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 دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي
 (1)"القرآن يجامع البيان عن تأويل آ"

احلمد هلل الذي أنزل الكتاب تبياًنا لكل يشء، والصالة والسالم عىل من أرسله اهلل 

  (ـه310:)ت ليبني للناس ما نزل إليهم، أما بعد؛ فإن تفسري حممد بن جرير الطربي
وأعظمها قدًرا؛ ولذلك كان موضوًعا لدراسات علمية كثرية  أجل التفاسري من

تناولته من نواح شتى، كام كان أصاًل لعدد من األعامل التي أجرت عليه أقالم 

 التحقيق واالختصار واالستدراك والفهرسة.

وقد ُذكر يف هذا الدليل تلك األعامل والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير 

التي تم رصدها يف قاعدة بيانات أوعية  "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"الطربي 

املعلومات القرآنية بمركز الدراسات واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشاطبي، 

والتي كتبت باللغة العربية، دون حتديد مكان أو بداية زمان لكتابتها، ولكنها يف حدود 

يع األدلة والفهارس املتعلقة بالقرآن الكريم، واملنشورة ورقيًا مراجع القاعدة، وهي مج

 أو إلكرتونًيا.

وقد رتبت مواد هذا الدليل حسب موضوعاهتا، ورتبت مواد املوضوع هجائيًا 

 بدًءا بالكتب ثم األطروحات اجلامعية ثم الدورياتحسب عناوين أوعيتها 

خطوطات فال يوجد منها مما يدخل يف ، أما امل)واملقصود هنا عنوان املقال يف الدورية(

حدود الدليل إال خمطوط واحد، وقد طبع؛ فال فائدة يف ذكره، وهو خمترص تفسري 

، وقد استخرجه من تفسري ابن جرير (ـه419)ت]غريب[ القرآن البن صامدح التجيبي 

 الطربي، وهذه اإلشارة تكفي للوصول إىل بياناته.

وضوعات مواده استغنينا به عن ذكرها هنا، ومل وقد وضعنا يف آخر الدليل فهرًسا مل

  نصنع كشافات لعناوين الكتب واألطروحات واملقاالت، وال ألسامء مؤلفيها لضيق الزاوية.

 

                                                           
 (.ـه419)تخمطوطات خمترص ابن صامدح التجيبي( هذا الدليل ال يشمل املخطوطات؛ ولذلك مل نذكر 1)



 دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي

 330 

 حتقيق تفسري ابن جرير الطربي  -أولا 
حممد بن  /تفسري الطربي: جامع البيان عن أتويل آي القرآن -]كتاب[ - 1 

(؛ حتقيق: أمحد بن حممد شاكر بن أمحد من آل أيب ـه310جرير بن يزيد الطربي )ت 

دار املعارف: القاهرة )تراث  -ط الثانية  -العلياء احلسيني، حممود حممد شاكر 

 مج. 16 -اإلسالم( 

تفسري الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد بن  -]كتاب[ - 2 

ن عبد املحسن الرتكي، (؛ حتقيق: عبد اهلل بـه310جرير بن يزيد الطربي )ت 

دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع: الرياض،  -ط األوىل  -وآخرين 

 مج. 26 -م 2003=  ـه1424

تفسري الطربي )جامع البيان(/ حممد بن جرير بن يزيد الطربي  -]كتاب[ - 3

دار الكتب العلمية: بريوت،  -(؛ حتقيق: أمحد إسامعيل شكوكاين ـه310)ت 

 ج. 13 -م 2009

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق من أول سورة  -]أطروحة[ - 4 

كلية  -املائدة إىل آخر سورة التوبة/ حسن عرابة؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1995دبلوم الدراسات العليا،  -اآلداب: مراكش 

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق/ عبد اهلل أكرزام؛  -]أطروحة[ - 5 

 م.1996 ، دبلوم الدراسات العليا -كلية اآلداب: مراكش  -اف: احلسني آيت سعيدإرش

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق: من سورة الفاحتة  -]أطروحة[ - 6 

كلية  -إىل آخر سورة البقرة/ عبد العزيز حفايض؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1996دبلوم الدراسات العليا،  -اآلداب: مراكش 

دراسة  -جامع البيان يف تفسري آي القرآن البن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 7 

وحتقيق: من سورة الروم إىل سورة ص/ حكيمة رواز؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1997دبلوم الدراسات العليا،  -كلية اآلداب: الرباط  -
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بن جرير جامع البيان يف تأويل آي القرآن/ أبو جعفر حممد  -]أطروحة[ - 8 

حممد  /سورة األحقاف إىل آخر القرآن الكريمهـ(: دراسة وحتقيق من 310الطربي )

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  - الصقيل؛ إرشاف: حممد هايش

حتقيق تفسري الطربي: من سورة مريم إىل العنكبوت: دراسة  -]أطروحة[ - 9 

 -كلية اآلداب: مراكش  -ني آيت سعيد وحتقيق/ كريم بنعباد؛ إرشاف: احلس

 م.1999دبلوم الدراسات العليا، 

 حتقيق أحاديث تفسري ابن جرير الطربي -اثنياا
ختريج وحتقيق األحاديث الواردة يف سورة الكهف من  -]أطروحة[ - 10 

تفسري ابن جرير/ عيل أمحد عمران حمسن؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم 

 ص. 250 -م 2005ماجستري،  -يامن: اليمن جامعة اإل -اخلمييس 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة من تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 11 

الطربي لسور)الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية(/ إبراهيم عيل حممد 

 -جامعة اإليامن: اليمن  -الربزنجي؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس 

 ص. 201 -م 2006ماجستري، 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع من  -]أطروحة[ - 12 

(/ حامد السجدة -لقامن – الروم –تفسري ابن جرير الطربي لسور )العنكبوت 

 م.2008ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -محود غالب سند 

حكم الرفع ختريج وحتقيق األحاديث املرفوعة والتي هلا  -]أطروحة[ - 13 

الواردة يف تفسري ابن جرير الطربي لسوريت مريم وطه/ عبد اهلل سنان أمحد 

 م.2008ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -اجلعفري 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع  -]أطروحة[ - 14 

الطربي رمحه من تفسري ابن جرير  -الواقعة[ -الرمحن  -الواردة يف سور ]القمر 

جامعة  -اهلل/ عدنان أمحد فرحان؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس 

 .ـه1429ماجستري،  -اإليامن: اليمن 
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حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة من تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 15 

الطربي )من أول سورة النبأ إىل آخر سورة األعىل(/ ياسني أمحد إبراهيم؛ إرشاف: 

 .ـه1429ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -بد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس ع

ختريج وحتقيق األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع  -]أطروحة[ - 16 

مريزا  لسور )ص والزمر وغافر وفصلت(/ أمريالواردة يف تفسري ابن جرير الطربي 

 ماجستري. -جامعة اإليامن: اليمن  - عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس نادر؛ إرشاف:

حتقيق وختريج أحاديث سورة اإلرساء من جامع البيان  -]أطروحة[ - 17 

لإلمام الطربي/ عبد الواسع حييى املعزيب؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم 

 ماجستري. -جامعة اإليامن: اليمن  -اخلمييس 

 خمتصرات تفسري ابن جرير الطربي -اثلثاا
خمترص من تفسري اإلمام الطربي/ حممد بن أمحد بن عبد  -[]كتاب - 18 

