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

اهلل ليبني للناس ما نزل إليهم، أما بعد؛ فإن تفسري احلافظ إسامعيل بن عمر بن كثري 

من أصح التفاسري وأعظمها قدًرا؛ ولذلك كان موضوًعا لدراسات   (ـه774)ت

تى، كام كان أصاًل لعدد من األعامل التي أجرت علمية كثرية تناولته من نواح ش

 عليه أقالم التحقيق واالختصار واالستدراك والفهرسة.

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

التي تم رصدها يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات  "تفسري القرآن العظيم"كثري 

لدراسات واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشاطبي، والتي القرآنية بمركز ا

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

مراجع القاعدة، وهي مجيع األدلة والفهارس املتعلقة بالقرآن الكريم، واملنشورة 

 ورقًيا أو إلكرتونًيا.

سب موضوعاهتا، ورتبت مواد املوضوع ترتيًبا وقد رتبت مواد هذا الدليل ح

زمنًيا؛ ولذلك صنعنا كشافات لعناوين الكتب واألطروحات واملقاالت، وألسامء 

 مؤلفيها واملسامهني فيها.

 وقد وضعنا يف آخر الدليل فهرًسا ملوضوعات مواده استغنينا به عن ذكرها هنا. 
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 (1)كثري حتقيق تفسري ابن -أواًل

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 1 

 1حتقيق حممد إبراهيم البنا، حممد عاشور، عبد العزيز غنيم ـ دار الشعب: مرص ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8ـ 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 2 

، 2الرمحن املرعشيل ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط تقديم يوسف عبد 

 مج. 4م ـ 1988هـ=1408

هـ(؛ حتقيق 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 3 

ـ ط  ـ دار الفكر: بريوت  ـ 1989هـ=1409، 1حسني بن إبراهيم مطران   سم. 21×  29م 

هـ(؛ 774ن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل ب - 4 

م ـ 1993هـ= 1414، 1مقبل بن هادي الوادعي ـ دار الراية: الرياض ـ ط  حتقيق

 .)وقد علق الوادعي عىل جزء من الكتاب، ومل حيقق الكتاب كله( سم 21×  29

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت -5

ـ دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، دار  قدم له عبد القادر األرناؤوط

 م.1994، 1الفيحاء: الرياض، دمشق ـ ط 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت - 6 

رياض عبد اهلل عبد اهلادي ـ دار إحياء  ؛ فهرسةتقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل

 مج. 4م ـ 1997هـ=1417، 1الرتاث العريب: بريوت ـ ط 

                                                           
عىل ذكر طبعات تفسري القرآن العظيم البن كثري التي ُسمي حمققوها دون اقترصنا حتت هذا التصنيف  (1)

 الطبعات التي ُأهبم حمققوها.
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هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 7 

، 1صيدا ـ ط  -مراجعة خالد حممد حمرم ـ املكتبة العرصية: بريوت

 مج. 4م ـ 1997هـ=1418

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 8 

)أبو إسحاق احلويني( ـ دار ابن اجلوزي للنرش  حتقيق حجازي حممد رشيف

)وهو حتقيق جلزء من  م1997هـ=1418، 1والتوزيع: الدمام: السعودية ـ ط 

 .الكتاب؛ فلم ُيتمَّ املحقق حتقيق الكتاب كله(

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 9 

، 1تب العلمية: بريوت ـ ط حتقيق حممد حسني شمس الدين ـ دار الك

 مج. 9م ـ 1998هـ=1419

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 10 

حتقيق حممد إبراهيم البنا ـ دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ودار 

=  هـ1419، 1ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع: جدة ودمشق وبريوت ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8م ـ 1998

هـ(؛ حتقيق 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 11 

ـ ط   مج. 4ـ  1998، 1كامل عيل عيل اجلمل ـ دار الكلمة للنرش والتوزيع: القاهرة 

 ؛هـ(774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم / إسامعيل بن عمر بن كثري )ت -12

، 1ـ ط  بريوت: دار األرقم للطباعة والنرشمحد عبد السالم الزغبي ـ اعتنى به أ

 ج . 4م ـ 1998

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 13 

، 2حتقيق سامي بن حممد السالمة ـ دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  8م ـ 1999هـ = 1420
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هـ(؛ 774تاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]ك- 14 

حتقيق مصطفى السيد حممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل العجاموي، عيل أمحد 

عبد الباقي، حسن عباس قطب ـ مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث: مرص 

 سم. 21×  29مج ـ  15م ـ 2000هـ=1421، 1ـ ط 

هـ(؛ 774سري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تف- 15 

إبراهيم وجيه حممد أمحد، مصطفى عبد احلكيم، سيد  ،حتقيق السيد حممد السيد

 مج. 8م ـ 2002ـ دار احلديث: القاهرة ـ ط،  صادق

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 16 

هـ = 1423، 2ر األرناؤوط ـ دون نارش: الرياض ـ ط إرشاف حممود عبد القاد

 ص. 1638م ــ 2003

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 17 

، 1إعداد عبد املنعم إبراهيم، عبد املنعم إبراهيم ـ مكتبة نزار الباز: السعودية ـ ط 

 مج. 30م ـ 2003

هـ(؛ 774ظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن الع- 18 

حتقيق مصطفى السيد حممد ـ دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع: الرياض ـ 

 مج. 15م ـ 2004هـ = 1424، 1ط 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 19 

، 1يامن: املنصورة ـ ط حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، عبد املنشاوي ـ مكتبة اإل

 مج. 4م ـ 2004

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 20 

مزيدة  3حتقيق سامي بن حممد السالمة ـ دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 سم. 21×  29ج ـ  8مج  5م ـ 2005هـ=1425ومنقحة، 



 (ه1439)مجادى اآلخرة  والعشرون        خلامسالعدد ا جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

 313 

ـ تفسري القرآن العظيم/- 21  هـ(؛ مراجعة 774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت ]كتاب[

ـ املكتبة العرصية: بريوت،  ـ 2006هـ=1426خالد حممد حمرم  ـ  8م   سم. 21×  29مج 

؛ هـ(774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ -22

راجعه وخرج أحاديثه أيمن حممد نرص الدين، عبد الرمحن اهلاشمي ـ دار اآلفاق 

 م.2006هـ=1426ربية: مرص ، الع

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم / إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-23

 مج. 4م ـ 2006مراجعة أمحد إبراهيم زهوة ـ دار الكتاب العريب: بريوت ، 

؛ هـ(774إسامعيل بن عمر بن كثري )ت]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ -24

 مج . 8ـ  م2008هـ=1429القاهرة، ديد: حتقيق حممد بيومي ـ دار الغد اجل

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت- 25 

حتقيق حكمت بشري ياسني حسني ـ دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع: السعودية، 

)وقد اخترص حمقق هذه الطبعة عمل احلويني  سم 21×  29مج ـ  7هـ ـ 1431

 .أكمل حتقيق الكتاب( ، ثم7السابق برقم 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-26

مج  6م ـ 2011هـ=1432حتقيق عبد الرزاق املهدي ـ دار الكتاب العريب: بريوت، 

 سم. 21×  29ـ 

هـ(؛ 774]كتاب[ـ تفسري القرآن العظيم/ إسامعيل بن عمر بن كثري )ت-27

 ج. 8 ،مج 4املكتبة التوفيقية: مرص ـ حتقيق هاين احلاج ـ 

]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم. إلسامعيل ابن كثري القريش. من أول - 28

