعددددّ  (المسدددجدَ  دخمدددتُ )مةدددل  فدددي الةوابدددتِ  كا كدددانه إى بنفِسددديتعددددّ  (ضدددلّ )و يدددل  ،(ٕٗ)

 (ٖٗ) (عنه ضممتُ )فتنول :  الجر   بحرفِ 
 (.ٗٗه )ى بنفسِ يتعدّ  (أضلّ ) يها ألنّ ف شكالَ فال إ بالهمزةِ  (أضلّ ) ا روايةُ أمّ 

 
 عميدهِ  هللُ  ىصدمّ بدي )عدن النّ  اُس النّ  انهزمَ  أحدٍ  يومُ  ا كانعنه لمّ  : عن أنس رضي اهللُ  سادساً 
 هن  و ِ ُسدد مَ دَ رتان أرى َ ددشددم  همددا لمُ نّ وا   ميمٍ ُسدد أم  و  أبددي بكددرٍ  بنددتَ  عا شددةَ  ل : ولنددد رأيددتُ  ددا (موسدمّ 
 ةددمّ  ،النددومِ  ه فددي أفددوا ِ غاِنددفرِ تُ  همددا ةددمّ ونِ تُ عمددى مُ  – بَ رَ   تددننالن الِنددو ددال غيددرُ  – بَ رَ الِندد زانِ ننُددتَ 
روي  (النددرب زانِ تننُدد)ه و ولُدد (،٘ٗ) (النددومِ  ه فددي أفددوا ِ فاِنددغرِ فتَ  جي ددانِ هددا ةددم تَ نِ فتمآل عددانِ رجِ تَ 

 (.ٙٗ)( ربة)البا  جمك  ت  ر الناف و بكس (النرب)بضم الناف بعدها زاي و
رها (، و ولدده تنندددزان فّسدددٚٗيعندددي بددالالم بددددل الدددزاي ) (ربندددتددننالن ال) وفددي روايدددةٍ 

 (النندزُ )و (بدانةِ تَ )عياض بمعنى الناضي رها وفسّ  ،كالهرولة سرعان المشيَ الداودي بمعنى تُ 
 (.ٛٗ)ير الس   عن سرعةِ  كنايةٌ 

 والخبددددرُ  مبتدددددأ (النددددرب) عمددددى أنّ  جددددتْ ر  فخُ  (تننددددران)ه فددددك مددددك  وِلددددالرّ  ا روايددددةُ ف ّمدددد
 (.ٓ٘) ة حاالً االسميّ  الجممةُ  ( فتكونُ ٜٗ) (هماعمى متونِ  والنربُ )  ديرُ تن محكوفٌ 

فددي  شددكالَ اإل ولكددنّ  ،بددهِ  مفعددولٌ  (النددرب) شددكال فيهددا ألنّ فددال إ صددبِ النّ  ا روايددةُ وأّمدد
 شعمدى ندزِع ِ  جدتْ ر  األةير استبعدها وخُ  ابنَ  نّ ى إحتّ (،ٔ٘) (تننزانِ )ه مك  ولِ  صبِ النّ  يةِ روا

فدال داعدي يددعو ابدن األةيدر  دٌ جّيد ( وهدو تخدريجٌ ٕ٘) (تةبدان بدالنربِ )ه  دال : ك ّند الخافِض ِ 
 .صحيحاً  ها توجيهاً مادام يمكن توجيهُ  الروايةِ  الستبعادِ 

 (.ٖ٘إلى ككرها هنا ) رى لسنا بحاجةٍ خأ وهناك رواياتٌ 
 



 في الحديث النبوي الشريف النصب عمى نزع الخافض
 شهاب أحمد إبراهيم .د .م .أ

 ٖٓٓ 

 ضدى رسدول اهلل صدمى اهلل عميده وسدمم فدي ديدة الخطد  عشدرين )سابعا : عن عبداهلل  دال : 
وعشددرين  ،وعشددرين حّنددةً  ،لبددونٍ  وعشددرين ابنددةَ  ،ككددور وعشددرين بنددي مخدداضٍ  مخدداضٍ  بنددتَ 
 ا نصب عشرين ففيه وجهان  :أمّ )ال العكبري : )( ٗ٘) (جكعةً 