(؛ حتقيق وتعليق: حممد حسن أبو ـه419الرمحن بن حممد بن صامدح التجيبي )ت

اهليئة املرصية العامة  - 1ط  -العزم الزفيتي؛ مراجعة: جوده عبد الرمحن هالل 

 مج. 2 -م 1970=ـه1390للتأليف والنرش: مرص، 

 من تفسري اإلمام الطربي/ حممد بن أمحد بن عبد خمترص -]كتاب[ - 19 

مؤسسة الرسالة: بريوت،  -( ـه419الرمحن بن حممد بن صامدح التجيبي )ت

  ص. 486 -م 1979= ـه1399

املخترص يف تفسري القرآن: خمترص من تفسري اإلمام الطربي  -]كتاب[ - 20 

ن عبد الرمحن بن البن صامدح التجيبي وأمهات كتب التفسري/ حممد بن أمحد ب

ط  -(؛ هتذيب/ تنقيح: عدنان حممد زرزور ـه419حممد بن صامدح التجيبي )ت

 ص. 486 -م 1979مؤسسة الرسالة: بريوت،  - 1

خمترص تفسري الطربي/ حممد عيل الصابوين، صالح أمحد رضا  -]كتاب[ - 21 

 مج. 2 -م 1983= ـه1403دار القرآن الكريم: بريوت،  - 1ط  -

مصحف عثامين وهبامشه خمترص تفسري الطربي/ جمموعة من  -اب[]كت - 22 

مكتبة مرص:  -املؤلفني/ الباحثني؛ إرشاف: مصطفى حممد احلديدي الطري 

 سم. 18 -ص  563 - ـه1409القاهرة، 
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مصحف دار الصحابة وهبامشه خمترص تفسري الطربي،  -]كتاب[ - 23 

جعفر حممد بن جرير الطربي/ أنور  املسمى، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، أليب

دار الصحابة  -حممود املريس خطاب، حممد إبراهيم سنبل، جمدي فتحي السيد 

 ص. 607 -م 2006هـ=1426للرتاث: طنطا: مرص، 

 دراسات عن مصادر تفسري ابن جرير الطربي -رابعاا
اإلرسائيليات يف تفسري الطربي دراسة يف اللغة واملصادر  -]كتاب[ - 24 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:  -عربية/ آمال حممد عبد الرمحن ربيع ال

 ص. 427 -م 2005=  ـه1425القاهرة، 

عن  جرًحا وتعديالً من حتقيق )جامع البيان رجال تفسري الطربي -]كتاب[ - 25 

 ط األوىل - ألمحد شاكر وحممود شاكر/ حممد صبحي بن حسن حالق تأويل آي القرآن(

 ص. 609 -م 1999= ـه1420حزم للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت،  دار ابن -

املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي الذين أخرج  -]كتاب[ - 26 

 /السنة رصيح – اآلثار هتذيب – التاريخ –هلم يف كتبه املسندة املطبوعة: التفسري 

عبد احلميد احللبي أكرم بن حممد زيادة الفالوجي؛ تقديم/ تقريظ: عيل حسن 

القاهرة )سلسلة دراسات تراجم -الدار األثرية، دار ابن عفان: عامن -األثري 

 ص. 924 - ـه1426(، 2رواة التفسري األثري؛ 

أسعد نصار؛  اإلمام الطربي ورجال تفسريه/ نصار -]أطروحة[ - 27 

 ص.756 -م 1994دكتوراه،  - باكستان  - جامعة البنجاب - مجيلة شوكت إرشاف:

تفسري الطربي نموذجا/  -اإلرسائيليات يف قصص األنبياء  -]أطروحة[ - 28 

وسام حممد مقموق؛ إرشاف: أنس مجيل طبارة؛ مناقشة: طارق السعدي، أمحد 

 .2007ماجستري،  -جامعة بريوت اإلسالمية  -سعيد اللدن 

إىل الروايات اإلرسائيلية يف تفسري الطربي من أول الكهف  -]أطروحة[ - 29 

آخر سورة الناس مجعا ودراسة/ مأمون عبد الرمحن حممد أمحد؛ إرشاف: عبد اهلل 

 .ـه1419دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -حممد الشنقيطي 



 دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي

 334 

الروايات اإلرسائيلية يف تفسري الطربي من سورة الفاحتة إىل  -]أطروحة[ - 30 

يب بن عبد اهلل صالح؛ إرشاف: حممد آخر سورة اإلرساء مجعا ودراسة/ أمحد نج

اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -عمر حويه بن عبد اهلل بن سيدي األمني الشنقيطي 

 .ـه1419دكتوراه،  -املنورة 

 -أبو جعفر الطربي ورواته يف األندلس/ حسن الوراكيل  -]دورية[ - 31 

 .90 - 55ص  -م 1991، 8ع  -جملة كلية الدعوة اإلسالمية: طرابلس: ليبيا 

الطربي: حتصيله الثقايف/ كلود جيليو؛ ترمجة: حممد خري بن  -]دورية[ - 32 

، 2ع  - 19مج  -جملة املورد: دار الشؤون الثقافية: بغداد  -حممود البقاعي 

 .29 - 5ص  -م 1990=  ـه1410

 (1)دراسات عن منهج تفسري ابن جرير الطربي -خامساا
فسري: دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل يف الت -]كتاب[ - 33

 - 1ط  -االستدالل عىل املعاين يف التفسري/ نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين 

مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض )دراسات تأصيلية: مركز تفسري 

 ص. 695 -م 2015هـ=1436(، 5للدراسات القرآنية؛ 

ي وتفسريه/ جمموعة من املؤلفني/ اإلمام ابن جرير الطرب -]كتاب[ - 34 

مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض )حصاد ملتقى أهل  - 1ط  -الباحثني 

 ص. 87 -م 2015هـ=1436(، 3التفسري؛

اإلمام الطربي: بحث يف التفسري/ عبد اهلل بن عبد العزيز  -]كتاب[ - 35 

 ص. 80 -الرياض  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: -املصلح آل شاكر 

اإلمام الطربي: شيخ املفرسين وعمدة املؤرخني ومقدم  -]كتاب[ - 36 

 -حممد مصطفى الزحييل  /ـه310-ـه224 املحدثني: صاحب املذهب اجلريريالفقهاء 

 ص. 311 -م 1990(، 33دار القلم للطباعة والنرش: دمشق )أعالم املسلمني؛ 

                                                           
( يشمل ما كتب عن ابن جرير الطربي باعتباره مفرًسا، ومل نطلع عليه؛ ألنه مظنة للتطرق إىل احلديث عن 1)

 منهجه يف التفسري.
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رخا ومفرسا وعاملا بالقراءات: اإلمام الطربي فقيها ومؤ -]كتاب[ - 37 

بحوث خمتارة من الندوة التي أقامتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة/ 

 - 1ط  -جمموعة من املؤلفني/ الباحثني؛ مراجعة: حممد توفيق أبو عيل، مريم بري 

 مج. 2 -م 2001دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية: بريوت، 

د الطربي يف دراسة الشواهد الشعرية يف جامع تأويل جهو -]كتاب[ - 38 

كلية اآلداب والعلوم  -ط األوىل  -البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد املالكي 

 ص. 240 -م 1994اإلنسانية: جامعة سيدي حممد: 

شيخ املفرسين اإلمام حممد بن جرير الطربي/ عبد القادر  -]كتاب[ - 39 

 ص. 63 -م 2008للدراسات القرآنية: دمشق،  دار الغوثاين -حممد احلسني 

 - حممود بن حممد حسن الرشيفالطربي ومنهجه يف التفسري/  -]كتاب[ - 40 

 سم. 14×  20صـ  111 -م 1984=ـه1404رشكة ودار عكاظ للنرش: جدة،  - 1ط 

املقارنة بني منهجي اإلمامني ابن جرير وابن كثري يف التفسري/  -]كتاب[ - 41 

عاشور  بن طالب بن حممد آل نوح الشنقيطي؛ إرشاف: عبد الفتاح إبراهيمتار حممد املخ

 ص. 590 -م 2003= ـه1423دار ماجد عسري للنرش والتوزيع: جدة،  - 1ط  -

 -منهج التفسري عند اإلمام الطربي/ عمر حميي الدين حوري  -]كتاب[ - 42 

 ص. 440 -م 2008دار الفكر: دمشق، 

النقدي يف تفسري الطربي: أصوله ومقوماته/ أمحد املنهج  -]كتاب[ - 43 

 ص. 229 -م 2011= ـ ه1432الرباط،  دار األمان للنرش والتوزيع: - 1ط  -نرصي 

االجتاه السلفي يف التفسري لدى املشارقة واملغاربة إىل زمن  -]أطروحة[ - 44 

ديث دار احل -ابن جرير الطربي/ عيل أبو لعكيك؛ إرشاف: حممد فاروق النبهان 

 م.1999دكتوراه،  -احلسنية: املغرب 

االجتاه العقيل يف كتب التفسري باملأثور جامع البيان للطربي  -]أطروحة[ - 45 

الصعيدي؛ إرشاف: عديل السيد أمحد عبد : دراسة حتليلية/ يارس عطية أنموذجا

 ص. 244 -م 2015ماجستري،  -جامعة املنوفية: مرص  -احلميد عيل 
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أثر الزمان عىل املفرسين: دراسة مقارنة بني الطربي وحممد  -]أطروحة[ - 46 