( من سورة البقرة. حتقيقًا ودراسة/ إسامعيل بن عمر 141الكتاب إىل آخر اآلية )

هـ(؛ حتقيق ودراسة حممد عبد اهلل الفالح ـ جامعة اإلمام حممد بن 774بن كثري )ت

 ـ دكتوراه. 1413د اإلسالمية، التسجيل سعو
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 حتقيق أحاديث تفسري ابن كثري -ثانًيا
]أطروحة[ـ تفسري ابن كثري: ختريج األحاديث الواردة يف سورة الرعد/ - 29 

حممد عبده عبد الرمحن الكحالين؛ إرشاف السيد حممد السيد احلكيم ـ اجلامعة 

 .1401اإلسالمية باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ أحاديث سورة الكهف من تفسري ابن كثري حتقيق وختريج - 30 

ودراسة/ حممد عبده عبد الرمحن الكحالين؛ إرشاف حممد سيد طنطاوي ـ اجلامعة 

 .1404اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة - 31 

إىل آخر سورة يس/ حسن عرابة؛ إرشاف املكي اقالينة ـ كلية اآلداب:  اإلرساء

 .1998تطوان ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة - 32 

املائدة إىل آخر سورة النحل/ عائشة بعنون؛ إرشاف املكي اقالينة ـ كلية اآلداب: 

 .2001تطوان ـ دكتوراه، 

البن  "تفسري القرآن العظيم"]أطروحة[ـ ختريج األحاديث الواردة يف - 33 

كثري: من سورة الفاحتة إىل آخر سورة آل عمران/ محيد العبادي؛ إرشاف املكي 

 .2002اقالينة ـ كلية اآلداب: تطوان ـ دكتوراه، 

]كتاب[ـ هداية املستنري بتخريج أحاديث تفسري ابن كثري/ عادل بن - 34 

 ص. 623م ـ 2003، 1لعزازي ـ املكتبة اإلسالمية: القاهرة ـ ط يوسف ا

 دراسات عن تفسري القرآن يف تفسري ابن كثري -ثالًثا
إسامعيل بن ]؟[ ]كتاب[ـ س و ج يف تفسري ابن كثري لعامد الدين أبو الفدا - 35 

 ص. 354م ـ 1991الدمشقي/ رضا حممد معاطي ـ القاهرة،  كثري القريش
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وصف الدور الثالثة من تفسري بن كثري/ أبو ذر القلموين ـ ]كتاب[ـ - 36 

 ص. 323م ـ 1993، 1ـ ط  مكتبة الرتاث اإلسالمي: القاهرة

ابن كثري/ هيئة التحرير ـ جملة  -]دورية[ـ قل هو من عند أنفسكم- 37 

 .46ـ ص  1م ـ ع 1997التوحيد: )مجاعة أنصار السنة املحمدية(: مرص: القاهرة، 

ـ تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات ]كتاب[- 38 

بي وابن كثري والسيوطي/ خالد الطربي والنيسابوري وابن اجلوزي والقرط

 ص. 407م ـ 2000-هـ1420، 2الرمحن العك ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط عبد

 ]كتاب[ـ النداءات اإليامنية يف القرآن الكريم مع تفسري خمترص هلا من- 39 

تفسري ابن كثري/ ماهر حممد شمس؛ حتقيق حممد سعيد حممد عرام؛ مراجعة حممد 

 ص. 149م ـ 2004سعيد حممد عرام ـ دون نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ حقيقة املسيح والتثليث؛ تفسري موضوعي جامع بني املأثور - 40 

يس، واملعقول واملنقول مستمد من أوثق الكتب الطربي، الكشاف، القرطبي، األلو

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

 ص. 365م ـ 2006متيم النتشة ـ دار غيداء: عامن )األردن(، 

 اختيارات ابن كثري وترجيحاته يف تفسريه -رابًعا
عرًضا  -]أطروحة[ـ ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسريه- 41 

دم عثامن عيل؛ إرشاف حممد أيوب بن حممد يوسف عيل ـ اجلامعة ودراسة/ آ

 .1418اإلسالمية باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 42 

شد اجلابري؛ إرشاف أمحد حممد من سورة يوسف إىل الكهف/ سيف بن را

 ص. 403ـ  1998أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري،  الرمحن وراق ـ جامعةعبد
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]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 43 

آخر الناس/ مهدي عبد اهلل أمحد أبكر أمحد؛ إرشاف حممد  -( احلديد 29من اآلية )

 ص. 72ـ  1998عبد اهلل الرتايب ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 44 

( )دراسة حتليلية(/ أمحد عبد اهلل الربايعة؛ إرشاف حممد آدم 21 - 19يف األجزاء )

 ص. 210ـ  1999صديق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

ريه )تفسري القرآن العظيم( ]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفس- 45 

(.../ هنى عبد الرحيم عيل؛ إرشاف أمحد حممد 30آية ) -( الفرقان20من اآلية )

 ص. 201ـ  1999عبد الرمحن وراق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( - 46 

( الواقعة/ التيجاين عيل آدم إدريس؛ إرشاف 96آية ) - ( فصلت46من اآلية )

حممد عبد اهلل الرتايب، العباس حممد حسب الرسول ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 ص. 215ـ  1999ماجستري، 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من - 47 

 )دراسة حتليلية(/ فاطمة عبد القادر اخلرض؛ إرشاف اجلزء العارش إىل اجلزء الثاين عرش

 ص.206ـ  1999اإلسالمية ـ ماجستري، حممد آدم صديق ـ جامعة أم درمان 

]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه تفسري القرآن العظيم/ - 48 

م حممد سعيد إبراهيم حممود بداد؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمحن وراق ـ جامعة أ

 ص. 333ـ  1999درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

تعاىل ملعاين اآليات يف تفسريه عرضا  ]أطروحة[ـ ترجيحات ابن كثري - 49 

ودراسة من أول سورة يونس إىل آخر القرآن الكريم/ عبد اهلل بن عبد العزيز 

العواجي؛ إرشاف حممد أيوب بن حممد يوسف عيل ـ اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 .1420نورة ـ دكتوراه، امل
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]أطروحة[ـ اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن - 50 

الكريم(/ أنس صالح أمحد رضا؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمحن وراق ـ جامعة أم 

 .2000درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

ة وآل ]أطروحة[ـ ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسري سور الفاحتة والبقر- 51 

أمحد  /"عرض ودراسة ونقد  "عمران من تفسريه املسمى تفسري القرآن العظيم 

 .2005حامد أمحد الرشقاوي ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسريه املسمى )بتفسري القرآن - 52 

أمحد  /" عرضا ودراسة ونقد "العظيم( من أول النساء حتى آخر سورة الكهف 

 رفعت محادة فودة ـ جامعة األزهر ـ ماجستري.