أمرتددددك )ه كمددددا  ددددال بنفِسدددد ى الفعددددلُ فحكفها،فتعدددددّ  (البددددا )ن يكددددون أراد أحدددددهما : أ
 .أي  ضى بعشرين (الخيرَ 

 (مخددداض بندددتً )ا وأّمددد ،تضدددميناً  (جعدددل)عمدددى  ( ضدددى)الةددداني : أن يكدددون حمدددل 
 .كمه فتمييزٌ  (و)جكعةً  (حنةً )و (لبون و)أبنةَ 

ه عمددى ابُ وانتصدد ،ه جمددكٌ ألّندد ،فددال يكددون تمييددزاً  (عشددرين بنددي مخدداض)وأمددا  ولدده 
 (هددي ككددورٌ )ضددمار إعمددى  مرفوعدداً  ه أن يكددونَ فالوُجدد (ككددور)ا  ولدده وأّمدد ،مددن عشددرين البدددلِ 
 .له   فال وجهَ ا جر  وأمّ 

ددد و صدددفةٌ وهددد ،حسدددناً  ولدددو روي بالنصدددب لكدددان وجهددداً   ،(٘٘( )(  (بندددي)دة لدددد مؤك 
 (الخيدرَ ك تُدأمر )هم كندولِ  الخافضِ  عمى نزعِ  ه منصوبٌ عمى أنّ  (ج  وله )عشرينفالعكبري خرّ 

 : (ٙ٘ ال عمرو بن معد يكرب )
 (75) نشب  ذا و  ك ذا مال  فقد تركت        به  ما أمرت   فأفعل   ك الخير  أمرت  

 
ك أمرتُددد)هم :  دددولُ  هدددا النصدددبُ فعا بَ  ا حدددكفوا منددده البدددا َ ومّمددد)جري : )الّشددد  دددال ابدددنُ 

   (ككا تفعلَ  أمرتك أنْ )هم في  ولِ  فُ حكَ ماتُ  والبا  كةيراً  ،يريدون بالخير (الخيرَ 
 نَ م  ُضددد ( ضددى) أو أنّ  (،ٛ٘( )(كددكا  ددالوا : أمرتدددك بفعددلِ  درِ حوا بالمصددكا صددرّ فددا

مدددا نّ وا   مفاعيدددلَ  بُ التدددي تنِصددد الالزمدددةَ  األفعدددالَ  وهدددو عمدددى رأي مدددن يدددرى أنّ  (،معندددى )جعدددل
 .(ٜ٘) متعديةٍ  أفعالٍ  معانيَ  نتْ م  ها ضُ نّ ها ألتنصبُ 

 
 سدولِ مدك الر   ه عدن الخدروجِ فِ عن تخم   ثُ ةامنا : عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه وهو بتحدّ 

م تمددك ى اهلل عميدده وسددمّ صددمّ  اهللِ  وغددزا رسددولُ )تبددوك  ددال :  فددي غددزوةِ  (معميدده وسددمّ  ى اهللُ صددمّ )
ون م والمسددممعميدده وسددمّ  ى اهللُ صددمّ  اهللِ  رسددولُ  زَ وتجّهدد ،والظدداللُ  الةمددارُ  حددين طابددتِ  الغددزوةَ 



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٓٔ 

 فدي نفسدي : أندا  دادرٌ  فد  ولُ  ،شدي اً  ضِ ولدم أ د ،معهم ف رجكَ  زَ أغدو لكي أتجهّ  نتُ فطفِ  ،معه
 (.ٓٙ) (الجد   بالناسِ  ى اشتد  ى بي حتّ فمم يتماد ،عميه

 وروي بحدكفِ  (،د  الِجد) ورفدكِ  (البدا )ةبدات روي با (،د  الجِ  اسِ بالنّ  ى اشتد  حتّ ) وله : 
 .(ٔٙ) (د  الجِ ) بِ ونص (اسِ النّ ) رفكِ و  (البا )

 (.ٕٙ) (د  الجِ )فد  (الجد  ) ورفِك ِ  (البا ) ةباتِ أّما الرواية با
 (اسِ الّند) عمدى أنّ  جدتْ ر  فخُ  (د  الجِ ) ونصبِ  (اسِ النّ ) ورفكِ  (البا ) ةباتِ أما الرواية با