رشيد رضا يف تفسريمها/ عبد الكريم توري؛ إرشاف: ذو الكفل بن احلاج حممد 

 -أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا  -يوسف بن احلاج إسامعيل 

 ص. 232 -م 2005ماجستري، 

ومنهجه يف التفسري/ بابكر البلولة اإلمام ابن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 47 

دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -حممد؛ إرشاف: سعيد حممد رس اخلتم 

 ص. 298 -م 1999

اإلمام ابن جرير الطربي ومنهجه يف آيات الصفات من  -]أطروحة[ - 48 

 م.1998ماجستري،  -جامعة اجلزيرة  -خالل جامع البيان/ رياض أمحد الدوري 

 اإلمام الطربي والزخمرشي وابن عطية ومنهجهم يف -]أطروحة[ - 49 

التفسري من خالل اجلزء السادس من القرآن الكريم/ عبد اهلل أمحد األمني أمحد 

 –جامعة أم درمان اإلسالمية  -زة ـمـف حـوسـر يـراف: عمــر؛ إشـقـالن

 ص. 714 -م 2007وراه، ـــدكت

دريس التفسري: دراسة حتليلية لرأي التأويل وأثره يف ت -]أطروحة[ - 50 

اإلمام الطربي يف تفسري آيات القرآن/ حيي نور يادي؛ إرشاف: ذو الكفل بن احلاج 

 -أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا  -حممد يوسف بن احلاج إسامعيل 

 ص. 316 -م 2005ماجستري، 

الل تفسري ابن احلمل عىل الظاهر )دراسة تطبيقية من خ -]أطروحة[ - 51 

 .ـه1432دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -جرير الطربي(/ ابتسام بدر اجلابري 

 -الطربي املفرس وأسلوبه يف التفسري/ أ.محيدي صافلو  -]أطروحة[ - 52 

 م.1971دكتوراه،  -جامعة أنقرة 

الطربي من خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل القرآن  -]أطروحة[ - 53 

 م.2006دكتوراه،  -جامعة بغداد  -اء عبد الرحيم (/ رجـه310)
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جامعة  -الطربي ناقدا لغويا يف تفسريه/ جنان حممد مهدي  -]أطروحة[ - 54 

 م.2007دكتوراه،  -بغداد 

حممد شبكة؛  حممد بن جرير الطربي ومنهجه يف التفسري/ حممود -]أطروحة[ - 55 

 ص. 338 -م 1976اه، دكتور -جامعة األزهر  -إرشاف: عبد الرمحن عثامن

مقارنة بني منهج الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة  -]أطروحة[ - 56 

تطبيقية للجزء اخلامس من القرآن/ منى حممد عثامن؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد 

 ص. 375 -م 2007ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -القادر 

االستدالل عىل املعاين يف منهج ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 57 

التفسري/ نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين؛ إرشاف: خالد عيل عبدان الغامدي؛ 

 -مناقشة: عبد العزيز بن صالح بن عبيد العبيد، مساعد بن سليامن بن نارص الطيار 

 .ـه1434دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

بن جرير الطربي يف الرتجيح بني أقوال منهج اإلمام ا -]أطروحة[ - 58 

 -املفرسين/ متام كامل موسى الشاعر؛ إرشاف: حمسن سميح سعيد اخلالدي 

 ص. 192 -م 2004ماجستري،  -جامعة النجاح الوطنية: فلسطني 

منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف تضعيف األحاديث  -]أطروحة[ - 59 

؛ إرشاف: عبد الواحد مخيس عبد الواحد وإعالهلا/ نبيلة بنت زيد بن سعد احلليبة

 ص. 1142 - ـه1431دكتوراه،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -

هـ( يف دراسته لقضايا العقيدة  310منهج اإلمام الطربي ) -]أطروحة[ - 60 

)سلفيته، أثر الواقع الثقايف(/ عبد الرزاق ميمون؛ إرشاف: حممد أمني اإلسامعييل/ 

 م.1992دبلوم الدراسات العليا،  -كلية اآلداب: الرباط  - السامعييل

منهج النقد عند ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان  -]أطروحة[ - 61 

عن تأويل آي القرآن/ حيي بن عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين؛ إرشاف: ملفي 

طيار، عيل بن بن ناعم بن عمران الصاعدي؛ مناقشة: مساعد بن سليامن بن نارص ال

 .ـه1434دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -غازي التوجيري 
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منهجية الطربي يف التفسري من األدوات واملفاهيم/ ضياء  -]أطروحة[ - 62 

 -جامعة القاهرة  -الدين حممد عبد املبدئ؛ إرشاف: أمحد عطا إبراهيم حسن 

 ص. 132 -م 2015دكتوراه، 

ابن جرير الطربي )امام املفرسين وشيخ املفكرين(/ حممد  -[]دورية - 63 

، 40ع  -جملة العريب: )وزارة اإلعالم(: الكويت  -أمحد مصطفى أبو زهرة 

 .44 - 40ص  -ص  5 -م 1962

ابن جرير الطربي وكتابه جامع البيان يف تفسري القرآن/ خالد  -]دورية[ - 64 

حاكم الرشعية والشؤون الدينية(: جملة األمة: )رئاسة امل -بن جدية/ جديد 

 3 -م 1985=يونيو)حزيران(ـه1405، شوال/58ع  - 5س أو مج  -الدوحة 

 .69 - 67ص  -ص 

اإلمام الطربي ومنهجه العلمي يف التفسري/ حممد فتحي  -]دورية[ - 65 

، 13-14ع  - 4جملة الرتاث العريب: )احتاد كتاب العرب(:دمشق س -الدريني 

 .46 - 7ص  -ص  40 -م 1984

احلق  اإلمام الطربي ومنهجه يف تفسري كتاب اهلل/ احلافظ إحسان -]دورية[ - 66 

 .75 - 45ص  -ص 36-ـه1411ربيع اآلخر، 8ع -35س -جملة البحث اإلسالمي  -

جملة األزهر )نور  -إمام املفرسين الطربي/ حممود النواوي  -]دورية[ - 67 

 .462 - 459ص  -ص  4 -م 1951=ـه1370، 22س أو مج  -اإلسالم(: القاهرة 

التأمل أصال منهجا عقليا يف تفسري اإلمام الطربي/ حممد  -]دورية[ - 68 

، 19ع  - 5جملة الرتاث العريب: )احتاد كتاب العرب(:دمشق س -فتحي الدريني 

 .79 - 19ص  -ص  61 -م 1985=ـ ه1405

جملة  -يومي تفسري الطربي يف اجتاهني/ حممد رجب الب -]دورية[ - 69 

 .442ص  -م 1986، 59س أو مج  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة 

جملة دارة امللك عبد  -الطربي املفرس/ عمر حممد األسعد  -]دورية[ - 70 

ص  -ص  23 - ـه1411مجادى اآلخرة  -، ربيع اآلخر 3ع  -العزيز: الرياض 

158 - 180. 
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جملة الرسالة  -ل الدين األلويس الطربي إمام املفرسين/ مجا -]دورية[ - 71 

=  ـه1400، 135ع  -اإلسالمية: )وزارة األوقاف والشؤون الدينية(: العراق 

 .73 - 68ص  -ص  7 -م 1979

جملة  -الطربي مفرس ومؤرخ/ احلسيني عبد املجيد هاشم  -]دورية[ - 72 

 .84ص  -م 1963=ـه1383، 35س أو مج  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة 

