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 02. الفوج 1-ماسرت. القرآن وترتيله  حفظقياس داين. املمقارنة ال  :التخصص 

 الستاذ: د/ نوي عبد املالك. 
 

 املقرر:

 . من سورة النحل 50 من سورة يوسف إىل الٱية 53 من الٱية ،احلفظ: أوال

 . : أحكام الرتتيل، ويتضمن ثالثة حماوراثنيا
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 واملتجانسني واملتقاربني املثلني الول: أحكام إدغام وراحمل

  

 

 املثالن : أوالا 

رًجا  املتفقان   احلرفان  مها  املثالن  والثاين  ساكًنا  األول  احلرف  كان  إذا  فإذا ما  .والتاءين  كالباءين  وصفة  َمخ
ب فحينئذ   متحرًكا،  الثاين. يف األول إدغام َيخ

حنو  سواء كان يف كلمة  القراء  لكل  وجوًًب  اإلدغام،  وجوب  الصغري  املثلني   -﴾ يُْدرِْكُكمُ  ﴿ :  وحكم 

ْههُ  ﴿  ﴾    اْضِرْب ِبعخصخاكخ  ﴿ ﴾، فخمخا رخِِبخْت ِِتخارختُ ُهمْ  ﴾ أو يف كلمتني حنو ﴿ امل ﴿  -﴾ يُ وخجِ 

واحد فيه خفة وسهولة عن النطق  وفائدة اإلدغام هي التخفيف والتسهيل يف النطق إذا النطق ِبرف  
 ِبرفني. اه . 

  واإلدغام قاعدته أنه يكون يف حال الوصل فقط سواء يف املتماثلني والتجانسني واملتقاربني.

 استثناء: 

 يستثىن من وجوب اإلدغام يف املتماثلني إذا كان أول املثلني حرف مد كالواوين يف حنو قوله تعاىل: 

 -﴾  الَِّذي يُ وخْسِوسُ  [، وكالياءين يف حنو ﴿ 200 آل عمران:]﴾  رخاِبُطوا وخات َُّقوا اّللَّخ اْصِبُوا وخصخاِبُروا وخ  ﴿

﴾ فإن كان كذلك فحكمه اإلظهار ًبإلمجاع لئال يذهب املد بسبب اإلدغام فلذا أبقى  يف يُوُسفخ  ﴿
 .اإلظهار حمافظة على املد

وال بد عند اإلظهار من سكتة لطيفة    -واإلدغام    ففيها جواز اإلظهار ﴾ مخالِيخهْ  هاء ﴿ ويستثىن أيضا  
وهذان الوجهان جائزان يف حال وصل ماليه هبلك   -بني اهلاءين للتمييز بينهما والسكت مينع اإلدغام  

 ملن أثبت اهلاء من القراء.
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 املتجانسان : اثلثاا

رًجا،  اتَّفقا  اللذان  احلرفان  مها  املتجانسان    ث، )  ،(ظ   ذ،)  ،(د  )ت،  :الصفات. مثليف بعض    واختلفا  َمخ
 . (ط  ت،) ،(ذ

الثاين، وحيذف   يف  األول  إدغام  َيب  فحينئذ  متحرًكا،  والثاين  ساكًنا،  األول  احلرف  كان  إذا  ما  وهو 
  احلرف األول، وال يبقى له أثر يف النطق، بل يبدل احلرف األول حرفا ساكنا من جنس احلرف الثاين. 

خ   قخد﴿    ،﴾  ذَِّلكخ   ي خْلهخث﴿    ، ﴾  طَّائِفختخانِ   مهخَّت﴿    ،﴾  دَّعخوخا  أخثْ قخلخت: ﴿  حنو ﴿    ،﴾  ظَّلخْمُتمْ   ِإذ﴿    ،﴾  ت َّب خنيَّ
 . ﴾ ظَّلخُموا  ِإذ﴿  ،﴾ مَّعخنخا ارْكخب

وسبب اإلدغام هو السهولة، حىت ال يقرع اللسان املخرج مرتني. وكل عدول عن اإلظهار إىل غريه    
 هو عدول إىل األسهل وهذا عام يف اإلخفاء واإلقالب واإلدغام بعامة.

 وصوره مثانية:   

 :التاء يف الدال. 1

وقوله " أجيبت   – "  وذلك موجود يف القران يف موضعني اثنني فقط يف قوله تعاىل " أثقلت دعوة 
  . دعوتكما " وهذا اإلدغام عند مجيع القراء

 تنفرد التاء ًبهلمس، وتنفرد الدال ًبجلهر والقلقلة. 

 : الدال يف التاء. 2

  " قد تبني " وهنا اإلدغام جلميع القراء –وموجود أمثلة كثرية لذلك مثل " كدت "  

 : التاء مع الطاء. 3

 . " ائفة" ودت ط – مثل " قالت طائفة "  

  تنفرد التاء ًبالستفالة واالنفتاح واهلمس، وتنفرد الطاء ًبالستعالء، واإلطباق، والقلقلة.