 أشدددتدّ )أي  محدددكوفٍ  لمصددددرٍ  أو هدددو نعدددتٌ  ،الخدددافضِ  عمدددى ندددزعِ  منصدددوبٌ  (د  الِجددد)و فاعدددلٌ 
ي : وهددد حددددى الروايددداتِ إ الخدددافضِ  بندددزعِ  النا دددلَ  د الدددرأيَ ويؤّيددد (،ٖٙ) (د  الِجددد االشدددتدادَ  اُس الّنددد
 .(ٗٙ) (د  الجِ  اُس ر النّ ى شمّ حتّ )

 لؤلمدرِ  رَ شدمّ  ا نندولُ نّندأل ضِ الخدافِ  عمدى ندزعِ  صدبِ النّ  ى وجدهُ فعمى هدك  الروايدة يتندوّ 
 (.٘ٙ)فيه  رَ وشمّ 
 

 اخلامتة 
 وهي : نتا جَ  ةُ لي عدّ  هرتْ م البحث بحمد اهلل تعالى ظبعد تما

 قَ رُ ُطددد كدددل   وأنّ  كبيدددراً  اعتندددا ً  هه وننِمدددفِظدددحِ ب ريفِ الّشددد النبدددوي   الحدددديثِ  رواةُ  اعتندددى:  دددد  الً أوّ 
 .العرب  لمغةِ  موافقٍ  صحي ٍ  ها عمى وجهٍ تخريجُ  نُ يمك الحديثِ 
أو  صددبِ النّ  روايددةِ  جُ تخددري ويمكددنُ  ،صددبَ والنّ  فددكَ الرّ  مددةً محتمِ  الواحدددةُ  :  ددد تدد تي المفددردةُ  ةانيدداً 
 .اً نحويّ  صحي ٍ  من وجهٍ  عمى أكةرِ  فكِ الرّ 
 الخدافضِ  ندزعِ  ىعمد الحدديثِ  احِ من شدرّ  جها  سمٌ خرّ  المنصوبةِ  المفرداتِ  منِ   سماً  : أنّ  ةالةاً 

 بدده لفعدددلٍ  هدددا مفعددولٌ أو عمددى أنّ  عمدددى الحددالِ  جَ خددر  تُ  أخدددر كدد نْ  أوجهدداً  هددا  دددد تحتمددلُ مددك كونِ 
 .مةِ حتمَ المُ  ةِ حويّ النّ  األوجهِ  كلك من وغيرِ  محكوفٍ 

 
 اذلوامش

 .ٓٗٗ/  ٔينظر : شرح األشموني  -ٔ



 في الحديث النبوي الشريف النصب عمى نزع الخافض
 شهاب أحمد إبراهيم .د .م .أ

 ٖٕٓ 

وشددددرح ابددددن عنيددددل  ،ٖٛٔ/ٔومغنددددي المبيددددب  ،ٕٔ٘البيددددت لجريددددر ينظددددر : ديواندددده  -ٕ
 .ٔٚٙ/ٖوخزانة األدب  ،ٛٛٔ/ٔ

 .ٓٗٗ/ٔينظر : شرح األشموني  -ٖ

هد وشددرح شددوا ،ٗٓ٘وينظددر : تخمدديص الشددواهد  ،ٕٓٗ/ٔالبيددت لمفددرزدق فددي ديواندده  -ٗ
 .٘ٗ/ٓٔو ٘ٔٔ/ٜوخزانة األدب  ،ٓٔ/ٖوهمك الهوامك  ،ٕٛ/ٔالمغني 

 ٖٙٗ/٘وخزاندة األدب  ،ٖٔٗ/ٖة والمناصد النحوّيد ،ٛٛٔ/ٔالبيت في لسان العرب  -٘
– ٖٗٚ. 

 .ٜٓٗ/ٔخضري لينظر : حاشية ا -ٙ

والمنتضدددددددب  ،ٖٖٕ/ٔا  ومعددددددداني الندددددددرهن لمفدددددددرّ  ،ٜ٘ٔو  ٖٛ/ٔينظدددددددر : الكتددددددداب  -ٚ
وحاشدددددية الخضدددددري  ،ٖٓٔ/ٜوشدددددرح المفصدددددل  ،ٛٛ٘/ٕومجدددددالس ةعمدددددب  ،ٕٖٔ/ٕ
ٔ/ٗٓٚ. 