 دراسات عن مصادر تفسري ابن كثري -خامًسا
:أ(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ 1]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 53 

 .81ـ ـ ص  9س  107م ـ ع 1973هـ=1395جملة الوعي اإلسالمي: الكويت، 

:ب(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ 1ائيليات)]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرس- 54 

 .13ـ ص  9س  117م ـ ع 1973هـ=1395جملة الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 2]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 55 

 84ص ـ ص  8ـ  11س  128م ـ ع 1974هـ=1395الوعي اإلسالمي: الكويت، 

 .91ـ 

[ـ إرسائيليات يف تفسري ابن كثري/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة ]دورية- 56 

 .74ـ ـ ص  11س  129م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 3]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 57 

 .11س  124م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 
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(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 4كثري لإلرسائيليات)]دورية[ـ نقد ابن - 58 

 .11س  125م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

(/ إسامعيل سامل عبد العال ـ جملة 5]دورية[ـ نقد ابن كثري لإلرسائيليات)- 59 

 .11س  128م ـ ع 1976الوعي اإلسالمي: الكويت، 

رسائيليات يف ضوء تفسريه/ ]أطروحة[ـ موقف اإلمام ابن كثري من اإل- 60 

حممد إبراهيم تراوري؛ إرشاف عبد العزيز الدردير موسى ـ اجلامعة اإلسالمية 

 .1407باملدينة املنورة ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ الروايات املسندة عند ابن كثري من كتب التفاسري املفقودة - 61 

الشيخ وابن مردويه/  وذلك من تفسري عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حاتم وأيب

غالب حممد هوايش؛ إرشاف أمني حممد عطية باشا، عبد املهدي بن عبد القادر بن 

 سم. 21×  29مج ـ  3ـ  1414عبد اهلادي ـ جامعة أم القرى ـ دكتوراه، 

]أطروحة[ـ اإلرسائيليات يف تفسري ابن كثري/ عبد الرمحن السيد حممد - 62 

ن وراق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، أمحد؛ إرشاف أمحد حممد عبد الرمح

 ص. 102ـ  2000

]أطروحة[ـ ابن مردويه األصفهاين وقيمة مروياته للنص القرآين يف الربع - 63 

األول من القرآن الكريم من خالل تفسري ابن كثري/ خولة عيل عبد الرمحن 

 525ـ  2003، املزيرعي؛ إرشاف عيل أمحد فراج عيل ـ جامعة الكويت ـ ماجستري

 سم. 21×  29ص ـ 

]أطروحة[ـ منهج اإلمام ابن كثري يف روايته ونقده لإلرسائيليات/ - 64 

مصطفى حممد مصطفى اخلان؛ إرشاف يارس أمحد الشاميل ـ اجلامعة األردنية ـ 

 ص. 185ـ  2004ماجستري، 
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]أطروحة[ـ أقوال ابن مسعود وختريج رواياته من تفسري ابن كثري )من - 65 

نعام(/ أبو بكر عمر عبيد مبارك جبيل ـ جامعة اإليامن: ألسورة ا سورة الفاحتة إىل

 .2005اليمن ـ ماجستري، 

]كتاب[ـ موارد احلافظ ابن كثري يف تفسريه/ سعود بن عبد اهلل الفنيسان ـ - 66 

 ص. 982مج ـ  2م ـ 2006هـ = 1427، 1مكتبة التوبة: الرياض ـ ط 

رويات سعيد بن جبري يف تفسري القرآن العظيم لإلمام ]أطروحة[ـ أقوال وم- 67 

ابن كثري: مجع ودراسة وحتقيق/ نعمة عبد الكريم حممد سليامن؛ إرشاف عمر يوسف 

ـ  500ـ  2007محزة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ دكتوراه،   سم. 21×  29ص 

حلوسني ]كتاب[ـ الشاهد الشعري يف )تفسري القرآن العظيم( البن كثري/ ا- 68 

ـ ط  ـ عامل الكتب احلديث: إربد  ـ = 1436، 1البوعزاوي  ـ 2015ه  ص. 117م 

 (1)دراسات عن منهج تفسري ابن كثري -سادًسا

جه يف التفسري/ إسامعيل سامل ]أطروحة[ـ احلافظ ابن كثري ومنه- 69 

العال؛ إرشاف عبد العظيم معاين، عبد املجيد حممود عبد املجيد ـ كلية دار عبد

 .1971م: القاهرة ـ ماجستري، العلو

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف التفسري/ سليامن بن إبراهيم بن عبد اهلل - 70 

الالحم؛ إرشاف حممد عبد الرمحن الراوي ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 .1401اإلسالمية ـ ماجستري، 

]كتاب[ـ ابن كثري: حياته ومؤلفاته/ مسعود الرمحن خان الندوي ـ - 71 

 ص. 202م ـ 1979اهلند، ، اجلامعة اإلسالمية )القسم العريب(: عليكره 

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

 التفسري.
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(/ إسامعيل جراح أوغلو ـ جملة حولية 1]دورية[ـ ابن كثري وتفسريه)- 72 

 .69ـ  45ص ـ ص  25ـ  24م ـ ع 1981اإلهليات: جامعة أنقرة: أوغلو، 

ـ جامعة أم  ]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري املفرس/ مطر أمحد مسفر الزهراين- 73 

 .1402القرى ـ ماجستري، 

(/ إسامعيل جراح أوغلو ـ جملة حولية 2]دورية[ـ ابن كثري وتفسريه)-74 

 .69ـ  45ص ـ ص  25ـ  25م ـ ع 1982اإلهليات: جامعة أنقرة: أوغلو، 

إبراهيم بن عبد اهلل بن ]دورية[ـ احلافظ ابن كثري وآثاره العلمية/ سليامن - 75 

ـ ـ  3هـ ـ ع 1404 - 1403ية الرشيعة وأصول الدين: القصيم، الالحم ـ جملة كل

 .154ـ  129ص 

]دورية[ـ ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ نبيه زكريا عبد ربه ـ جملة منار - 76 

 .13ـ  10ص ـ ص  4ـ  9س 10م ـ ع 1984اإلسالم: أبو ظبي، 

بد اهلل ]كتاب[ـ منهج ابن كثري يف التفسري/ سليامن بن إبراهيم بن ع- 77 

 ص. 500م ـ 1990هـ = 1420، 1الالحم ـ دار املسلم: الرياض ـ ط 

]أطروحة[ـ ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ فرحان إسامعيل إبراهيم ـ - 78 

 .1990جامعة بغداد ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري ومنهجه يف )تفسري القرآن العظيم(/ فوزية - 79 

سف أمحد عيل أبو ريدة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ أمحد احلسن طه؛ إرشاف يو

 ص. 309ـ  1990ماجستري، 

دراسة وحتقيق/  :]أطروحة[ـ البغوي وابن كثري ومنهجهام يف التفسري- 80 

زينب بنت عبد الرمحن بن حممد الدخيل؛ إرشاف حممود عبد السميع الشعالن ـ 

 .1416ه، الرئاسة العامة لتعليم البنات: السعودية ـ دكتورا
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]أطروحة[ـ اإلمام ابن كثري ومنهجه يف التفسري/ خالد حسن عبد الرحيم - 81 

 1996ودان ـ ماجستري، ـــة: الســيـالمـلوم اإلسـم والعــريـرآن الكــقـة الـعـامـــ ج

 ص. 270ـ 

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف تفسري آيات األحكام/ يارس إسامعيل - 82 

 .1999مية العاملية: ماليزيا ـ ماجستري، رايض ـ اجلامعة اإلسال

-هـ774]أطروحة[ـ الصناعة احلديثية عند احلافظ إسامعيل بن كثري )ت- 83 

م( يف كتابه تفسري القرآن العظيم/ مهند زكريا حييى الرشبايت؛ إرشاف 1372

ـ  2001حسيب حسن حسب اهلل السامرائي ـ جامعة آل البيت: األردن ـ ماجستري، 

 ص. 204

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري يف تفسريه آيات أحكام األرسة/ صالح - 84 