جملة منار اإلسالم: أبو ظبي  -الطربي مفرسا/ عباس إرحيلة  -]دورية[ - 73 

 م.1985، 10ع  - 10

جملة كلية  -الطربي مفرسا/ حممد مصطفى الزحييل  -]دورية[ - 74 

 م.1990، 2ع  -الدراسات اإلسالمية: بغداد 

جملة كلية  -الطربي مفرًسا/ حممد مصطفى الزحييل  -]دورية[ - 75 

 .88 - 75ص  -م 1991=ـه1411، 2ع  -اإلسالمية والعربية: ديب  الدراسات

جملة  -منهج الطربي يف التفسري/ خالد بن جدية/ جديد  -]دورية[ - 76 

 .58ع  -األمة: )رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية(: الدوحة 

جملة  -منهج الطربي يف التفسري/ أمان الدين حممد حتحات  -]دورية[ - 77 

 .6ص  -م 1995=ـه1416، 2ع  - 21ار اإلسالم: أبو ظبي سمن

وقفة مع الطربي والتفسري/ مساعد مسلم عبد اهلل آل جعفر  -]دورية[ - 78 

 39 -م 1993، 4ع  -جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر  -

 .107 - 67ص  -ص 

 ير الطربيدراسات عن تفسري القرآن يف تفسري ابن جر  -سادساا
 -آثار اإليامن باليوم اآلخر من تفسري الطربي/ سعود العقيل  -]كتاب[ - 79 

 .ـه1432دار ابن اجلوزي: السعودية، 

ودراسة  اآلثار الواردة عن السلف يف اليهود يف تفسري الطربي مجعاً  -]كتاب[ - 80 

 .ـه1434دار ابن اجلوزي: السعودية،  - 1ط  -يوسف بن محود احلوشان  عقدية/
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آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطربي يف تفسري معانيها  -]كتاب[ - 81 

دار الكتب العلمية:  -مقارنا بآراء غريه من العلامء/ حسام بن حسن رصصور 

 ص. 616 - ـه1424م = 2004بريوت، 

تأويل اآليات املشكلة املوضحة وبياناهتا باحلجج والربهان/  -]كتاب[ - 82 

 ص. 270 -م 2004القاهرة،  -اتة إبراهيم الطربي/ حممد شح

تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات  -]كتاب[ - 83 

الطربي والنيسابوري وابن اجلوزي والقرطبي وابن كثري والسيوطي/ خالد عبد 

 ص. 407 -م 2000=ـه1420دار املعرفة: بريوت،  - 2ط  -الرمحن العك 

الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن/  تفسري -]كتاب[ - 84 

مؤسسة الرسالة: بريوت،  - 1ط  -بشار عواد معروف، عصام فارس احلرستاين 

 مج. 7 -م 1994=ـه1415

دار ابن  -التفسري العرصي للطربي/ كامل حممد عويضة  -]كتاب[ - 85 

 ص. 1023 -م 2007لقامن للنرش والتوزيع: املنصورة، مرص، 

حقيقة املسيح والتثليث؛ تفسري موضوعي جامع بني املأثور  -]كتاب[ - 86 

واملعقول واملنقول مستمد من أوثق الكتب الطربي، الكشاف، القرطبي، األلويس، 

ابن كثري، البحر املحيط، صفوة التفاسري، حاشية الصاوي عىل اجلاللني/ منصور 

ن،  -متيم النتشة   ص. 365 -م 2006دار غيداء: عاما

 - 1ط  -الشهيد من خالل تفسري الطربي/ وفاء الدرييس  -]كتاب[ - 87 

 ص. 200 -م 2008=  ـه1429مؤسسة االنتشار العريب: بريوت، 

أبو هريرة ومروياته يف تفسريي الطربي وابن أيب حاتم/  -]أطروحة[ - 88 

 -جامعة أم القرى  -حممد ياسني توكي ماجي؛ إرشاف: حسني حممد فلمبان 

 .ـه1411، ماجستري

اآلثار الواردة عن السلف يف اإليامن بالقرآن الكريم  -]أطروحة[ - 89 

وتعظيمه من جامع البيان البن جرير الطربي/ جابر حيان مانع آل صبحان؛ 



 (ه1438ذو احلجة )رابع والعشرون          ال العدد لشاطيب للدراسات القرآنية          جملة معهد اإلمام ا

 341 

إرشاف: أمحد بن عطية الغامدي، حممد باكريم حممد باعبد اهلل؛ مناقشة: حممد بن 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -قيل الوهاب الع إبراهيم العجالن، حممد بن عبد

 ص. 813 - ـه1432دكتوراه،  -

اآلثار الواردة عن السلف يف توحيد الربوبية واألسامء  -]أطروحة[ - 90 

والصفات يف تفسري الطربي/ إبراهيم بن عبد اهلل احلامد؛ إرشاف: حممد بن عودة 

 ص. 532 -م 2001كتوراه، د -اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود  -السعوي 

اآلثار الواردة عن أئمة السلف يف توحيد األسامء والصفات  -]أطروحة[ - 91 

يف تفسري ابن جرير الطربي مجعا ودراسة/ أبو بكر حممد ثاين؛ إرشاف: صالح بن 

 .ـه1418ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -سعد السحيمي 

الواردة عن أئمة السلف يف معاين اآليات املتعلقة اآلثار  -]أطروحة[ - 92 

بتوحيد األلوهية يف تفسري ابن جرير/ رضا إسامعيل املحراب؛ إرشاف: أمحد بن 

 .ـه1417ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -مرعي العمري 

 من أول "واردة يف تفسري ابن جرير الطربيآراء التابعني ال -]أطروحة[ - 93 

مع املقارنة والرتجيح/ هبة حممد عليوة أمحد  "سورة الرعد إىل آخر سورة الفرقان

 م.2009ماجستري،  -جامعة األزهر  -أبو باشا 

آراء كبار التابعني يف معاين سوريت البقرة وآل عمران من  -]أطروحة[ - 94 

 - تفسري ابن جرير الطربي مع املقارنة والرتجيح/ جهاد حممد حمرز حسن سالمة

 م.2000ماجستري،  -جامعة األزهر 

أسباب النزول الواردة يف كتاب جامع البيان لإلمام ابن  -]أطروحة[ - 95 

جرير الطربي مجعا وخترجيا ودراسة/ حسن بن حممد بن عيل البلوط؛ إرشاف: 

 ص. 436 - ـه1419دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -حممد أمحد يوسف القاسم 

التفسري وقواعده يف جامع البيان لإلمام الطربي/ أصول  -]أطروحة[ - 96 

عائشة اهلاليل؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي، أمحد حممد أبو زيد، حممد الروكي 

 م.1993دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -
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أم املؤمنني عائشة ومروياهتا يف التفسري يف الكتاب والسنة  -]أطروحة[ - 97 

مود سليامن عيل؛ إرشاف: عبد العزيز بن عبد اهلل وتفسري اإلمام الطربي/ حم

 .ـه1410ماجستري،  -جامعة أم القرى  -احلميدي 

اإلمام ابن جرير الطربي وموقفه من اختالف املفرسين  -]أطروحة[ - 98 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  -الربع األول من القرآن نموذجا/ عمر معايف 

 .ـه1430، ماجستري -اإلسالمية: اجلزائر 

آيات الصفات عند السلف بني التأويل والتفويض من  -]أطروحة[ - 99 

خالل تفسري اإلمام الطربي/ حممد خري حممد سامل العيسى؛ إرشاف: أمحد إسامعيل 

 ص. 221 -م 1993ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -نوفل 

واألعراف  ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سور األنعام -]أطروحة[ - 100 

عرض ودراسة  )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( واألنفال والتوبة من تفسريه املسمى

 م.2007ماجستري،  -جامعة األزهر  -حممود حممود إبراهيم رسحان  ونقد/

ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سور الفاحتة والبقرة  -]أطروحة[ - 101 

ويل آي القرآن/ أنور حممود أان عن تع البيوآل عمران من تفسريه املسمى جام

املريس خطاب؛ إرشاف: جودة حممد أبو اليزيد املهدي؛ مناقشة: صالح الدين 

 ص. 1079 -م 2005دكتوراه،  -جامعة األزهر  -يوسف شلبي 

ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سوريت )النساء  -]أطروحة[ - 102 