 .ٜ٘ٔ/ٔالكتاب  -ٛ

 .ٚٓٗ/ٔوحاشية الخضري  ،ٜٗٔ/ٖينظر : األشبا  والنظا ر  -ٜ

 .ٙ٘/ٕا د و وبدا ك الف ،ٕٗٙ/ٔضاب ينظر: اإل ت -ٓٔ
 .ٜٓٔ/ٕوهمك الهوامك  ،ٚٓٔ/ٔينظر : شرح الكافية  -ٔٔ

   ٖ٘ٔوالجر بالحرف في النحو العربي  ،ٙٚ/ٕينظر : مغني المبيب  -ٕٔ

 .ٖٗٗ -ٓٗٗ/ٔرح األشموني ش -ٖٔ
فيهدا  لُ غَسدجابدة يُ مخضب بكسر الميم شدبه اإلوال ،ٕٚٔ/ٕالحديث في فت  الباري  -ٗٔ

 .ٕٓٔ/ٖينظر : لسان العرب  ،الةياب

 .ٕ٘ٔ/٘وعمدة الناري  ،ٗٚٔ/ٕينظر : فت  الباري  -٘ٔ
 .ٖٙٔ/ٗوالحديث في صحي  مسمم بشرح النووي  ،ٗٚٔ/ٕينظر : فت  الباري  -ٙٔ

 .ٗٚٔ/ٕ ينظر : فت  الباري -ٚٔ

 ٓ ٕ٘ٔ/٘ينظر : عمدة الناري   -ٛٔ



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٖٓ 

 ،ٕ٘ٓ/ٔتددددداب ينظدددددر الخدددددالف فدددددي جدددددواز تندددددديم التمييدددددز عمدددددى عاممددددده فدددددي الك -ٜٔ
 ،ٗٚ/ٕ( وشددددددرح المفصددددددل ٕٓٔمسددددددالة ) ٕٛٛ/ٕنصدددددداف واإل ،ٖٙ/ٖوالمنتضددددددب 

  ٓ ٛٚٚ – ٚٚٚ/ٕوشرح الكافية الشافية 

   ٓ ٕ٘ٔ/٘ينظر عمدة الناري  -ٕٓ

  ٓ ٕٕٚ/ٕالحديث في فت  الباري  -ٕٔ

   ٓ ٚٚ/ٖرشاد الساري وا   ،ٜٕٕ/ٕينظر فت  الباري  – ٖٕو  ٕٕ
  ٓ ٖٜٕ/٘ينظر عمدة الناري  – ٕ٘و  ٕٗ
 ،ٖٖٗ/ٕوعدون المعبدود  ،ٜٕٗ/ٙوعمددة النداري  ،ٖٕٙ/ٗتنظر : في لسان العدرب  -ٕٙ

 .ٜٛٗ/  ٕالمفاتي  ومر اة 
 .ٜٙٔ/ٚوعمدة الناري  ،ٜٕٕ/ٖالحديث في فت  الباري  -ٕٚ
   ٓ ٜٕٕ/ٖينظر : فت  الباري  -ٕٛ
   ٓ ٖٕٕ/ٖفت  الباري  -ٜٕ
وشدرح ، ٔٚٔ/ٔوتنظدر : المسدالة فدي شدرح ابدن عنيدل  ،ٖٕٓ/ٖينظر : فت  البداري  -ٖٓ

 .ٕٓ٘/ٕومعاني النحو  ،ٛٙ – ٚٙوشرح االشموني  ،ٜٕٔ – ٜٕٓ/ٔالتصري  
وينظددر : النصددب عمددى نددزع  ،ٜ٘ٗ/ٕوارشدداد السدداري  ،ٖٕٓ/ٖينظددر : فددت  البدداري  -ٖٔ

   ٓ ٙٛٗ/ٔوخزانة االدب  ،ٕٖٔ/ٕوالمنتضب  ،ٖٚ/ٔب الخافض في الكتا
وعمددددة النددداري  ،ٖٕٓ/ٖ وفدددت  البددداري ،ٕٕٚينظدددر : شدددواهد التوضدددي  والتصدددحي   -ٕٖ