فاس ـ  -كلية الرشيعة  -اهلروري؛ إرشاف حممد يعقويب خبيزة ـ جامعة القرويني 

 .2005ماجستري، 

]أطروحة[ـ السياق يف كتب التفسري: الكشاف وتفسري ابن كثري نموذجا/ - 85 

ثامن ـ جامعة حلب: سوريا ـ حممد املهدي محامي رفاعي؛ إرشاف مصطفى ع

 سم. 21×  29ص ـ  305ـ  2004ماجستري، 

]كتاب[ـ حياة ابن كثري وكتابه تفسري القرآن العظيم/ حممد عبد اهلل - 86 

 ص. 168هـ ـ 1424م = 2004، 1الفالح ـ املؤلف: الرياض ـ ط 

ون ]كتاب[ـ النظر العقيل عند ابن كثري يف تفسريه/ حيدر خمتار حممود ـ د- 87 

 ص. 74م ـ 2004نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري ودوره يف التفسري/ عدنان بن حممد بن عبد اهلل - 88 

ن،   م.2005آل شلش ـ دار النفائس للنرش والتوزيع: عاما
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]أطروحة[ـ السياق القرآين وأثره يف التفسري: دراسة نظرية وتطبيقية من - 89 

محن عبد اهلل رسور جرمان املطريي؛ إرشاف خالد خالل تفسري ابن كثري/ عبد الر

 هـ.1429بن عبد اهلل القريش ـ جامعة أم القرى ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ منهج احلافظ ابن كثري يف نقد الرواة واملرويات من خالل -90 

تفسريه/ يوسف عبد الالوي؛ إرشاف حممد خالد اسطنبويل ـ جامعة األمري عبد 

 .2009ية: اجلزائر ـ ماجستري، القادر للعلوم اإلسالم

]كتاب[ـ مع اإلمام ابن كثري يف تفسريه/ حممد عبد الرمحن الراوي ـ - 91 

 ص. 281م ـ 2009، 1املكتبة األكاديمية: القاهرة ـ ط 

دراسة يف منهج اإلمام ابن كثري  :]كتاب[ـ ملح اخلدور يف التفسري باملأثور- 92 

هـ = 1436، 1لينة للنرش والتوزيع ـ ط يف تفسريه/ خالد فوزي محزة ـ دار  

 ص. 225م ـ 2015

]أطروحة[ـ احلافظ ابن كثري بني أهل األثر وأهل النظر/ ماجد الدرويش - 93 

 ـ جامعة اجلنان: بريوت ـ ماجستري.

]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري/ حممد عيل قطب ـ دار الفكر العريب: القاهرة ـ - 94 

 (.6ص )أئمة التفسري للفتيان،  114

 املوازنة بني تفسري ابن كثري وتفسري غريه -سابًعا
]أطروحة[ـ استدراكات ابن كثري عىل ابن جرير يف تفسريه/ أمحد عمر - 95 

عبد اهلل؛ إرشاف السيد حممود دسوقي ـ اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه، 

1405. 

 وابن كثري يف ]أطروحة[ـ املقارنة بني منهج ابن عطية األندليس- 96 

تفسريهيام/ محد بن عبده بن هادي أزيبي؛ إرشاف التهامي الراجي اهلاشمي ـ كلية 

 .1989اآلداب: الرباط ـ دكتوراه، 
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]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني منهج القرطبي وابن حيان وابن كثري يف - 97 

 تفسري سورة اجلن/ إسامعيل عبد العزيز حممود أبو شطرة ـ جامعة األزهر ـ

 .1994ماجستري، 

بوري احلريي ا]أطروحة[ـ الكفاية يف تفسري القرآن أليب عبد الرمحن النيس- 98 

من أول سورة األنفال إىل هناية سورة طه حتقيق ودراسة مع املقارنة بتفسري ابن 

كثري/ حتقيق ودراسة شلواح بن عواض لوحيق املطريي؛ إرشاف عبد اهلل بن حممد 

 .1416اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ دكتوراه،  بن عبد اهلل الغنيامن ـ

]كتاب[ـ املقارنة بني منهجي اإلمامني ابن جرير وابن كثري يف التفسري/ - 99 

حممد املختار بن طالب بن حممد آل نوح الشنقيطي؛ إرشاف عبد الفتاح إبراهيم 

م ـ 2003هـ = 1423، 1عاشور ـ دار ماجد عسريي للنرش والتوزيع: جدة ـ ط 

 ص. 590

]دورية[ـ تنبيهات اإلمام ابن كثري عىل قضايا ومسائل أوردها اإلمام - 100 

الفخر الرازي/ شايع بن عبده بن شايع األسمري ـ جملة جامعة اإلمام حممد بن 

 .107ـ  13ص ـ ص  95ـ  44هـ ـ ع 1424سعود اإلسالمية: الرياض، شوال 

عىل املفرسين/ هاين احلاج ـ دار ]كتاب[ـ تعقبات احلافظ ابن كثري - 101 

 ص. 337م ـ 2005هـ = 1426، 1الكيان: الرياض ـ ط 

]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: -102 

دراسة مقارنة من أول سورة املائدة إىل هناية سورة األعراف/ توفيق هداية؛ إرشاف 

ص ـ  316م ـ 2006سالمية ـ ماجستري، عمر يوسف محزة ـ جامعة أم درمان اإل

 سم. 21×  29

 ام]أطروحة[ـ مواقف ابن كثري من اختيارات ابن جرير يف تفسريه، رمحه- 103 

اهلل، من أول سورة الفاحتة حتى آخر سورة اإلنعام: دراسة وتطبيق/ سامل حممد 
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 مبرش الشهري؛ إرشاف مبارك حممد أمحد رمحة ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ

 سم. 21×  29ص ـ  446ـ  2007ماجستري، 

]أطروحة[ـ أقوال املخلوقني يف القرآن الكريم وتعليقات اإلمام فخر - 104 

الدين حممد بن عمر الرازي عىل ذلك مقارنة مع أقوال ابن كثري والشعراوي/ 

هشام كامل عيل أبو العز؛ إرشاف الشيخ مجعة سهل ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 سم. 21×  29ص ـ  351ـ  2008، دكتوراه

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري وسيد قطب يف كتابيهام تفسري القرآن العظيم - 105 

ويف ظالل القرآن الكريم: دراسة مقارنة لألجزاء من األول إىل الثالث/ عبد اهلل 

دليل إبراهيم حامد؛ إرشاف قريش حسن طه صديق ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ 

 سم. 21×  29ص ـ  363ـ  2009املصدر،  مل يسجل يف

]أطروحة[ـ منهج ابن كثري وسيد قطب يف تفسري القرآن الكريم: دراسة - 106 

حسن حممد إسحاق آدم؛ إرشاف حيدر حممد سليامن ـ  /21 - 19مقارنة من األجزاء 

 سم. 21×  29ص ـ  282ـ  2009جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة ]أطروحة[ـ - 107 