ن تأويل آي القرآن أليب جعفر: حممد بن واملائدة( يف تفسريه املسمى جامع البيان ع

 ماجستري. -جامعة األزهر  -حممود عيل حممد نرص  /ـه310جرير الطربي املتوىف 

( من أول سورة 1ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسريه. ) -]أطروحة[ - 103 

( من سورة البقرة. مجعا ودراسة/ حسني بن عيل بن 202الفاحتة إىل آخر اآلية )

جامعة اإلمام  -يب؛ إرشاف: حممد بن عبد الرمحن بن صالح الشايع حسني احلر

 .ـه1417دكتوراه، التسجيل  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ن أول اآلية ( م2ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسريه. ) -]أطروحة[ - 104 

( من سورة النساء. مجعا ودراسة/ عبد 57إىل آخر اآلية ) ة( من سورة البقر203)



 (ه1438ذو احلجة )رابع والعشرون          ال العدد لشاطيب للدراسات القرآنية          جملة معهد اإلمام ا

 343 

جامعة اإلمام  -عبد الرمحن السحيباين؛ إرشاف: حممد إبراهيم الشافعي  احلميد

 .ـه1417دكتوراه، التسجيل  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ه املسمى جامع البيان ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري -]أطروحة[ - 105 

القرآن من أول سورة األنبياء إىل سورة فاطر/ مصطفى حممد مصطفى  ييف تأويل آ

 م.2006دكتوراه،  -جامعة األزهر  -عبد اهلل أبو العايم 

ترجيحات الطربي يف تفسريه وموقف املفرسين منها:  -]أطروحة[ - 106 

جامعة  -عرض ودراسة/ شايف بن سلطان العجمي؛ إرشاف: أمحد يوسف سليامن 

 ص. 408 -م 2001ماجستري،  -القاهرة 

من سورة الفاحتة إىل  -راسة مجع ود -تفسري ابن جريج  -]أطروحة[ - 107 

هناية سورة األعراف من خالل تفسريي الطربي وابن أيب حاتم الرازي/ مهام 

اجلامعة اإلسالمية:  -مصطفى سالمة عوض اهلل؛ إرشاف: عصام العبد حممد زهد 

 م.2006ماجستري،  -غزة 

مجع ودراسة من سورة األنفال إىل  -تفسري ابن جريج  -]أطروحة[ - 108 

احلج من خالل تفسريي الطربي وابن أيب حاتم الرازي/ سعيد حسني أمحد  سورة

عابد؛ إرشاف: وليد حممد حسن العامودي؛ مناقشة: عبد السالم محدان عودة 

 ص. 304 -م 2005ماجستري،  -: غزة اجلامعة اإلسالمية -اللوح، يوسف الرشايف 

من خالل تفسري سة تفسري أيب العالية الرياحي )مجعا ودرا -]أطروحة[ - 109 

 -أمحد فارس السلوم؛ إرشاف: عبد العزيز إسامعيل صقر ابن جرير الطربي(/

 م.2000ماجستري،  -جامعة الكويت 

تفسري التابعني من خالل جامع البيان للطربي/ هبيجة  -]أطروحة[ - 110 

دبلوم  -كلية اآلداب: وجدة  -الشدادي؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي 

 .1991لعليا، الدراسات ا

تفسري الصحابة يف جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -]أطروحة[ - 111 

كلية اآلداب:  -لإلمام الطربي/ عائشة اهلاليل؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي 

 م.1989دبلوم الدراسات العليا،  -الرباط 
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 تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة يف -]أطروحة[ - 112 

من  {141}اجلزء األول من القرآن الكريم من أول سورة الفاحتة إىل اآلية رقم: 

 -سورة البقرة/ عبد اللطيف عبد اهلل احلسن؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد القادر 

 ص. 382 -م 2007ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 

ارنة يف تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مق -]أطروحة[ - 113 

اجلزء العارش من القرآن الكريم/ فريدة إبراهيم حمجوب؛ إرشاف: صالح الدين 

 ص. 796 -م 2011دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عوض إدريس 

تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة  -]أطروحة[ - 114 

الطاهر أمحد عبد القادر  للجزء التاسع من القرآن/ ماريا أبكر آدم ساجد؛ إرشاف:

 ص. 556 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -

تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة  -]أطروحة[ - 115 

للجزء الثامن من القرآن الكريم/ سمية عمر محيدة عبد اهلل؛ إرشاف: الطاهر أمحد 

 ص. 714 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عبد القادر 

يب عبد تفسري قتادة من خالل تفسري الطربي/ حس -]أطروحة[ - 116 

جامعة القديس يوسف: لبنان  -احلليم شعيب؛ إرشاف: لويس بوزيه، أهيف سنو 

 م.1996دكتوراه،  -

جامعة  -التفسري من الطربي إىل القرطبي/ بوعزة لعتيق  -]أطروحة[ - 117 

 م.2002دكتوراه،  -: فرنسا 2سرتاسبورغ 

مامني الطربي اجلانب العقدي يف التفسري باملأثور بني اإل -]أطروحة[ - 118 

وابن كثري: دراسة مقارنة/ عبد الرمحن عيل حممد ذويب؛ إرشاف: حممد عيل 

اجلندي؛ مناقشة: حممد صالح عبده، حبيب اهلل حسن أمحد، هبجت عبد الرزاق 

 ص. 377 -م 2011دكتوراه،  -األردن  جامعة العلوم اإلسالمية العاملية: -احلباشنة 

طربي يف الصفات اخلربية مقارنا بجهود جهود اإلمام ال -]أطروحة[ - 119 

السلفية املعارصة/ حمسن عبد الواحد سيد أمحد؛ إرشاف: حممد ربيع حممد 
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 -جامعة األزهر  -جوهري؛ مناقشة: سامي عفيفي حجازي، عبد الرمحن املراكبي 

 ص. 359 -م 2010دكتوراه، 

جوانب من التخيل اإلسالمي اجلمعي يف تفسري  -]أطروحة[ - 120 

 م.1987دكتوراه،  -: فرنسا 3جامعة باريس  -طربي/ كلود جيليو ال

دراسة/ تدقيق تفسري الطربي من زاوية أسباب النزول/  -]أطروحة[ - 121 

 -أيلول: تركيا  9جامعة  -أمحد يشان/ يشار؛ إرشاف: حممد مصطفى آيدين 

 م.1978ماجستري، 

ه جامع البيان عن دراسة الطربي للمعنى من خالل تفسري -]أطروحة[ - 122 

تأويل آي القرآن/ حممد املالكي؛ إرشاف: عبد السالم اهلراس/ عبد السالم هراس 

 م.1993دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -

دراسة مقارنة لتفسري كل من الطربي الزخمرشي وابن  -]أطروحة[ - 123 

إرشاف:  الشيخ املرشف الزين؛ منال عطية يف اجلزء التاسع والعرشين من القرآن الكريم/

 ص. 625 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عمر يوسف محزة 

داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري. دراسة نظرية  -]أطروحة[ - 124 

تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير/ عبد احلكيم بن عبد اهلل القاسم؛ إرشاف: 

ماجستري،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  - حسن حممد عبد العزيز عيل

 .ـه1417التسجيل 

جامعة  -سورة البقرة يف تفسري الطربي/ كلود جيليو  -]أطروحة[ - 125 

 م.1982دكتوراه،  -باريس: فرنسا 

جامع "السياق وأثره يف توجيه املعنى يف تفسري الطربي يف  -]أطروحة[ - 126 

كلية اآلداب:  -حممد بنعدة؛ إرشاف: حممد املالكي  /"رآنالبيان عن تأويل آي الق

 م.1999دبلوم الدراسات العليا،  -ظهر املهراز: فاس 

ما اتفق عليه أئمة التابعني يف التفسري ووافق الرأي من  -]أطروحة[ - 127 

خالل تفسري الطربي )سورتا الفاحتة والبقرة(/ أمحد براك سامل اهليفي؛ إرشاف: 

 ص. 253 -م 2006ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -ملجايل حممد خازر ا
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(/ البلة 23-18مرويات أسباب النزول عند الطربي )ج -]أطروحة[ - 128 