 امة الصدفة مكانده فدي وينظر : حكف الموصوف وا   ،ٛ٘ٗ/ٕي رشاد السار وا   ،ٜٙٔ/ٛ
 ،ٙٙ/ٔوهمددك الهوامددك  ،ٜٖٔ – ٖٛٔ/ٕوالمنتضددب  ،ٖ٘ٗو  ٘ٔٔو  ٘ٚ/ٕالكتدداب 

  ٓ ٖٛ/ٕوخزانة االدب  ،ٔ٘ٔو  ٚٔٔ/ٕ
  ٓ ٜ٘ٗ/ٕرشاد الساري وا   ،ٜٙٔ/ٛوعمدة الناري  ،ٖٕٓ/ٖ ينظر : فت  الباري -ٖٖ
 .ٖٗٗ/ٖالحديث في فت  الباري -ٖٗ
 .ٕٗ٘/٘المنير والبدر  ،ٖٗٗ/ٖوفت  الباري  ،ٚٙٔ/ٔينظر : مشارق األنوار  -ٖ٘
 .ٖٗٗ/ٖينظر : فت   الباري  -ٖٙ
 .ٕٕٓ/ٛوعون المعبود  ،ٜٙ/ٖرشاد الساري وا   ،ٗٙ/ٜري ينظر : عمدة النا -ٖٚ



 في الحديث النبوي الشريف النصب عمى نزع الخافض
 شهاب أحمد إبراهيم .د .م .أ

 ٖٓٗ 

 .ٜٙ/ٖرشاد الساري إ – ٜٖو ٖٛ
 .ٕٙٔ/٘الحديث في فت  الباري  -ٓٗ
 .ٕٜ/ٕٔوعمدة الناري  ،ٕٙٔ/٘ينظر : فت  الباري  -ٔٗ
 .ٕٙٔ/٘ينظر : فت  الباري  -ٕٗ
 .ٕٜ/ٕٔوعمدة الناري  ،ٕٔ٘/٘ينظر : لسان العرب  -ٖٗ
 .ٖٙٔ/٘وفت  الباري  ،ٕٔ٘/٘ب ينظر : لسان العر  -ٗٗ
 .ٛٚ/ٙالحديث في فت  الباري  -٘ٗ
 .ٚٙٔ/ٗٔوعمدة الناري  ،ٜٚ -ٛٚ/ٙينظر : فت  الباري  -ٙٗ
 .ٜٚ-ٛٚ/ٙينظر : فت  الباري  -ٛٗوٚٗ
 .ٚٙٔ/ٗٔوعمدة الناري  ،ٙٓٔ/٘ينظر : النهاية في غريب الحديث  -ٜٗ
 .ٚٙٔ/ ٗٔ وعمدة الناري ،ٜٚ-ٛٚ/ٙينظر : فت  الباري  – ٔ٘و ٓ٘
 .ٜٚ – ٛٚ/ٙوفت  الباري  ،ٙٓٔ/٘ينظر النهايه في غريب الحديث  – ٕ٘
 .ٜٚ -ٛٚ/ٙينظر : فت  الباري  -ٖ٘
وكنددددددز العمددددددال ، ٕٚ٘ٔ/ٕوسددددددنن الترمددددددكي ، ٓ٘ٗ/ ٔالحدددددديث فددددددي مسددددددند أحمددددددد  -ٗ٘

ٔ٘/ٜٖٔ٘. 
  .ٜٕٔلفاظ الحديث النبوي إعراب ما يشكل من أ -٘٘
 ا مدده فنيددل  فددي هما ألعشددى طددرود والخددر مختمددفالبيددت فددي شددعرين مختمفددين أحددد -ٙ٘

و يدل لخفداف  ،و يدل لزرعدة بدن السدا ب ،و يل لعباس بن مرداس ،عمرو بن معد يكرب
 ،ٜٖٖ/ٔوخزاندددة األدب  ،ٖٚ/ٔوينظدددر : كتددداب سددديبويه / هدددامش المحندددق  ،بدددن ندبدددة

 .ٜ/ٔوالكامل  ،ٕٖٗو
األمددددالي الشددددجرية و  ٖٙ/ٕوالمنتضددددب  ،ٖٛ -ٖٚ/ٔتنظددددر : المسدددد لة فددددي الكتدددداب  -ٚ٘

 .ٕٓٗ/ٕو ٖ٘ٙ/ٔ
 .ٕٓٗ/ٕو  ٖ٘ٙ/ٔاألمالي الشجرية  -ٛ٘
والجر بدالحرف فدي النحدو العربدي  ،ٙ٘/ٕوبدا ك الفوا د  ،ٕٗٙ/ٔ تضاب ينظر : اإل -ٜ٘

ٖٔ٘. 