من القرآن الكريم/ محداين فوريا؛ إرشاف حممد أبكر  15 - 13مقارنة لألجزاء الثالثة 

ـ ماجستري،  ـ جامعة أم درمان اإلسالمية  ـ  354ـ  2009يوسف   سم. 21×  29ص 

بقه من املفرسين من ]أطروحة[ـ تعقبات اإلمام ابن كثري عىل من س- 108 

خالل كتابه تفسري القرآن العظيم/ أمحد عمر أمحد السيد؛ إرشاف أمني حممد عطية 

باشا؛ مناقشة زياد خليل حممد الدغامني، زيد عيل مهدي مهارش ـ جامعة أم القرى 

 ص. 547ـ  1431ـ دكتوراه، 

 :قيطي]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشن- 109 

دراسة مقارنة يف اجلزء الثامن والعرشين من القرآن الكريم/ عبد الغني حممد نور؛ 
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إرشاف عيل األمني عوض اهلل حممد ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ  366ـ  2011

دراسة  :]أطروحة[ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي- 110 

من القرآن الكريم/ حممد معلم بكرام؛ إرشاف حممد أبكر  12 - 10ارنة لألجزاء مق

ـ ماجستري،  ـ جامعة أم درمان اإلسالمية  ـ  317ـ  2011يوسف   سم. 21×  29ص 

]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني منهجي اخلازن وابن كثري من خالل - 111 

عمر؛ إرشاف عائشة الربع األول من القرآن الكريم/ مستورة إبراهيم سعيد 

 190ـ  2012رشيف حممد أمحد عثامن ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ 

]أطروحة[ـ دراسة مقارنة بني تفسريي اخلازن وابن كثري يف اجلزأين - 112 

التاسع والعارش/ منى عبد اهلل إبراهيم العزيب؛ إرشاف كامل حممود عبد املقصود 

إسامعيل بن مصطفى محاد، الرفاعي حممد الرفاعي عبيد ـ جامعة  عزب؛ مناقشة

 هـ. 1432األزهر ـ ماجستري، 

دراسة موازنة بني ابن  :]أطروحة[ـ التفسري باملأثور بني املرشق واألندلس- 113 

عطية األندليس وابن كثري الدمشقي/ خمتار أمحد حممد عبد اجلليل؛ إرشاف أمحد يوسف 

ـ دكتوراه، سليامن، عمر حممد عب ـ جامعة املنيا: مرص   ص. 429ـ  2014د الواحد 

 دراسات عن اللغة يف تفسري ابن كثري -ثامًنا
]أطروحة[ـ املسائل البالغية يف الربع الثاين من تفسري ابن كثري/ حممد - 114 

 .1986عيل هريدي الصعيدي ـ جامعة األزهر ـ دكتوراه، 

-لحات القرآنية يف تفسري ابن كثري]أطروحة[ـ املعجم التارخيي للمصط- 115 

العريب عبد اجلليل؛ إرشاف حممد البوقاعي ـ كلية اآلداب: فاس ـ دبلوم  /2ج

 .2006الدراسات العيل، 
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 -بن كثري ا -]كتاب[ـ القرآن: إعجاز وبيان ألئمة املفرسين )القرطبي - 116 

، 1نوفية ـ ط الشوكاين(/ كامل بن حممد حمجوب ـ مكتبة املعارف: امل -اجلاللني 

 ص. 637م ـ 2006

 الدخيل يف تفسري ابن كثري -تاسًعا
]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري ابن كثري من أول سورة األعراف إىل هناية - 117 

جاب اهلل عوض اهلل جاب اهلل حسني ـ جامعة  /"دراسة حتليلية  "سورة الكهف 

 .2005األزهر ـ ماجستري، 

 القرآن العظيم للحافظ ابن كثري فيام ]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري- 118 

سكت عنه من أول الكتاب حتى هناية سورة األنعام/ السيد أمحد السيد البيومي ـ 

 .2005جامعة األزهر ـ ماجستري، 

]أطروحة[ـ الدخيل يف تفسري ابن كثري من أول سورة مريم حتى سورة - 119 

يل؛ إرشاف شكري شفيق دراسة حتليلية نقدية/ عادل السيد أمحد العجي :الناس

مصطفى األخرض؛ مناقشة صالح الدين يوسف شلبي ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

 سم. 21×  29ص ـ  798ـ  2006

 دراسات عن املباحث غري التفسريية يف تفسري ابن كثري -عاشًرا
]أطروحة[ـ ابن كثري وجهوده يف احلديث وفقهه من خالل كتاب - 120 

حممد باليتش؛ إرشاف حممد الروكي ـ كلية اآلداب:  )تفسري القرآن العظيم(/

 .1994الرباط ـ دبلوم الدراسات العيل، 

دراسة  :]كتاب[ـ اإلمام ابن كثري وأثره يف علم احلديث رواية ودراية- 121 

تطبيقية عىل تفسري القرآن العظيم/ عدنان بن حممد بن عبد اهلل آل شلش ـ دار 

 ص. 701م ـ 2005هـ = 1425، 1األردن( ـ ط النفائس للنرش والتوزيع: عامن )



 (ه1439)مجادى اآلخرة  والعشرون        خلامسالعدد ا جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية     

 327 

يف الدعوة إىل اهلل/ حممود مرتىض  ]أطروحة[ـ منهج اإلمام ابن كثري - 122 

حامد عيل؛ إرشاف يوسف حممد يوسف عيد؛ مناقشة عيل عثامن منصور شحاتة، 

 سم. 21×  29ص ـ  416ـ  2006أمحد أمحد غلوش ـ جامعة األزهر ـ ماجستري، 

ة[ـ منهج ابن كثري يف الدعوة إىل اهلل من خالل كتابه تفسري ]أطروح- 123 

القرآن العظيم واالستفادة منه يف العرص احلارض/ مبارك بن محد احلامد الرشيف؛ 

 402ـ  2007إرشاف حممد زين اهلادي ـ جامعة أم درمان اإلسالمية ـ دكتوراه، 

 سم. 21×  29ص ـ 

إىل اهلل/ مبارك بن محد احلامد ]كتاب[ـ منهج ابن كثري يف الدعوة - 124 

 مج. 2الرشيف ـ كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع: الرياض ـ 

]أطروحة[ـ اجلانب العقدي يف التفسري باملأثور بني اإلمامني الطربي - 125 

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

هلل حسن أمحد، هبجت عبد الرزاق اجلندي؛ مناقشة حممد صالح عبده، حبيب ا

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

 خمتصرات تفسري ابن كثري -حادي عشر
]خمطوط[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري )وهو تلخيص - 126 

بن مسعود الكازروين هـ(/ سعيد بن حممد 774تفسري القرآن العظيم البن كثري ت 

 .384ـ   رقم  24هـ( ـ نور عثامنية 758)ت

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من أول القرآن إىل - 127 

هـ(؛ حتقيق منى 758هناية سورة النساء/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 مية ـ ماجستري.بنت عبد اهلل آل حليان ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة املائدة إىل - 128 

هـ(؛ حتقيق نورة 758سورة اإلرساء/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 بنت حممد اجلريوي ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ ماجستري.
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لخص من تفسري ابن كثري من سورة الكهف ـ البدر املنري امل ]أطروحة[- 129 

هـ(؛ حتقيق 758إىل سورة الصافات/ سعيد بن حممد بن مسعود الكازروين )ت

 هند بنت عيل آل عثامن ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ ماجستري.

]أطروحة[ـ البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة ص إىل - 130 

هـ(؛ حتقيق البندري 758يد بن حممد بن مسعود الكازروين )تهناية القرآن/ سع

بنت مسفر بن معيوض اجلعيد ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ 

 ماجستري.

