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 islamweb.net                     397                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                   

                       

                           

                  

                           

                            

                          

                      

                           

                           

                           

                    

     



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     398                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                         

                    

                           

                    

                      

                       

                          

                             

                            

                         

                           

                                

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     399                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                    

                         

                                

                      

                            

                          

                              

                         

                        

                     

                         

       



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     411                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                           

                         

                            

                         

                         

                     

                  

                           

                       

                    

                    

   



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     411                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                    

                              

                          

                        

                     

                        

                 

                          

                           

                        

                      

            



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     412                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

 

                              

                            

                     

                           

                         

                          

                           

                             

                       

                     

                    

                  



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     413                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                        

                

                      

                     

                   

                     

                           

                       

                    

                      

                              

                                

             



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     414                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                            

                      

                        

                   

                      

                                  

                       

                                             

 

        

 

                    

                        

                       

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     415                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                        

                        

                                

                           

                            

                             

                      

                           

                    

                  

                   

                      

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     416                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                             

                     

                        

                         

                    

                        

                         

                       

                     

                     

                       

                       

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     417                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                         

                             

                   

                        

                              

                        

                   

                         

                          

                      

                         

                         

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     418                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                        

                    

                        

                          

                       

                      

                       

                       

                       

                      

                              

                  

            



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                            

                         

                           

                       

                           

                  

                       

                             

                      

                              

                             

                            

                            



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     411                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                            

                          

                          

                          

                            

                     

                         

                 

                     

                              

                        

                         

 

 

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     411                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

 

          

 

                      

                  

                       

                        

                         

                         

                         

                             

                             

                                 

                   



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     412                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                            

                     

                         

                        

                        

                          

                              

                               

                         

                       

                              

                       

       

 

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     413                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                              

                          

                           

                         

                            

                         

                       

                    

                            

                            

                             

                          

       

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     414                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                       

                      

                             

                    

                         

                           

                             

                          

                            

                          

                            

                                             

 

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     415                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

           

 

                      

                          

                       

                          

                          

                        

                           

                          

                            

                                 

                      

     



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     416                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                   

                             

                       

                        

                             

                     

                      

                         

                      

                      

                          

                           

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     417                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                      

                       

                     

                        

                        

                        

                       

                         

                          

                   

                      

                                           

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     418                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

           

 

                              

                           

                      

                            

                               

                             

                       

                        

                            

                    

                        

     



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                           

                       

                           

                        

                         

                    

                           

                          

                        

                      

                           

                       

       



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

 

                           

                               

                       

                             

                         

                 

                        

             

                  

                   

                    

             



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                       

                            

                       

                             

                             

                          

                              

                       

                                  

                            

                         

                        

          



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                              

                              

                         

                             

                       

                            

                            

                     

                       

                         

                           

                



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            

   

           

 islamweb.net                     425                               الشبكة اإلسالمية   

     

 

 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                             

                               

                      

                      

                         

                   

                          

                             

                          

                 

                         

                        

   



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                            

                       

                               

                               

                        

                        

                               

                     

                             

                          

                        

                     

         

  

 



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

 

          

 

                                

                             

                           

                               

                              

                       

                        

                         

                      

                                 

     



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي
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 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص
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 السكت اإلمالة اإلدغام الكلمة املخالفة حلفص

 

 إمشام الصاد صوت الزاي

 

                        

                        

                       

                    

                        

                    

                        

                          

                         

                             

                            

                        



 

 املصحف الشريف برواية خلف عن محزة            
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