 : الطاء مع التاء . 4

  " " أحطت " _ " فرطت  –مثل " بسطت "  

  من الطاء صفة االستعالء يولكن ننتبه انه عند إدغام الطاء يف التاء يكون اإلدغام إدغام انقص وبق  

 :ع الظاءالذال م. 5
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 . "" إذ ظلموا  –وذلك يف موضعني اثنني " إذ ظلمتم "  

 تنفرد الذال ًبالستفالة واالنفتاح، وتنفرد الظاء ًبالستعالء واإلطباق. 

 

وهناك حالتا إدغام  .مجيع احلاالت اخلمس السابقة متفق فيها اإلدغام عند مجيع القراء تنبيه:  *
 للمتجانسني عند غري ورش، ومها: 

 وذلك يف موضع واحد فقط يف القران الكرمي قوله تعاىل " يلهث ذلك : إدغام الثاء يف الذال أ.

دغم الذال يف الثاء أوبعض القراء يدغمه وكان حفص ممن ، كورشيظهره  وذلك املوضع بعض القراء " 
  .يف ذلك املوضع

واختلف  ". تعاىل " اركب معناوذلك يف موضع واحد فقط يف القران الكرمي يف قوله : الباء يف امليمب. 
 .كورشيظهر  ومنهم من  كحفص،   القراء يف إدغام الباء يف امليم فمنهم من يدغم

تنبيه: الالم مع الراء مثل }وقل رب{ جعلها املِبد والفراء ن قبيل التجانسني، وكن اخلليل وسيبويه    
 . وتبعهما ابن اجلزري جعلومها من املتقاربني، وسيأليت ذكرها يف حمله

وسبب اختالف القراء فيما اختلفوا فيه هو تقارب املخارج جدا بني احلرفني فاختلفوا يف ذلك هل    
 َيعل َمرجهما واحد أم ال. 

يستثىن من إدغام التجانسني إذا كان احلرف األول قواي كحروف االستعالء واإلطباق فإذا   استثناء:  
دغم القوي يف الضعيف، فال يقال يف:  جاء حرف مستعلي وبعده حرف غري مستعل فال ميكن أن ي

، وال يقولون: أحْطُت ًبلقلقلة، بل يبقى احلرف األول طاء بصفته املستعالة وبدون   }أحطت{ أحتُّ
{. }لئن بسطت{، }ما فرطتم يف يوسف{. فيطبق على الطاء من   قلقلة. ومثلها: }على ما فرطتُّ

إلدغام الناقص. ألن احلرف األول مل يدخل كله يف غري قلقلة، ويفتح على التاء.  وهذا النوع يقال له: ا
 الثاين.

 

 املتقارابن : اثلثا

 َمرًجا، وصفة.   تقارًب  اللذان احلرفان مها  املتقارًبن 

 . الالم والراء: 1
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مثاله: }قل رب{. }بل ربكم{. تقرأ ًبإلدغام ًبتفاق اجلميع. )وإن اختلفوا فيهما كما سبق التنبيه  
 إليه(. 

 اتفقا يف الصفات: اجلهر، البينة، االستفال، االنفتاح، اإلذالق، االحنراف. وتزيد الراء ًبلتكرير. 

 . الدال والضاد:2

}فقد ضَّل{ الدال من َمرج اللسان، والضاد من حافة اللسان اليمىن أو اليسرى أو منهما معا. فال  
 يبقى للدال أثر.

 اتفقا يف اجلهر واإلصمات. 

 :. الدال والظاء3

 حنو: }فقد ظَّلم نفسه{. فال يبقى للدال أثر. 

 . التاء والظاء: 4

 حنو: }كانت ظَّاملة{. فال يبقى للتاء أثر. 

 . الذال والتاء: 5

وذلك يف فعلي: أخذت، اختذت. كيفما أتيا. سواء كان مفرا أو مجعا. حنو: }لئن اختذتَّ إهلا غريي{.  
 يف املثالني.}مث أخذتُّ الذين كفروا{. فال يبقى للذال أثر 

 اتفقا يف اإلصمات. 

 . ايسني والقرآن: 6

النون والوا فيه إدغام بغنة كما هو معلوم. لكن بعض القراء رواه ًبإلظهار، لكن ورش ًبق على األصل  
 يقرؤه ًبإلدغام، وهو من قبيل إدغام املتقاربني.