]كتاب[ـ عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري/ أمحد بن حممد شاكر بن - 131 

 مج. 2م ـ 1958هـ=1377، 1أمحد ـ دار املعارف: مرص ـ ط 

تاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري/ حممد عيل الصابوين ـ دار القرآن ]ك- 132 

 سم. 21×  29مج ـ  3هـ ـ 1393، 1الكريم: بريوت ـ ط 

تفسري ابن كثري/ اختصار  الختصار]كتاب[ـ تيسري العيل القدير - 133 

، 5وتعليق حممد نسيب الرفاعي ـ مكتبة املعارف للنرش والتوزيع: الرياض ـ ط 

 مج. 4م ـ 1988هـ = 1408

]كتاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري: تفسري القرآن العظيم/ حممد كريم بن - 134 

 مج. 2م ـ 1988، 4سعيد راجح ـ دار املعرفة: بريوت ـ ط 

]كتاب[ـ التيسري لتفسري ابن كثري/ عبد اهلل بن حممد بن إسحاق آل - 135 

عىل نفقة األمري  الشيخ؛ مراجعة وتصحيح عبد الكريم أمني عثامن النواوي ـ طبع

 مج. 4م ـ 1990هـ= 1411، 1سلطان بن عبد العزيز ـ ط 

]كتاب[ـ أوجز التفاسري من تفسري ابن كثري/ خالد عبد الرمحن العك ـ - 136 

 = هـ1413، 1بريوت ـ ط  -دار ابن عصاصة، دار البشائر اإلسالمية: دمشق

 سم. 21×  29ص ـ  605م ـ 1992
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ري يف هتذيب تفسري ابن كثري/ جمموعة من ]كتاب[ـ املصباح املن- 137 

املؤلفني/ الباحثني؛ إرشاف صفي الرمحن املباركفوري ـ مكتبة دار السالم: الرياض 

 ص. 1245م ـ 1999، 1ـ ط 

]كتاب[ـ تيسري الرمحن الرحيم يف اختصار تفسري القرآن العظيم - 138 

الرشد: الرياض ـ  )خمترص تفسري ابن كثري(/ حممد رياض السلفي األثري ـ مكتبة

 سم. 21×  29مج ـ  2م ـ 2001هـ=1421، 1ط 

]كتاب[ـ صحيح خمترص تفسري ابن كثري/ أمحد البكري، حممد عادل - 139 

، 2حممد، حممد خلف ـ دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة: القاهرة ـ ط 

 سم. 21×  29مج ـ  3م ـ 2002هـ = 1422

         ري القرآن الكريم البن كثري/ الصحيح لتفسـ املخترص  ]كتاب[- 140 

 مج. 2م ـ 2002، 1احلميد أمحد يوسف هنداوي ـ دار اهلدى: اجليزة ـ ط  عبد

]كتاب[ـ خمترص تفسري ابن كثري/ أمحد بن شعبان بن أمحد، حممد بن - 141 

 مج. 3م ـ 2003هـ = 1423، 1عيادي بن عبد احلليم ـ مكتبة الصفا: القاهرة ـ ط 

]كتاب[ـ صحيح خمترص تفسري ابن كثري/ حممد عبد اللطيف خلف ـ - 142 

 ص. 2088ـ  2005دون نارش: القاهرة، 

]كتاب[ـ اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري/ حممد عبد اهلل بن الشيخ - 143 

حممد الشنقيطي، صالح بن حممد عرفات، خالد بن فوزي عبد احلميد؛ إرشاف: 

 ص. 2004هـ ـ 1426، 1يد ـ دار اهلداية للنرش: جدة ـ ط صالح بن عبد اهلل بن مح

]كتاب[ـ الدر النثري يف اختصار تفسري احلافظ ابن كثري موشى وحمىل - 144 

بتخرجيات شيخنا اإلمام حمدث العرص حممد نارص الدين األلباين عىل هامش 

مصحف املدينة النبوية/ حممد موسى آل نرص ـ رشكة غراس للنرش والتوزيع: 

 ص. 926هـ ـ 1426الكويت، 
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]كتاب[ـ املفتاح الكبري لتفسري ابن كثري/ سمري حممد إسامعيل ـ دار - 145 

 ص. 825م ـ 2008، 1املحدثني للبحث العلمي والرتمجة والنرش: القاهرة ـ ط 

]كتاب[ـ تفسري ابن كثري: هتذيب وترتيب/ صالح عبد الفتاح دحبور - 146 

 م.2008، 1والتوزيع: عامن )األردن( ـ ط  اخلالدي ـ دار الفاروق للنرش

]كتاب[ـ تيسري تفسري ابن كثري/ حممد بن حممود بن إبراهيم عطية ـ دار - 147 

 سم. 21×  29ص ـ  1216م ـ 2009الكتب العلمية: بريوت، 

]كتاب[ـ القبس املنري ) خمترص تفسري ابن كثري (/ حممد بن سليامن بن - 148 

هـ 1430، 1بن حزم للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت ـ ط عبد اهلل األشقر ـ دار ا

 سم. 21×  29مج ـ  3م ـ 2009= 

]كتاب[ـ حسن التحرير يف هتذيب تفسري ابن كثري/ حممد احلمود - 149 

 مج. 8م ـ 2012، 1النجدي ـ رشكة غراس للنرش والتوزيع: الكويت ـ ط 

د اهلل بن إبراهيم بن ]كتاب[ـ نفح العبري هتذيب تفسري ابن كثري/ عب- 150 

 م.2014، 1سليامن الرشيد ـ مكتبة الكوثر: الرياض ـ ط 

]كتاب[ـ التيسري خالصة تفسري ابن كثري/ حممود حممد سامل ـ مطبعة - 151 

 سم. 21×  29مج ـ  2الشعب: مرص، دون تاريخ نرش ـ 

 االستدراك على تفسري ابن كثري -ثاني عشر
ه ابن كثري/ حممد خري رمضان يوسف ـ دار ]كتاب[ـ تفسري ما مل يفرس- 152 

 ص. 487م ـ 2015هـ = 1436البشائر اإلسالمية: بريوت، 

 احلواشي والتعليقات على تفسري ابن كثري -ثالث عشر
]خمطوط[ـ العلم الغزير يف تفسري ابن كثري )وهي حاشية عىل تفسري ابن - 153 

ـ  52ـ الرباط م تريم هـ(/ إسامعيل الزرعي )خطيب جامع الديلع( 774كثري ت 

259. 
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 كشاف العناوين
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 72.......................................................... (1ابن كثري وتفسريه)

 74.......................................................... (2ابن كثري وتفسريه)

 120... ابن كثري وجهوده يف احلديث وفقهه من خالل كتاب)تفسري القرآن العظيم(

 76....................................................ابن كثري ومنهجه يف التفسري

 78....................................................ابن كثري ومنهجه يف التفسري

ابن مردويه األصفهاين وقيمة مروياته للنص القرآين يف الربع األول من القرآن 

 63...............................................الكريم من خالل تفسري ابن كثري

 30..............أحاديث سورة الكهف من تفسري ابن كثري حتقيق وختريج ودراسة

 - 19 يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( يف األجزاء )اختيارات اإلمام ابن كثري

 44.......................................................... ( )دراسة حتليلية(21

( احلديد 29اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من اآلية )

