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1 * اقصُد كتابه( ايضاح المنهج في الجمع بين 

كتابي التنبيه والمبهج).

 ينظر: ابن ملكون النحوي من خالل مخطوط( 
إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه 

والمبهج)( بحث): 64-68.

2 -  التكملة لكتاب الصلة: 1/135.
3 -  إشارة التعيين: 18.

4 -  الوافي بالوفيات: 6/85. 
5 -  البلغة: 64.

6 -  بغية الوعاة: 1/355.
7 -  ينظر: األعالم: 1/62، والمعجم المفصل 
وفهارس   ،1/20 العرب:  اللغويين  في 

مغني اللبيب: 3/254.

النحوي من خالل مخطوط:  ملكون  ابن    -  8
.67

9 -  إنباه الُرواة على أنباه النحاة: 4/190.
في  وآثاره  العسكري  ابو هالل  ينظر:    -  10

اللغة: 46. 

المغرب:  أخبار  تلخيص  في  الُمعجب    -  11
 .175

12 -  ينظر: رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء 
من الخطأ في اإليضاح:( مقدمة المحقق): 

.7
13 -  ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 1/135.
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14 -  إشارة التعيين: 18. 
15 -  بغية الوعاة: 1/355. 

دراسات  في  الناسخة  األفعال  ينظر:    -  16
المحدثين: 39. 

3/446(قعد)،  العرب:  لسان  ينظر:    -  17
وتاج العروس: 9/58( قعد).

18 -  كتاب سيبويه: 1/50-51.
19 -  لسان العرب: 3/446(قعد)، وينظر: 

تاج العروس: 9/58(قعد).

20 -  ينظر: شرح كتاب سيبويه( السيرافي): 
 1/310

ابن  الزجاجي(  جمل  شــرح  ينظر:    -  21
عصفور): 1/390.

22 -  األفعال( السرقسطي): 2/64.
23 -  االسراء: 22.

24 -  الكشاف: 2/631.
ابن عصفور):  الزجاجي(  -  شرح جمل   25

.1/390
26 -  همع الهوامع: 2/70.

27 -  معاني النحو: 1/214.
28 -  ينظر: نفسه: 1/214.

29 -  ديوان امرئ القيس: 39.
30 -  كتاب سيبويه: 1/79.

31 -  ينظر: المغني في النحو: 2/240.
السيرافي):  سيبويه(  كتاب  شــرح    -  32

.1/370
مغني  على  الدسوقي  حاشية  ينظر:    -  33

اللبيب: 2/119. 

وينظر:   ،67 العضدي:  االيضاح    -  34
البسيط في شرح الكافية: 1/298.

35 -  ينظر: المغني في النحو: 2/239.
36 -  ينظر: نفسه: 2/240.

سيبويه:  كتاب  تفسير  فــي  النكت    -  37
.1/215

 ،1/83-84 ــاف:  ــص االن ينظر:    -  38
مسألة(13).

39 -  نفسه: 1/93.
40 -  إرتشاف الضرب: 4/2152.

مغني  على  الدسوقي  حاشية  ينظر:    -  41
اللبيب: 2/116. 

42 -  ينظر: كتاب سيبويه: 3/450.
43 -  المقتضب: 3/31.

السيرافي):  سيبويه(  كتاب  شــرح    -  44
4/193

45 -  شرح اللمع( الثمانيني): 1/513.
46 -  اللمع: 130.

47 -  شرح اللمع( الواسطي): 97-98.
 ،1/391 ـــصـــاف:  االن يــنــظــر:    -  48

مسـألة(56).

49 -  شرح اللمع( الباقولي): 518.
50 -  ينظر: االنصاف: 1/383.

مالك):  ابــن  التسهيل(  شــرح  ينظر:    -  51
2/144، وتمهيد القواعد: 44/1961، 

وبعض العرب هم: بني ِغني. 

52 -  المساعد على تسهيل الفوائد: 1/512.
53 -  إرتشاف الضرب: 3/1415.
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54 -  الجنى الداني: 305.
55 -  مغني اللبيب: 1/442-443.