 -جامعة أم درمان اإلسالمية  -الشيخ بشري الشيخ؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري، 

األخري من  مرويات أسباب النزول عند الطربي يف الربع -]أطروحة[ - 129 

 -القرآن/ إبراهيم أمحد حممد يعقوب؛ إرشاف: العباس حممد حسب الرسول 

 م.2002ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 

يف ضوء تفسري جامع البيان  مرويات احلسن بن عيل  -]أطروحة[ - 130 

لإلمام الطربي من أول القرآن الكريم إىل هناية اجلزء اخلامس عرش والكتب 

جامعة أم  -ية/ عيل عبد اهلل محاد حبيب؛ إرشاف: الرس حممد األمني أبوبكر السن

 ص. 139 -م 2007ماجستري،  -درمان اإلسالمية 

مرويات السيدة عائشة يف تفسري الطربي دراسة حتليلية/  -]أطروحة[ - 131 

 -جامعة اإلسكندرية  -أماين كامل غريب عمر؛ إرشاف: الشحات السيد زغلول 

 م.1988 ماجستري،

 37يس  38مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 132 

جامعة أم درمان  -اجلاثية/ ماريا أبكر آدم ساجد؛ إرشاف: إبراهيم أمحد حممد 

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

 37النمل  56مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 133 

جامعة أم درمان  -بودي؛ إرشاف: سعيد حممد رس اخلتم يس/ منى إسامعيل ع

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

الكهف  75مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 134 

جامعة أم درمان  -النحل/ ليىل حسن الرفاعي؛ إرشاف: عمر يوسف محزة  55

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

ات قتادة من تفسري الطربي من سور هود آخر مروي -]أطروحة[ - 135 

 -سورة إبراهيم/ آمال سعد عيل عبد اهلل عبد اهلل؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 
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منهج اإلمام سعيد بن املسيب يف تفسري النص القرآين من  -]أطروحة[ - 136 

اس الكندري؛ إرشاف: عبد العزيز إسامعيل خالل تفسري الطربي/ عبد اهلل أمحد عب

 ص. 305 - ـه1421ماجستري،  -جامعة الكويت  -صقر 

مواقف ابن كثري من اختيارات ابن جرير يف تفسريه،  -]أطروحة[ - 137 

رمحها اهلل، من أول سورة الفاحتة حتى آخر سورة اإلنعام: دراسة وتطبيق/ سامل 

جامعة أم درمان اإلسالمية  -أمحد رمحة  حممد مبرش الشهري؛ إرشاف: مبارك حممد

 ص. 446 -م 2007ماجستري،  -

موقف اإلمام حممد بن جرير الطربي من اخلالف يف  -]أطروحة[ - 138 

التفسري دراسة من خالل الربع األول من القرآن الكريم/ عمر معايف؛ إرشاف: 

المية: اجلزائر جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلس -صونيا وافق/ صونية وافق 

 م.2009ماجستري،  -

موقوفات ابن عباس يف تفسري الطربي/ فاطمة حممد عبد  -]أطروحة[ - 139 

 ماجستري. -جامعة إفريقيا العاملية: السودان  -اهلل؛ إرشاف: الفاتح احلرب 

-3، 27آل البيت يف تفسري الطربي/ رضا أستادي  -]دورية[ - 140 

 .117 - 100ص  - ـه4/1410

جملة األزهر )نور اإلسالم(:  -تفسري الطربي/ الفيومي  -]دورية[ - 141 

 .1554ص  -م 1998، 71س  -القاهرة 

جملة األزهر )نور  -تفسري الطربي/ حممود حممد شاكر  -]دورية[ - 142 

 .318ص  -م 1955، 27س  -اإلسالم(: القاهرة 

نارص الدين  تفسري الطربي؛ حتقيق: أمحد وحممود شاكر/ -]دورية[ - 143 

 1ج -م 1981 -م 1955جملة معهد املخطوطات العربية: القاهرة من  -األسد 

 .211 - 207ص  -م 1956= ـه1375، 2مج

التفسري باألثر بني ابن جرير وابن أيب حاتم/ حممد بن عبد  -]دورية[ - 144 

كريم جملة الدراسات القرآنية: اجلمعية السعودية للقرآن ال -اهلل بن عيل اخلضريي 

 .162 - 13ص  -ص  150 - 4ع  - ـه1430وعلومه: السعودية 
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جامع البيان يف تفسري القرآن/ البن جرير الطربي/ حممود  -]دورية[ - 145 

 = هـ1403 / ، رجب223ع  -جملة الوعي اإلسالمي: الكويت  -الرشقاوي 

 .66 - 58ص  -ص  9 -م 1983مارس/

جملة  -عطية الصعيدي  الطربي/ يارس قضايا املرأة يف تفسري -]دورية[ - 146 

 م.2005، يوليو 35ع  -الدراسات الرشقية: القاهرة 

املجلة  -املسيحية يف تفسري الطربي/ عبد املجيد الرشقاوي  -]دورية[ - 147 

 .96 - 53ص  -م 1979التونسية للعلوم االجتامعية، 

 دراسات عن القراءات يف تفسري ابن جرير الطربي -سابعاا
االختيار يف القراءات منشؤه ومرشوعيته وتربئة اإلمام  -]كتاب[ - 148 

جامعة أم  -الطربي من هتمة إنكار القراءات املتواترة/ عبد الفتاح إسامعيل شلبي 

 ص. 71 -م 1996=  ـه1417القرى: مكة املكرمة، 

تربئة الطربي املفرس من الطعن يف القراءات يف اختياره  -]كتاب[ - 149 

دار  - 1ط  -نها ورد الشواذ/ سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور للمشهور م

ن،   ص. 111 - ـه1432عامر للنرش والتوزيع: عاما

املفرس/  دفاع عن القراءات العرش املتواترة يف مواجهة الطربي -]كتاب[ - 150 

 سم. 14×  20صـ  158 -م 1978= ـ ه1398دار املعارف: القاهرة،  - لبيب السعيد

القراءات املتواترة التي أنكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه  -]كتاب[ - 151 

عامدة  -والرد عليه من أول القرآن إىل آخر سورة التوبة/ حممد عارف عثامن موسى 

 ص. 476 - ـه1406البحث العلمي: اجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة، 

القراءات القرآنية/ ابن جرير الطربي ومنهجه يف توظيف  -]أطروحة[ - 152 

دبلوم  -كلية اآلداب: الرباط  -رمحة الشاخيي؛ إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

 م.1990الدراسات العليا، 

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند اإلمام الطربي من  -]أطروحة[ - 153 

مد بوشتا أزاييط؛ إرشاف: حم /"جامع البيان عن تأويل آي القرآن"خالل تفسريه 

 م.2001دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -الروكي 
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القراءات يف تفسري ابن جرير الطربي يف ضوء اللغة  -]أطروحة[ - 154 

والنحو كام وردت يف كتاب جامع البيان يف تأويل القرآن/ أمحد خالد بابكر؛ 

 .ـه1403دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -إرشاف: عبد العزيز برهام 

القراءات يف تفسري الطربي وأثرها يف املعنى واإلعراب  -وحة[]أطر - 155 

 م.1997ماجستري،  -جامعة صدام  -واحلكم/ أمحد عيد مطر الدليمي 

القراءات املتواترة التي أنكرها ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 156 

: تفسريه والرد عليه من الفاحتة إىل آخر التوبة/ حممد عارف عثامن موسى؛ إرشاف

 .ـه1405ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -عبد القادر شيبة احلمد 