 43...................................................................آخر الناس -

( 20اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من اآلية )

 45............................................................ (30آية ) -الفرقان

( فصلت 46اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من اآلية )

 46.............................................................( الواقعة96آية ) -

اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من اجلزء العارش إىل 

 47.............................................. اجلزء الثاين عرش )دراسة حتليلية(
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اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم( من سورة يوسف إىل 

 42.........................................................................الكهف

 50................... اختيارات اإلمام ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن الكريم(

 48......................ري يف تفسريه تفسري القرآن العظيماختيارات اإلمام ابن كث

 95..................................استدراكات ابن كثري عىل ابن جرير يف تفسريه

 56..................................................إرسائيليات يف تفسري ابن كثري

 62................................................اإلرسائيليات يف تفسري ابن كثري

أقوال ابن مسعود وختريج رواياته من تفسري ابن كثري )من سورة الفاحتة إىل سورة 

 65....................................................................... نعام(ألا

ن حممد بن عمر أقوال املخلوقني يف القرآن الكريم وتعليقات اإلمام فخر الدي

 104......................الرازي عىل ذلك مقارنة مع أقوال ابن كثري والشعراوي

أقوال ومرويات سعيد بن جبري يف تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري: مجع 

 67................................................................ودراسة وحتقيق

 73..........................................................املفرساإلمام ابن كثري 

اإلمام ابن كثري وأثره يف علم احلديث رواية ودراية دراسة تطبيقية عىل تفسري 

 121................................................................القرآن العظيم

 88...............................................اإلمام ابن كثري ودوره يف التفسري

 79............................. اإلمام ابن كثري ومنهجه يف )تفسري القرآن العظيم(

 81.............................................اإلمام ابن كثري ومنهجه يف التفسري
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 94.................................................................اإلمام ابن كثري

 136............................................أوجز التفاسري من تفسري ابن كثري

البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري )وهو تلخيص تفسري القرآن العظيم البن 

 126............................................................. هـ(774كثري ت 

 127..البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من أول القرآن إىل هناية سورة النساء

 129 البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة الكهف إىل سورة الصافات

 128... البدر املنري امللخص من تفسري ابن كثري من سورة املائدة إىل سورة اإلرساء

 130.........لخص من تفسري ابن كثري من سورة ص إىل هناية القرآنالبدر املنري امل

 80..........................البغوي وابن كثري ومنهجهام يف التفسري دراسة وحتقيق

البن كثري: من سورة الفاحتة  "تفسري القرآن العظيم"ختريج األحاديث الواردة يف 

 33........................................................إىل آخر سورة آل عمران

ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة اإلرساء إىل آخر سورة 

 31............................................................................يس

إىل آخر سورة  ختريج األحاديث الواردة يف تفسري ابن كثري: من أول سورة املائدة

 32..........................................................................النحل

ترجيحات ابن كثري رمحه اهلل تعاىل ملعاين اآليات يف تفسريه عرضا ودراسة من أول 

 49.............................................سورة يونس إىل آخر القرآن الكريم

ات اإلمام ابن كثري يف تفسري سور الفاحتة والبقرة وآل عمران من تفسريه ترجيح

 51.........................."عرض ودراسة ونقد  "املسمى تفسري القرآن العظيم 
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من أول  ترجيحات اإلمام ابن كثري يف تفسريه املسمى )بتفسري القرآن العظيم(

 52........................"قد عرضا ودراسة ون "النساء حتى آخر سورة الكهف 

 41............عرًضا ودراسة-ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسريه

تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات الطربي والنيسابوري 

 38..................................وابن اجلوزي والقرطبي وابن كثري والسيوطي

عقبات اإلمام ابن كثري عىل من سبقه من املفرسين من خالل كتابه تفسري القرآن ت

 108.......................................................................العظيم

 101........................................تعقبات احلافظ ابن كثري عىل املفرسين

 29......................ألحاديث الواردة يف سورة الرعدتفسري ابن كثري: ختريج ا

 146..............................................تفسري ابن كثري: هتذيب وترتيب

تفسري القرآن العظيم . إلسامعيل ابن كثري القريش. من أول الكتاب إىل آخر اآلية 

 28.......................................( من سورة البقرة . حتقيقًا ودراسة141)

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة مقارنة من أول 

 102.........................................سورة املائدة إىل هناية سورة األعراف

زاء تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي: دراسة مقارنة لألج

 107..........................................من القرآن الكريم 15 - 13الثالثة 

تفسري القرآن العظيم البن كثري وأضواء البيان للشنقيطي دراسة مقارنة يف اجلزء 

 109..........................................الثامن والعرشين من القرآن الكريم

بن كثري وأضواء البيان للشنقيطي دراسة مقارنة لألجزاء تفسري القرآن العظيم ال

 110..................................................من القرآن الكريم 12 - 10

 29-1........................................................تفسري القرآن العظيم
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ازنة بني ابن عطية األندليس وابن التفسري باملأثور بني املرشق واألندلس دراسة مو

 113................................................................كثري الدمشقي

 152....................................................تفسري ما مل يفرسه ابن كثري

 100.....لرازيتنبيهات اإلمام ابن كثري عىل قضايا ومسائل أوردها اإلمام الفخر ا

)خمترص تفسري  ظيمـرآن العــر القـيـفسـار تـصـي اختـم فـيـرحـن الـمـرحـر الــسيـيـت

 138.................................................................... ابن كثري(

 133..................................ختصار تفسري ابن كثريالتيسري العيل القدير 

 147.........................................................تيسري تفسري ابن كثري

 151...............................................التيسري خالصة تفسري ابن كثري

 135.......................................................التيسري لتفسري ابن كثري

يف التفسري باملأثور بني اإلمامني الطربي وابن كثري: دراسة  اجلانب العقدي

 125........................................................................مقارنة

 93......................................احلافظ ابن كثري بني أهل األثر وأهل النظر

 75.................................................احلافظ ابن كثري وآثاره العلمية

 69...........................................احلافظ ابن كثري ومنهجه يف التفسري

 149......................................حسن التحرير يف هتذيب تفسري ابن كثري

واملعقول واملنقول حقيقة املسيح والتثليث؛ تفسري موضوعي جامع بني املأثور 

مستمد من أوثق الكتب الطربي، الكشاف، القرطبي، األلويس، ابن كثري، البحر 

 40.........................املحيط، صفوة التفاسري، حاشية الصاوي عىل اجلاللني
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 86......................................حياة ابن كثري وكتابه تفسري القرآن العظيم

دراسة  "فسري ابن كثري من أول سورة األعراف إىل هناية سورة الكهف الدخيل يف ت

 117......................................................................"حتليلية 

الدخيل يف تفسري ابن كثري من أول سورة مريم حتى سورة الناس دراسة حتليلية 

 119.........................................................................نقدية

الدخيل يف تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري فيام سكت عنه من أول الكتاب 