56 -  المساعد على تسهيل الفوائد: 1/512.
57 -  همع الهوامع: 3/222.

58 -  كتاب سيبويه: 2/177. 
59 -  المقتضب: 2/139، وينظر: األصول 

في النحو: 1/111.

60 -  شرح الجمل في النحو: 159.
61 -  شرح عيون االعراب: 86.

إبراهيم  د.  العربي(  النحو  ينظر:    -  62
بركات): 4/154.

63 -  ينظر: شرح التصريح: 2/77.
64 -  ارتشاف الضرب: 4/2043، وينظر: 
ابن  ألفية  على  الكالم  في  السالك  منهج 

مالك: 288. 

65 -  المساعد على تسهيل الفوائد: 2/126.
66 -  شرح التصريح: 2/77. 

67 -  همع الهوامع: 5/31.
68 -  ينظر: منهج السالك في الكالم على ألفية 

ابن مالك: 288-289. 

69 -  المقتضب: 3/95.

70 -  آل عمران: 180.
71 -  األصول في النحو: 1/79.

72 -  ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 
.1/233

73 -  شرح ديوان عنترة: 131.
74 -  ينظر: خزانة األدب: 3/227.

75 -  التفسير البسيط: 6/215.

76 -  ارتشاف الضرب: 4/2098.
77 -  ينظر: شرح كافية ابن الحاجب(الرضي): 
5/165، ومنهج السالك في الكالم على 

ألفية ابن مالك: 97. 

78 -  ينظر: المقرب: 129.
مــالــك(الــمــرادي):  ــن  اب ألفية  شــرح    -  79
المسالك:  أوضـــح  وينظر   ،1/253
ابن  ألفية  إلــى  السالك  ومنهج   ،2/64

مالك: 1/164.

بن  مالك( علي  ابن  الفية  ينظر: شرح    -  80
محمد الزامل): 2/559. هامش(1).

81 -  شرح التصريح: 1/378.
82 -  همع الهوامع: 2/226.

ابن  الزجاجي(  جمل  شــرح  ينظر:    -  83
عصفور): 1/318.

84 -  ينظر: المقرب: 129. 
85 -  ينظر: همع الهوامع: 2/226، والحذف 
والتقدير في النحو العربي: 255-256.

86 -  همع الهوامع: 2/226.
العربي:  النحو  في  والتقدير  الحذف    -  87

 .256
88 -  كتاب سيبويه: 1/411.

89 -  نفسه: 1/416.
90 -  ذهب االستاذ المرحوم محمد عبد الخالق 
عضيمة إلى تعارضهما ينظر: المقتضب: 

4/335 هامش(1) 
91 -  المقتضب: 3/102.

92 -  ينظر: شرح كافية ابن الحاجب(الرضي): 
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.2/12
93 -  ينظر: اإليضاح: 158. 

94 -  ينظر: شرح كافية ابن الحاجب(الرضي): 
.2/14

95 -  ينظر: أسرار العربية: 177-178.
96 -  االشباه والنظائر: 3/158.

97 -  نفسه: 3/158.
98 -  ينظر: نفسه: 3/157-158.

99 -  تمهيد القواعد: 4/1909. 
2/178- سيبويه:  كتاب  ينظر:    -  100

إبراهيم  ــعــربــي(د.  ال والنحو   ،179
بركات): 4/151. 

101 -  معاني القرآن وإعرابه: 1/152. 
102 -  البقرة: 271. 

 ،547-550 االغــفــال:  ينظر:    -  103
والبغداديات: 253-255. 

104 -  مشكل إعراب القرآن: 1/141. 
إبراهيم  د.  العربي(  النحو  ينظر:    -  105

بركات): 4/162. 

القرآن:  معاني  عن  البيان  إيجار    -  106
.1/172

إعــراب  غريب  في  البيان  ينظر:    -  107
القرآن: 1/177. 

108 -  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن 
مالك: 396.

109 -  شرح جمل الزجاجي(ابن عصفور): 
.1/614

110 -  شرح األلفية(المرادي): 1/535.