طربي يف سوريت القراءات وتوجيهها يف تفسري اإلمام ال -]أطروحة[ - 157 

 -جامعة األزهر  -صالح حممد أمحد إسامعيل حرى البقرة وآل عمران/

 م.2000ماجستري،

ي يف القراءات يف تفسريه/ عبد الرمحن منهج اإلمام الطرب -]أطروحة[ - 158 

 -اجلامعة األردنية  -بن يوسف أمحد اجلمل؛ إرشاف: فضل حسن عباس 

 ص. 291 -م 1992ماجستري، 

منهج اإلمام الطربي يف القراءات، وضوابط اختيارها يف  -]أطروحة[ - 159 

مد جامعة اإلمام حم -تفسريه/ زيد عيل مهدي مهارش؛ إرشاف: الشيخ مجعة سهل 

 .ـه1419ماجستري، التسجيل  -بن سعود اإلسالمية 

احلسني حممد  أبو جعفر الطربي ومنهجه يف القراءات/ عبد -]دورية[ - 160 

، مجادى اآلخرة 2ع  - 34مج  -جملة املجمع العلمي العراقي: بغداد  -الفتيل 

 .214 - 175ص  -ص  40 -م 1983= مارس ـه1403

لقراءات ومنهج الطربي فيها/ إسامعيل أمحد ظاهرة نقد ا -]دورية[ - 161 

جملة حولية كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية: جامعة قطر: الدوحة  -الطحان 

 .70 - 29ص  -م 1989= ـه1409، 7ع  -
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 دراسات عن اللغة يف تفسري ابن جرير الطربي -اثمناا
ها يف األساليب العربية الواردة يف القرآن الكريم وأثر -]كتاب[ - 162 

 - 1ط  -التفسري من خالل جامع البيان للطربي/ فواز منرص سامل عيل الشاووش 

 م.2015= ـه1436مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض، 

أقوال أيب عبيدة يف تفسري الطربي وموقفه منها/ بدر بن  -]كتاب[ - 163 

جامعة اإلمام  - 1ط  -نارص البدر؛ تقديم/ تقريظ: فهد بن عبد العزيز العسكر 

 ص. 495 -م 2007=  ـه1428حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض، 

بحوث داللية يف تفسري الطربي/ وحيد عبد املقصود  -]كتاب[ - 164 

 ص. 180 -م 2004جامعة األزهر: القاهرة،  - 1ط  -إسامعيل زايد 

ن دقائق لغة القرآن يف تفسري ابن جرير الطربي/ عبد الرمح -]كتاب[ - 165 

 ص. 733 -مج  2 -م 1992= ـه1413عامل الكتب: بريوت،  - 1ط  -عمرية 

الشواهد الشعرية يف تفسري بن جرير الطربي/ حممد حسن  -]كتاب[ - 166 

 ص. 185 -م 1997مرص للخدمات العلمية: القاهرة،  -عبد اللطيف عيل 

الطربي النحوي من خالل تفسريه/ زكي فهمي أمحد شوقي  -]كتاب[ - 167 

 ص. 257 -م 2002= ـ ه1422دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد،  - 1ط  -األلويس 

فلسفة الطربي اللغوية يف جتديد املعاين القرآنية/ البسيوين  -]كتاب[ - 168 

 ص. 232 -م 2006القاهرة،  -عبد العظيم البسيوين 

سري املعجم التارخيي للمصطلحات القرآنية املعرفة يف تف -]كتاب[ - 169 

معهد الدراسات املصطلحية: فاس )املعجم  - 1ط  -الطربي/ فريدة زمرد 

 م.2005التارخيي للمصطلحات القرآنية املعرفة(، 

ابن جرير الطربي وجهوده النحوية يف تفسري جامع  -]أطروحة[ - 170 

البيان: دراسة نحوية وصفية يف النصف األول من القرآن الكريم/ أمني بابكر حممد 

 -جامعة أم درمان اإلسالمية  -اإلمام؛ إرشاف: حييى عيل حممد الفادين  األمني

 ص. 227 -م 2012دكتوراه، 
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هـ( يف 310االجتاهات الرصفية والنحوية للطربي )ت  -]أطروحة[ - 171 

تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن من خالل آرائه يف القراءات وأصول 

 -جامعة القاهرة  -اف: حممد فرج عيد النحو/ خليل عبد العال خليل؛ إرش

 ص. 485 -م 1995دكتوراه، 

أساليب العرب يف الكالم وأثرها يف التفسري من خالل  -]أطروحة[ - 172 

دراسة تطبيقية/ فواز منرص سامل عيل الشاووش؛ إرشاف:  -جامع البيان للطربي 

ي، حممد عوض أمحد بن حممد الرشقاوي سامل؛ مناقشة: نبيل حممد إبراهيم اجلوهر

 .ـه1434ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -السهيل 

االشتقاق يف جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي مع  -]أطروحة[ - 173 

جامعة  -عمل معجم اشتقاقي من اخلليل للطربي/ حسن حممد حسن الباجوري 

 م.1997دكتوراه،  -األزهر 

لفراء وموقف الطربي منها يف تفسريه: مجعا أقوال ا -]أطروحة[ - 174 

ودراسة وموازنة/ عبد اهلل بن حممد بن أسعد الظلمي؛ إرشاف: زكي حممد أبو 

 2 - ـه1428دكتوراه،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -رسيع فرغيل 

 ص. 1290 -مج 

البديع يف ضوء أساليب القرآن من خالل تفسريي  -]أطروحة[ - 175 

ربي والزخمرشي: دراسة بالغية مقارنة/ خدجية القشايب؛ إرشاف: حممد املالكي الط

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -

تفسريي  التصور البالغي للتفسري املذهبي للقرآن الكريم بني -]أطروحة[ - 176 

عبد املجيد  مصطفى أمحد عبد العظيم أبوزيد؛ إرشاف: منري الطربي وفخر الرازي/

 ص. 260 -م 2015دكتوراه،  -جامعة املنيا: مرص  - فوزي، هدى عيل نور الدين

 تفسريه جامع تعدد التوجيه النحوي عند الطربي يف -]أطروحة[ - 177 

القرآن/ عبد املحسن أمحد الطبطبائي؛ إرشاف: حممد محاسة  يالبيان عن تأويل آ

 ص. 385 -م 2001ماجستري،  -جامعة القاهرة  -عبد اللطيف 
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 -تفسري الطربي دراسة لغوية/ عبد الصمد جبار توفيق  -]أطروحة[ - 178 

 م.1999ماجستري،  -جامعة بغداد 

التوجيه البالغي آليات العقيدة بني الطربي والزخمرشي  -]أطروحة[ - 179 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  -وتفسريهيام/ سليامن بن عبد العزيز الربيعي 

 .ـه1423ماجستري،  -اإلسالمية 

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف تفسري الطربي/  -]أطروحة[ - 180 

 م.1999ماجستري،  -اجلامعة املستنرصية: العراق  -جنان حممد مهدي 

جهود الطربي البالغية يف تفسريه يف سورة )الفاحتة البقرة  -]أطروحة[ - 181 

 م.1999ماجستري،  -عة تكريت: العراق جام -آل عمران(/ عبد الرزاق فياض عيل 

جهود الطربي يف الدراسة األدبية للشواهد الشعرية من  -]أطروحة[ - 182 

؛ إرشاف: الشاهد خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد املالكي

 م.1988دبلوم الدراسات العليا،  -فاسكلية اآلداب: ظهر املهراز:-حممد البوشيخي

جهود الطربي يف دراسة املعجم: دراسة لغوية معجمية  -أطروحة[] - 183 

 -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -مقارنة/ حممد بنعدة؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.2002دكتوراه، 

اجلهود النحوية يف تفسري الطربي/ أمان الدين حممد  -]أطروحة[ - 184 

 ص. 556 -م 1986ماجستري،  -جامعة حلب: سوريا  -حتحات 

اخلالفات النحوية يف تفسري الطربي وآثارها يف املعنى/  -]أطروحة[ - 185 

جامعة اإلمام  -صالح بن إبراهيم الفراج؛ إرشاف: توفيق حممد اجلوهري السبع 

 .ـه1407ماجستري،  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ي سامت بالغية يف تفسري الطربي جامع البيان يف تأويل آ -]أطروحة[ - 186 

كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -القرآن/ خدجية القشايب؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.1994دبلوم الدراسات العليا،  -
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الشاهد النحوي يف تفسري الطربي/ عبد الرزاق فياض  -]أطروحة[ - 187 