 118......................................................حتى هناية سورة األنعام

ات شيخنا اإلمام الدر النثري يف اختصار تفسري احلافظ ابن كثري موشى وحمىل بتخرجي

 144...حمدث العرص حممد نارص الدين األلباين عىل هامش مصحف املدينة النبوية

 112......دراسة مقارنة بني تفسريي اخلازن وابن كثري يف اجلزأين التاسع والعارش

 97....دراسة مقارنة بني منهج القرطبي وابن حيان وابن كثري يف تفسري سورة اجلن

منهجي اخلازن وابن كثري من خالل الربع األول من القرآن  دراسة مقارنة بني

 111.......................................................................الكريم

الروايات املسندة عند ابن كثري من كتب التفاسري املفقودة وذلك من تفسري عبد بن 

 61.......................ن مردويهمحيد وابن املنذر وابن أيب حاتم وأيب الشيخ واب

إسامعيل بن كثري القرشى  ]كذا[ س و ج يف تفسري ابن كثري لعامد الدين أبو الفدا

 35.......................................................................الدمشقي

 ابن السياق القرآين وأثره يف التفسري: دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري

 89............................................................................كثري
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 85....................السياق يف كتب التفسري: الكشاف وتفسري ابن كثري نموذجا

 68...........................الشاهد الشعري يف )تفسري القرآن العظيم( البن كثري

 139................................................ري ابن كثريصحيح خمترص تفس

 142................................................صحيح خمترص تفسري ابن كثري

م( يف كتابه 1372-هـ774الصناعة احلديثية عند احلافظ إسامعيل بن كثري )ت

 83...........................................................تفسري القرآن العظيم

 153 هـ(774العلم الغزير يف تفسري ابن كثري )وهي حاشية عىل تفسري ابن كثري ت 

 131............................................عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري

 148......................................... القبس املنري )خمترص تفسري ابن كثري(

 الشوكاين( -اجلاللني  -بن كثري  -القرآن: إعجاز وبيان ألئمة املفرسين )القرطبي 
...............................................................................116 

 37..............................................ابن كثري ،قل هو من عند أنفسكم

بوري احلريي من أول سورة ايف تفسري القرآن أليب عبد الرمحن النيس الكفاية

 98............األنفال إىل هناية سورة طه حتقيق ودراسة مع املقارنة بتفسري ابن كثري

 140...........................املخترص الصحيح لتفسري القرآن الكريم البن كثري

 134..................................لعظيمخمترص تفسري ابن كثري: تفسري القرآن ا

 132........................................................خمترص تفسري ابن كثري

 138........................................................خمترص تفسري ابن كثري

 141........................................................خمترص تفسري ابن كثري

 143.......خمترص تفسري القرآن العظيم املسمى عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري

 114............................املسائل البالغية يف الربع الثاين من تفسري ابن كثري
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 137.......................................املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري

 91...................................................مع اإلمام ابن كثري يف تفسريه

 115...............2ج-املعجم التارخيي للمصطلحات القرآنية يف تفسري ابن كثري

 145.................................................املفتاح الكبري لتفسري ابن كثري

 96....................بني منهج ابن عطية األندليس وابن كثري يف تفسريهيام املقارنة

 99....................املقارنة بني منهجي اإلمامني ابن جرير وابن كثري يف التفسري

ملح اخلدور يف التفسري باملأثور، دراسة يف منهج اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف 

 92.........................................................................تفسريه

 70.......................................................منهج ابن كثري يف التفسري

 77.......................................................منهج ابن كثري يف التفسري

ل كتابه تفسري القرآن العظيم واالستفادة منهج ابن كثري يف الدعوة إىل اهلل من خال

 123.........................................................منه يف العرص احلارض

 124.............................................. منهج ابن كثري يف الدعوة إىل اهلل

 82.........................................منهج ابن كثري يف تفسري آيات األحكام

 84.................................. منهج ابن كثري يف تفسريه آيات أحكام األرسة

 19منهج ابن كثري وسيد قطب يف تفسري القرآن الكريم: دراسة مقارنة من األجزاء 

21...........................................................................106 

منهج ابن كثري وسيد قطب يف كتابيهام تفسري القرآن العظيم ويف ظالل القرآن 

 105..........................الكريم: دراسة مقارنة لألجزاء من األول إىل الثالث
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 122...............................منهج اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف الدعوة إىل اهلل

 64............................ يف روايته ونقده لإلرسائيلياتمنهج اإلمام ابن كثري

 90..............منهج احلافظ ابن كثري يف نقد الرواة واملرويات من خالل تفسريه

 66...............................................موارد احلافظ ابن كثري يف تفسريه

تفسريه، رمحها اهلل، من أول سورة  مواقف ابن كثري من اختيارات ابن جرير يف

 103...............................الفاحتة حتى آخر سورة اإلنعام: دراسة وتطبيق

 60.......................موقف اإلمام ابن كثري من اإلرسائيليات يف ضوء تفسريه

 39.....ريالنداءات اإليامنية يف القرآن الكريم مع تفسري خمترص هلا من تفسري ابن كث

 87............................................النظر العقيل عند ابن كثري يف تفسريه

 150.............................................نفح العبري هتذيب تفسري ابن كثري

 53.............................................. :أ(1نقد ابن كثري لإلرسائيليات)

 54............................................ :ب(1ابن كثري لإلرسائيليات)نقد 

 55................................................ (2نقد ابن كثري لإلرسائيليات)

 57................................................ (3نقد ابن كثري لإلرسائيليات)

 58................................................ (4يات)نقد ابن كثري لإلرسائيل

 59................................................ (5نقد ابن كثري لإلرسائيليات)

 34.................................هداية املستنري بتخريج أحاديث تفسري ابن كثري

 36.........................................وصف الدور الثالثة من تفسري بن كثري

 143.............................................اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري
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 كشاف املؤلفني واملساهمني
 65..................................................أبو بكر عمر عبيد مبارك جبيل

 36.................................................................أبو ذر القلموين

 23 ..............................................................أمحد إبراهيم زهو

 122.............................................................أمحد أمحد غلوش

 139..................................................................أمحد البكري

 141.......................................................أمحد بن شعبان بن أمحد

 131...........................................................أمحد بن حممد شاكر

 51.....................................................أمحد حامد أمحد الرشقاوي

 52.........................................................أمحد رفعت محادة فودة

 12........................................................أمحد عبد السالم الزغبي

 44...........................................................أمحد عبد اهلل الربايعة

 108.........................................................أمحد عمر أمحد السيد

 95...............................................................أمحد عمر عبد اهلل

 62، 50، 48، 45، 42...............................أمحد حممد عبد الرمحن وراق

 113..........................................................ف سليامنأمحد يوس

 41..................................................................آدم عثامن عيل

 153.................................... إسامعيل الزرعي )خطيب جامع الديلع(

 28 - 1.................................... هـ(774إسامعيل بن عمر بن كثري)ت

 112....................................................إسامعيل بن مصطفى محاد

 74، 72.....................................................إسامعيل جراح أوغلو

 69 ،59 – 53............................................إسامعيل سامل عبد العال
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 97..........................................إسامعيل عبد العزيز حممود أبو شطرة 

 108، 61...................................................أمني حممد عطية باشا 

 50..........................................................أنس صالح أمحد رضا

 22..........................................................أيمن حممد نرص الدين

 130.......................................البندري بنت مسفر بن معيوض اجلعيد

 125..................................................هبجت عبد الرزاق احلباشنة

 96.......................................................التهامي الراجي اهلاشمي

 102..................................................................توفيق هداية

 46........................................................التيجاين عيل آدم إدريس

 117.........................................جاب اهلل عوض اهلل جاب اهلل حسني

 125.........................................................حبيب اهلل حسن أمحد

 8.................................... حجازي حممد رشيف )أبو إسحاق احلويني(
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