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٓ٘ 

 .ٖٔٔ/ٛالحديث في فت  الباري  -ٓٙ
 .ٕ٘/ٛٔوعمدة الناري  ،ٛٔٔ/ٛينظر : فت  الباري  – ٖٙوٕٙؤٙ
 .ٛٔٔ/ٛ ينظر : فت  الباري -ٗٙ
 .ٖٛٔ/٘ينظر : لسان العرب  -٘ٙ
 

 ادلصادر
 .القرآن العظيم

 الكتب المطبوعة :
وبهامشده  (هددٖٕٜت )سدطالني نشدهاب الددين ال ،اري لشدرح صدحي  البخداريرشاد السّ إ -

أعادت طبعده باألوفسديت مكتبدة المةندى ببغدداد عمدى نسدخة  ،صحي  مسمم بشرح النووي
 .هد ٖٗٓٔ (،ٙ) ط ،المطبعة األميرية ببوالق في مصر

مطبعة المعارف العةمانيدة بعاصدمة  (هد ٜٔٔت)السيوطي  ،األشبا  والنظا ر في النحو -
 .ٖٜ٘ٔ (ٕط ) ،حيدر هباد د ةولة الصفيّ دال

تحنيدددق د. عبدددد  (هدددد ٙٔٙت )العكبدددري  ،لفددداظ الحدددديث النبدددويإعدددراب مدددا يشدددكل مدددن أ -
 ٜٜٜٔ ،هددٕٓٗٔ (،ٔط ) ،النداهرة –مؤسسة المختار لمنشدر والتوزيدك  ،الحميد هنداوي

 .م

 .لبنان –بيروت  –دار المعرفة  (،هد ٕٗ٘ت )بن الشجري ا ،ةمالي الشجريّ األ -

الدددين  يبددن األنبدداري، تحنيددق محمددد محيددأبددو البركددات ا ،اإلنصدداف فددي مسددا ل الخددالف -
 .م ٜٜٚٔ ،هد ٜٜٖٔ (،٘)ط .بيروت ،دار الجيل ،عبدالحميد

 عنددي بطبعدده وتصددحيحه والتعميددق عميدده (،هددد ٔ٘ٚت )ة ابددن  دديم الجوزّيدد ،بدددا ك الفوا ددد -
 .لبنان –بيروت  ،دار الكتاب العربي ،ةيّ المنير دارة المطبعة إ

تحنيددق عبدداس  (هدددٔٙٚت )بددن هشددام األنصدداري ا ،تخمدديص الشددواهد وتمخدديص الفوا ددد -
 (.م ٜٙٛٔ ،ٜٔ)ط  ،بيروت ،المكتبة العربية ،مصطفى الصالحي

 ،ٖط  ،المطبعدة األزهريدة (،هدد ٜ٘ٓت ) ،ريخالد األزهد ،التصري  بمضمون التوضي  -
 .م ٕٜ٘ٔ ،هد ٖٗٗٔ



 في الحديث النبوي الشريف النصب عمى نزع الخافض
 شهاب أحمد إبراهيم .د .م .أ

 ٖٓٙ 

شددرحها وعمددق عمهددا  (هددد ٕٚٛٔت )الخضددري  ،ليددبددن عنحاشددية الخضددري عمددى شددرح ا -
 –بيدروت  ،دار الكتدب العمميدة ،منشورات محمد عمي بيضدون ،تركي فرحان المصطفى

 .م ٕ٘ٓٓ -هد  ٕٙٗٔ (،ٕ)لبنان ط 

(، ٖٜٓٔعبدددددالنادر بددددن عمددددر البغدددددادي )ت خزانددددة األدب ولددددب لبدددداب لسددددان العرب، -
( ٔط )،النددداهرة –مكتبدددة الخدددانجي  –مكتبدددة المددددني  ،تحنيددق عبدالسدددالم محمدددد هدددارون