 -جامعة تكريت: العراق  -عيل سامل اجلبوري؛ إرشاف: مجعة حسني البيايت 

 م.2009دكتوراه، 

الشاهد النحوي يف تفسري جامع البيان عن تأويل آي  -]أطروحة[ - 188 

جامعة األمري عبد القادر  -القرآن للطربي/ خلرض روبحي؛ إرشاف: رابح دوب 

 م.2001دكتوراه،  -للعلوم اإلسالمية: اجلزائر 

الشواهد النحوية من غري القرآن الكريم يف تفسري الطربي  -]أطروحة[ - 189 

: مجعا ودراسة/ بندر محدان الشمري؛ إرشاف: حممد أمحد العمرويس هـ( 310)ت

 مج. 2 -م 2001ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -

الطربي النحوي من خالل تفسريه/ زكي فهمي أمحد  -]أطروحة[ - 190 

 م.1985دكتوراه،  -جامعة بغداد  -شوقي األلويس 

 -عدنان حممد أمني  /الطربي وجهوده يف اللغة والنحو -]أطروحة[ - 191 

 ماجستري. -جامعة تكريت: العراق 

ظاهرة احلذف يف تفسري الطربي دراسة أسلوبية: جامع  -]أطروحة[ - 192 

 -البيان عن تأويل آي القرآن/ شمس الضحى مراكيش؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس 

اللغوية يف تفسري الطربي/ سعد حممد الكردي؛ الظواهر  -]أطروحة[ - 193 

 ص. 385 -م 1993دكتوراه،  -جامعة دمشق  -إرشاف: مسعود بوبو 

غريب القرآن عند الطربي/ عبد اهلل عواد فهد اجلهني؛  -]أطروحة[ - 194 

إرشاف: أمني حممد عطية باشا؛ مناقشة: حممد بن بكر بن إبراهيم بن أمحد عابد، 

 .ـه1433دكتوراه،  -جامعة أم القرى  - غالب حممد احلاميض

قضايا اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني يف تفسري  -]أطروحة[ - 195 

جامع البيان تفسري القرآن البن جرير الطربي/ عبد النارص بن طناش؛ إرشاف: 

 م.2011ماجستري،  -جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر  -رابح دوب 
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 -املباحث البالغية يف تفسري الطربي/ حممود الزين أمحد  -]أطروحة[ - 196 

 م.1993دكتوراه،  -جامعة األزهر 

 -مباحث البيان يف تفسري الطربي/ حممد أمحد أمحد حممد  -]أطروحة[ - 197 

 م.1997ماجستري،  -جامعة األزهر 

البيان  املباحث اللغوية يف الربع األخري من جامع -]أطروحة[ - 198 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  -للطربي/ خلرض روبحي؛ إرشاف: رابح دوب 

 م.2000ماجستري،  -اإلسالمية: اجلزائر 

يوسف  الطربي أنموذجا/ -املعنى النحوي عند املفرسين  -]أطروحة[ - 199 

 م.2005دكتوراه،  -جامعة البرصة  - يعقوب حممد؛ إرشاف: عبد احلسني املبارك

موقف الطربي النحوي يف تفسريه من األخفش يف  -]أطروحة[ - 200 

جامعة  -معانيه/ ماجد بن حممد بن عبد اهلل الزامل؛ إرشاف: حممد إبراهيم دغيش 

 ص. 650 -م 2004ماجستري،  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 -النحو الكويف يف تفسري الطربي/ عدنان أمني حممد  -]أطروحة[ - 201 

 م.1998ماجستري،  -تكريت: العراق جامعة 

النحو يف تفسري ابن جرير الطربي/ عبد الرؤوف حممد  -]أطروحة[ - 202 

 م.1982دكتوراه،  -جامعة األزهر  -أمحد 

النزعة الكوفية النحوية عند ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 203 

جامعة أم  - تفسريه/ مجال رمضان حيمد جديعان؛ إرشاف: عياد بن عيد الثبيتي

 .ـه1431دكتوراه،  -القرى 

وجوه األلفاظ القرآنية ونظائرها يف تفسري اإلمام  -]أطروحة[ - 204 

جامعة أم درمان  -الطربي/ أمحد إقبال أبوبكر؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

 أمان الدين حممديف تفسري الطربي/ اجلهود النحوية -]دورية[ - 205 

، ربيع 27ع  -جملة الثقافة اإلسالمية: اجلمهورية السورية: دمشق  -حتحات 

 .275 - 267ص  -ص  9 - ـه1410اآلخر/



 (ه1438ذو احلجة )رابع والعشرون          ال العدد لشاطيب للدراسات القرآنية          جملة معهد اإلمام ا

 355 

(/ أمان الدين حممد 2اجلهود النحوية يف تفسري الطربي) -]دورية[ - 206 

، 29ع  -جملة الثقافة اإلسالمية: اجلمهورية السورية: دمشق  -حتحات 

 .289 - 273ص  -ص  17 - ـه1410شعبان/

 -التفسري النحوي بني الطربي والفراء/ مصطفى جطل  -]دورية[ - 207 

 م.1986، 8ع  -جملة بحوث جامعة حلب: )سلسة اآلداب والعلوم اإلنسانية(: سورية 

حول رسالة جامعية )النحو يف تفسري الطربي( عبد الرؤوف  -]دورية[ - 208 

س  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة جملة  -عثامن/ مصطفى أمحد خليل النحاس 

 .1708ص  -م 1983، 55

الطربي النحوي الكويف من خالل تفسريه/ أمحد خطاب  -]دورية[ - 209 

، شعبان 8ع  -جملة آداب الرافدين: كلية اآلداب: جامعة املوصل بالعراق  -العمر 

 .264 - 235ص  -ص  29 -م 1977ه= يوليو 1397

جملة جامعة  - تفسري الطربي/ حممود حممد شبكة اللغة يف -]دورية[ - 210 

ص  31 -م 1978=  ـه1398، 8ع  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض 

 .83 - 53ص  -

جملة كلية  -النحو يف تفسري الطربي/ حممود حممد شبكة  -]دورية[ - 211 

م 1980 =ـه1400، 10ع  -اللغة العربية: جامعة اإلمام حممد بن سعود: الرياض 

 .76 - 57ص  -ص  20 -

جملة  -نكات بالغية يف تفسري الطربي/ حممد علوي مقدم  -]دورية[ - 212 

 .37ص  - ـه1412، 5-6ع  -رسالة القرآن: إيران 

 دراسات أحكام القرآن يف تفسري ابن جرير الطربي -اتسعاا
ل آيات األحكام يف تفسري الطربي: يف سوريت البقرة وآ -]أطروحة[ - 213 

عمران/ إبراهيم أمحد اجلبار عبد النارص؛ إرشاف: ناهد أمحد الشعراوي، ماجدة 

 ص. 421 -م 2016ماجستري،  -جامعة اإلسكندرية  -أمحد سليامن 
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أمحد  حممد /تفسري آيات األحكام عند الطربي واجلصاص -]أطروحة[ - 214 

 م.1997ماجستري،  -ة كلية دار العلوم: القاهر - القيايت؛ إرشاف: حممد إبراهيم رشيف

اجلانب الفقهي عند الطربي من خالل تفسريه )جامع  -]أطروحة[ - 215 

البيان عن تأويل آي القرآن( نامذج مقارنة من آيات األحكام/ مصطفى عريض؛ 

دبلوم الدراسات  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -إرشاف: عبد النبي فاضل 

 م.1994العليا، 

قه اإلمام الطربي يف األحوال الشخصية واملعامالت ف -]أطروحة[ - 216 

جامعة األمري عبد  -املالية من خالل تفسريه/ أمحد الزايدي؛ إرشاف: سعيدة فكرة 

 م.2000ماجستري،  -القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر 

جامع البيان عن تأويل آي "فقه اإلمام الطربي من خالل  -]أطروحة[ - 217 

كلية اآلداب:  -عريض؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي مصطفى  /"القرآن

 م.1998دكتوراه،  -ظهر املهراز: فاس 

املرويات واآلراء يف النسخ من خالل تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 218 

الطربي مجعا وخترجيا ودراسة/ حممد عيل عبدان الغامدي؛ إرشاف: عبد اهلل عيل 

 جستري.ما -جامعة أم القرى  -أمحد الغامدي 
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