
OBIDATM
موقع بحر القراءات

https://www.bhr-q.com/ar/


منهجي يف هذا املصحف - أصحاب التوسط -، كاآليت:

 قد جعلت النص املثبت يف املصحف برواية حفص، وأدرجت اخلالف يف اهلامش.

 وجعلــت اخلــالف مــن الشــاطبية والــدرة واقتــرت عليهــا. فــا اتفــق فيــه أصحــاب 

 . باللون البنفسجي ــه  ــه عــن حفــص، جعلت التوســط مــن كلــات وأحــرف، واختلفــوا في

. باللون األمحر ومــا اختلــف فيــه بينهــم مــن كلــات وأحــرف، جعلتــه 

باللون األخرض ونوهت عليها.  وقمت بتلوين اإلمالة املتفق عليها بينهم 

ــا -  ــة وقًف ــائي واإلمال ــث للكس ــاء التأني ــام وه ــف هش ــف - وق ــن الوق ــت بتلوي  وقم

ــط  ــت فق ــف، واكتفي ــف يف املصح ــو وق ــا ه ــى م ــا ع ــت عليه ، ونوه باللون األمحر الغامق

ــن هــاء التأنيــث للكســائي. بتلوي

وأصحاب التوسط قوًل واحًدا هم: 

                  

ــا: أمحــد اهلل تعــاىل عــى التــام، وأصــي  وأســلم عــى نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص، فهــذا جهــد املقــل -  وختاًم

ــه الراغبــن. ــة الطالبــن، وتوجي ــه إال إعان أســأل اهلل أن يتقبلــه - ومــا قصــدت ب

واهلل من وراء القصد.

فاحلمد هلل وحده

خلف العارشالكسائيعاصمابن عامر
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