 .م ٜٙٛٔ ،هدٙٓٗٔ

 ،نددن األنصدداريبددن الممّ ا ،يج كتدداب الشددرح الكبيددر لمرافعدديخالصددة البدددر المنيددر فددي تخددر  -
 (.ٔ)ط  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،تحنيق : حمدي عبدالمجيد السمفي

 (.ت .د)  (،ٖ)ط ، دار المعارف بمصر ،تحنيق نعمان أمين طه ،ديوان جرير -

 (.ت.د) ،بيروت ،دار صادر (،همام بن غالب)ديوان الفرزدق  -

 ،دار الفكددددر ،تحنيددددق عبدددددالوهاب عبدددددالمطيف (هددددد ٕٙٚت )الترمددددكي  ،سددددنن الترمددددكي -
 .هد ٖٓٗٔ ،بيروت

 يتحنيددق محمددد محيدد (هددد ٜٚٙ ت)بددن عنيددل ا ،لفيددة ابددن مالددكأبددن عنيددل عمددى اشددرح  -
 .م ٜٗٙٔ -هد  ٖٗٛٔ (،ٗٔط )،مصر ،مطبعة السعادة ،الدين عبدالحميد

م لدده ووضددك هوامشدده  دددّ  (هدددٜٓٓت )األشددموني  ،شدرح األشددموني عمددى ألفيددة ابددن مالددك -
 ،ييدروت ،دار الكتدب العمميدة ،وأشرف عميده د. أميدل بدديك يعندوب ،وفهارسه حسن حمد

 .م ٜٜٛٔ ،هد ٜٔٗٔ (،ٔ)ط  ،لبنان

الكتدب  (هدد ٙٛٙت )رضدي الددين االسدتراباكي  ،ة ابدن الحاجدبيدشرح الرضي عمدى كاف -
 .العممية بيروت

مطبدددوع عمدددى  (هدددد ٘ٗٛت )العيندددي  (المناصدددد النحويدددة)شدددرح شدددواهد األلفيدددة المسدددمى  -
 ده ٜٜٕٔ ،بوالق ،هامش خزانة األدب

ميدده أحمددد وعمددق ع ،صددححه الشددننيطي د(هدد ٜٔٔت )السدديوطي  ،شددرح شددواهد المغنددي -
 .م ٜٙٙٔ - ده ٖٙٛٔ ،دمشق ،فاضل كوجان

 ،دمشددددق ،تحنيددددق عبدددددالمنعم هريدددددي د(هدددد ٕٚٙت)ابددددن مالددددك  ،شددددرح الكافيددددة الشددددافية -
 .م ٕٜٛٔ د،هٕٓٗٔ



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) ايمول(                     ٛ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٓٚ 

 .(ت.د) ،بيروت ،عالم الكتب د(،ه ٖٗٙت )ابن يعيش  ،شرح المفصل -

 د(هدد ٕٚٙت )ابددن مالددك  ،شددواهد التوضددي  والتصددحي  فددي مشددكالت الجددامك الصددحي  -
 ٘ٓٗٔ ،بغددداد ،وزارة األو داف لمشددؤون االسددالمية العرا يددة ،تحنيدق الدددكتور طدده محسددن

 .م ٘ٛٙٔ - ده

ط ، لبندان ،بيدروت ،ربديعحيا  التراث الدارا   ،الكرماني ،بشرح الكرماني صحي  البخاري -
 .م ٜٔٛٔ د،ه ٔٓٗٔ (،ٕ)

 .م ٜٚٛٔ د،ه ٚٓٗٔ ،الناشر دار الكتاب العربي ،صحي  مسمم بشرح النووي -

عنيددت بنشدر  والتعميددق عميدده  د(هد ٘ٗٛت )العينددي  ،عمددة الندداري شدرح صددحي  البخداري -
مددد منيددر عبدددة هغددا ة لصدداحبها محّيدددارة الطباعددة المنير ة مددن العممددا  بمسدداعدة إمجموعدد
 .لبنان –بيروت  ،حيا  التراث العربيدار إ ،الدمشني

 د(هد ٜٕٖٔت  )محمدد شدمس الحدق العظديم هبدادي  ،عون المعبود شرح سدنن أبدي داود -
 .بيروت ،دار الكتب العممية

خددرج أحاديةدده  د(هدد ٕ٘ٛت )ابددن حجددر العسددنالني  ،فددت  البدداري شددرح صددحي  البخدداري -
 ،أشرف عمى تصدحيحه محدب الددين الخطيدب وعبدد اهلل بدن بداز ،محمد فؤاد عبد البا ي

