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مّي   القراءات التفسريية للصحابة والتابعني ، وما ُرِسم يف مصاحفهم ، وأ ثر ذكل يف تفسري الإمام القَاِسم

 رمحه هللا
 

عداد الباحث /  اإ

ان  اثبت س يد حسن حسَّ
 

 العلوم جامعة الفيومقسم الرشيعة الإسالمية لكية دار 
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ُّ{جع جع  جع جع 

َّ{ جع جع جع جع جع جع جع جع





 

                                                 



2020 يناير (1) العدد                              ة( ن)اللغويات والثقافات المقار           عة الفيوم     جام –مجلة كلية اآلداب   

 

ّي رمحه هللاالقراءات التفسريية للصحابة والتابعني ، وما ُرِسم يف مصاحفهم ، وأثر ذلك يف تفسري اإلمام ) اثبت سيد حسن حسَّان  82                                  الَقاِِسِ
                                                                                                          

                                                

 





 

{حب خب مب  جبجع جع جع جع جعجع  جعني  جع جع

{جع  جعمخ  جعمح  جعمج  جع مثهب جت  حت خت مت هت

َّ نيُّ {ني جع جع }  



َّ{جبجع جع جع جعُّ}
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َّ{ جعجع  جعني  جع جع}ُّ 

{ جع 

 َّ{ٌّ ٍّ  َّ  جع جع جع جعمي ىي  جع جع جع



{ُّجبجع جع جع جع َّ}



 

 

 

 

 





َّ{ني جعُّ}

{ني جع جع}
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َّ جبجع جع جع جعُّ

{  خمجم حم هلجل  حل خل مل جع جع جع جع جع جع جع جع جع  جع 

 َّ{جي حي  جعمه  جعمم جن  حن خن من هن 

{َّجم حم}

 والمقيمون 



{َّجع جع جع جع جع}  

 َّ{جع}

َّهل{جلحل خل مل}َّ{جع جع جع جع} 

 {َّخمجم حم}

 

 {َّجع جع جع} َّ{ جم }
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{َّجعُّ} {َّجم}

  َّ{ جع}

َّ{جم}

 

َّ{جعُّ} 

َّ{جعُّ} 

َّ {جع}

{}َّ ُّ  َّ 

 {جعرب   جعجع جع جع جعخل 

{ َّجع جع جعيت  ىتنت  جع جع رتنب ىب يب جع

 

{ جل حل جع جع جع جع جع جع  جعجع جع جع جع} َّ
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َّ {جل حل جع جع جع }

{جع جع جع }َّ

َّ{ جل جع جع}

 جع} 

َّ {جل حل جع جع جع}

 جع} 

َّ{ جل جع} 

 
 

{جل جع }ُّ

                                                 

 . 
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{جع جع جع جع جع جع جعني   جع جعري  جعىن ين  جع جع  جع 

{جب حب خب 

{جع جعري ُّ}





{جع جعني   جع جعري } 

جب  جع جع}َُّّ{جع جع جعُّ}{جع

َّ{حب
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{جع جعري  } 

  ( ٤٥ : هود) "{مم  جن حن خن حي  }

{مم  جن حن خن}

 

 

 { جع جع جع جع جعجع  جع جع جع جع جع جع جع جعنت  ىت يت 

{جع  جع جع جع جع جع

{جع  جع جع جع جع جع جع جع جع جع}





{نت ىت يتُّ} 

 جع جع جع جع جع ُّ}{جع جعُّ} 

                                                 



2020 يناير (1) العدد                              ة( ن)اللغويات والثقافات المقار           عة الفيوم     جام –مجلة كلية اآلداب   

 

ّي رمحه هللاالقراءات التفسريية للصحابة والتابعني ، وما ُرِسم يف مصاحفهم ، وأثر ذلك يف تفسري اإلمام ) اثبت سيد حسن حسَّان  89                                  الَقاِِسِ
                                                                                                          

                                                

 

{جع جع

{ُّجع جع جع}َّ

 

ُّ{جع جع جع جع جع جع 

{جع جع

 

{جع جع جع جع جع جع جع}َّ

{ جع جع جع جع جع جع جعمس   جعجع جع مخجعمح  جعمج  جع  

{ جع جع جع جع جع جع جعجع  جع جع جع جع جع جع جع جع

{جعجع جع مخجعمح  جعمج  جعُّ}
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{مخجعمح  جعمج  جعُّ  }   

{مخجع

{جع جعُّ} 

 

{ جع جعجع جع جع جع  جع جع جع جع جع جع جع جع 

{ جع جع جع جع جع جع



 

{ُّ جع جع جع جع جع 
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{َّ جع جع جع جع

 





{جع جع جع جع جع جع 

{جع جع  جع جع

 

                                                 

   