111 -  ينظر: معاني النحو: 4/260.
مالك):  التسهيل(ابن  شرح  ينظر:    -  112
األلفية(المرادي):  وشــرح   ،2/434
إبراهيم  العربي(  والنحو   ،1/456

بركات): 3/433.

113 -  المساعد: 2/226.
114 -  تمهيد القواعد: 6/2821.

مالك):  ابن  التسهيل(  شرح  ينظر:    -  115
.2/434

116 -  منهج السالك: 318، وينظر: إرتشاف 
الضرب: 5/2257. 

117 -  ديوان زهير: 107.
118 -  ينظر: شرح القصائد التسع: 1/333.
4/918- والتكميل:  التذييل  ينظر:    -  119
 6/2822 القواعد:  وتمهيد   ،919

هامش(2).

شرح  وينظر:   ،2/226 المساعد:    -  120
ومنهج   ،686 ــرادي):  ــم ال التسهيل( 

السالك إلى ألفية ابن مالك: 2/334.

121 -  االيضاح العضدي: 1/200-201، 
وتمهيد القواعد: 6/2822 هامش(2). 

منهج  وينظر:   ،320 الخصائص:    -  122
السالك إلى ألفية ابن مالك: 2/334. 

123 -  ِإرتشاف الضرب: 5/2257.
الحاجب(الرضي):  ابن  كافية  شرح    -  124

 .4/379
125 -  شرح التسهيل(المرادي):686. 

وينظر:   ،2/177 سيبويه:  كتاب    -  126
المقتضب: 2/141-142.
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127 -  شرح جمل الزجاجي(ابن عصفور): 
.1/616

128 -  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن 
مالك: 399. 

1/536-: األلفية(المرادي)  شرح    -  129
.537

 ،189 الواسطي):  اللمع(  شرح    -  130
ابن  ألفية  على  المكودي  شرح  وينظر: 

مالك: 186.

الزجاجي(ابن عصفور)  -  شرح جمل   131
 .1/616

132 -  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن 
مالك: 399. 

133 -  ينظر: نفسه: 399. 
الزجاجي(ابن  جمل  شرح  ينظر:    -  134
في  السالك  ومنهج   ،1/616 عصفور): 

الكالم على ألفية ابن مالك: 399. 

135 -  هكذا في المتن. 
136 -  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن 

مالك: 399. 

ار): 1/415.  137 -  شرح الجمل( ابن الَفخَّ
الكالم على  في  السالك  منهج  ينظر:    -  138

ألفية ابن مالك: 399.

139 -  المقتضب: 1/165، وينظر: شرح 
كتاب سيبويه(السيرافي): 2/10-11.

إبراهيم  د.  العربي(  النحو  ينظر:    -  140
بركات): 5/136.

141 -  المقتضب: 4/297.
142 -  ينظر: األصول في النحو: 2/47.

143 -  الجمل: 35، وينظر: ظاهرة البدل في 
العربية: 30.

بركات):  إبراهيم  د.  العربي(  النحو    -  144
.5/134

145 -  البقرة: 217.
146 -  الجمل: 37-38.

الثمانينيى):  اللمع(  شــرح  ينظر:    -  147
.1/543

148 -  ينظر: نفسه: 1/543.

149 -  ينظر: نفسه: 1/543.
150 -  المفصل: 155.

الجزء  والكل معنى:  بالبعض  اردت    -  151
والجميع، وهما يعرفان بـ(ال). 

القرآن:  إعــراب  غريب  في  البيان    -  152
.1/150

 ،298 العربية:  أســرار  ينظر:    -  153
وظاهرة البدل في العربية: 28.

 ،187 حيان):  النحاة(أبو  تذكرة    -  154
ت645ه)  الشلوبين(  علي  أبو  وينظر: 

وأثرُه في الدراسات النحوية: 77.

155 -  ينظر: أبو علي الشلوبين(ت645ه) 
وأثره في الدراسات النحوية: 77.

156 -  شرح كتاب سيبويه (السيرافي):2/10.
157 -  تذكرة النحاة(ابو حيان): 187. 
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