 .بيروت ،دار المعرفة

والسددديد  ،بدددراهيمإفضدددل تحنيدددق أبدددو ال د(هددد ٕ٘ٛت )المبدددرد  ،الكامدددل فدددي المغدددة واألدب -
 .مطبعة النهضة الجديدة ،شحاتة

 ،عدالم الكتدب  د تحنيدق عبدد السدالم محمدد هدارون د(هد ٓٛٔت )سديبويه  ،كتاب سديبويه -
 .بيروت

تحنيددق الشدددي   د(هددد ٜ٘ٚت )المتندددي الهندددي  ،كنددز العمددال فدددي سددنن األ دددوال واألفعددال -
 د،هددد ٜٓٗٔ ،لبندددان ،بيدددروت ،مطبعدددة مؤسسدددة الرسدددالة ،وصدددفوة السدددنا ،بكدددري حيددداني

 .م ٜٜٛٔ

طبعددة مراجعددة ومصددححة بمعرفددة نخبددة مددن  د(،هدد ٔٔٚت )ابددن منظددور  ،لسددان العددرب -
 .م ٖٕٓٓ د،هٖٕٗٔ ،الناهرة ،دار الحديث ،السادة األساتكة المختصين



 في الحديث النبوي الشريف النصب عمى نزع الخافض
 شهاب أحمد إبراهيم .د .م .أ

 ٖٓٛ 

مطبعددة مصددر  ،تحنيددق عبددد السددالم محمددد هددارون د(هدد ٜٕٔت )ةعمددب  ،مجددالس ةعمددب -
 .م ٜٙ٘ٔ ،الجديدة

دار الكتدب  ،عيتداني لتحنيدق جمدا ،عمدي النداري ،ح مشدكاة المصدابي شر مر اة المفاتي   -
 .م ٕٔٓٓ - دهٕٕٗٔ (،ٔ)ط  ،لبنان –بيروت  ،العممية

 .مصر ،مؤسسة  رطبة ،أحمد بن حنبل ،مسند األمام أحمد بن حنبل -

 .المكتبة العرينة ودار التراث ،الناضي عياض ،مشارق األنوار عمى صحاح الةار -

حيددددا  التددددراث إدار  ،تحنيددددق فدددداتن محمددددد خميددددل د(هدددد ٕٚٓا  )ت الفددددر  ،معدددداني النددددرهن -
 .م ٖٕٓٓ - دهٕٗٗٔ ،(ٔط) ،لبنان ،العربي

-ٔ)ج  ،جامعددة الموصددل –وزارة التعمدديم العددالي  ،يفاضددل السددامرا  .د ،معدداني النحددو -
 .ٜٜٔٔ (ٗ-ٖ)ج  ،ٜٜٛٔ (ٕ

تحنيدددق د.  د(هددد ٖٙٚت )ابدددن هشدددام األنصددداري  ،عدددن كتدددب األعاريدددب ،مغندددي المبيدددب -
 .م ٜ٘ٛٔ( ٙط ) ،بيروت –دار الفكر  ،مازن مبارك ومحمد عمي حمد اهلل

 .بيروت ،عالم الكتب ،تحنيق : عبد الخالق عضيمة د(ه ٕ٘ٛت)المبرد  ،المنتضب -

تحنيدددق صدددالح محمدددد  د(هددد ٙٓٙت)ابدددن األةيدددر  ،النهايدددة فدددي غريدددب الحدددديث واألةدددر -
 ٜٔٗٔ( ٔط ) ،وتبيددر  ،دار الكتددب العربيددة ،منشددورات محمددد عمددي بيضددون ،عويضددة

 .م ٜٜٚٔ -هد 

المكتبدة  ،تحنيق : عبد الحميدد هندداوي ،السيوطي ،همك الهوامك في شرح جمك الجوامك -
 .التوفينية

 
 ثانيا : البحوث والرسائل الجامعية 

 ،كميددة الداب ،صددادق حسددين كندديج ،ماجسددتير رسددالة ،الجددر بددالحرف فددي النحددو العربددي -
   .م ٖٜٛٔهكار  - ده ٖٓٗٔجمادى األولى  ،جامعة بغداد