 إلظهار. ومثل هذا }ن والقلم{ لكن ورش هنا له وجهان: اإلدغام بغنة على األصل وا 

 . النون يف حروف مل يرو، أو يرملو: 7

)وهي حروف يرملون اليت تدرس يف أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا هنا من غري النون ألن النون   
 مع النون إدغام املتماثلني(.
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جهر، بينة، استفال، انفتاح، اذالق، احنراف،   الراء:. و جهر، بينة، استفال، انفتاح، اذالق، غنة النون:
 تكرير

 : . الم التعريف مع األحرف الشمسية8

قد مجع الشاعر احلروف تدغم الم التعريف مع أربعة عشر حرف، تعرف ًبألحرف الشمسية، و 
 :الشمسية كلها يف البيت اآليت

 .دخْع ُسوءخ ظخن   ُزْر شخرِيًفا للكخرخمْ *   ا ت خُفْز ِصْف ذخا نِعخمْ حًْ ِطْب مُثَّ ِصْل رِ 

ك جَّ حخ   غِ ابْ "  :وقد مجعت ًبلعبارة التاليةوأما ع األربعة عشر حرفا األخرى ففيها اإلظهار: ومجعت يف 
 "، ووجب اإلظهار هنا ألن احلرفني من قبيل احلرفني املتباعدين، وذلك لتباعد َمرجيهما. هُ مخ يْ قِ عخ  فْ وخخ 

احلرف التاسع والعشرون عند العرب األلف املدية، ولكنها ال ذكر هلا هنا، ألهنا ال تكون إال   تنبيه:
 ساكنة بعد فتح، وال حمل هلا هنا مع الم التعريف. 

ا   ،[20:  املرسالت ﴾ ]  َنخُْلقكُّمْ   أخملخْ : ﴿  تعاىل  * تنبيه: قوله  الكاف يف املشهور،    يف  القاف  إبدغام  تُقرأ  فإهنَّ
اف أثر. بل تقرأ: هكذا: }َنُلكُّم{. لكن هناك من قال ببقاء صفة االستعالء يف القاف  وال يبقى للق

 على حنو ما سبق يف }أحطت{، و }بسطت{ وما أشبههما. 

 

 

 

 رابعا: املتباعدان  

،  -أي اإلظهار–املتباعدان مها احلرفان اللذان تباعدا َمرًجا واختلفا صفة وهذا هو الغالب، وهو األصل  
وجوب اإلظهار إال يف مسألتني متفق على إخفائهما النون الساكنة اليت بعدها قاف أو كاف  وحكمه  

 .وكذا التنوين

ُلونخ   }مْن آمن{، }أنعمت{، }يؤمنون{.  .﴾ ﴾، ﴿حخْيثُ  ﴾ ، ﴿وخلُِتْكِمُلوا حنو: ﴿ُُتْمخ
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 سكن وإذا كبريا،  مسي منها قسم كل  يف احلرفان ُترك هناك اصطالح للبعض، وهو أنه إذا تنبيه:* 
  وعشرون واحد خطا احلرفني الجتماع يكون وبذلك  مطلقا، مسي الثاين سكن وإذا صغريا، مسي األول
  .قسما

 

 

 

 

 احملور الثاين: الفتح واإلمالة

 

 التعريف: 

 لغة التعويج واالحنناء. تقول: أملت الرمح أي عوَّجته، وأمال ظهره إذا حناه.  اإلمالة :

ويف االصطالح هي: أن ينحو القارئ ًبلفتحة حنو الكسرة، وًبأللف حنو الياء غالبا. مثاله: موسى من  
 غري قلب خالص. 

  ن غري أن تنحوحنو الياء، وكذلك الفتحة م معىن الفتح أن خترج األلف من َمرجها من غري ان تنحوو 
 على األصل مثاله: السماء.  حنو الكسرة

وكانت بعض القبائل متيل األلف. كبين متيم، وبين أسد، وقيس، وغريهم. فتميل مثال: الضحى،   
موسى، بعضهم مييلها إمالة كِبى، وبعضهم مييلها إمالة صغرى. وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرئ  

 ية. كل قوم مبا اعتادوه من طرق هلج

 أنواع اإلمالة:

 اإلمالة نوعان:  

 . وتسمى ًبإلضجاع  %50. إمالة كِبى : تكون بني األلف والياء متاما، وذلك بنسبة 1

ولورش موضع وحيد يف القرآن له فيه اإلمالة الكِبى، وهو قوله تعاىل ) طه( حرف الطاء له فيها    
 الفتح، وحرف اهلاء له فيها اإلمالة الكِبى  
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%   70% ايء و30ى : تكون بني األلف والياء وهي إىل األلف أقرب، وذلك بنسبة . إمالة صغر 2
 ألف 

 .  وتسمى ًبلتقليل، )أي إمالة قليلة( أو بني بني )أي بني اإلمالة الكِبى وبني األلف(

 

 مواضع أو أسباب اإلمالة:

 . اللف املتطرفة املنقلبة عن ايء: 1

األمساء مثل : اهلدى، القرى، الدنيا، واألفعال مثل : اشرتى،   وهذا هو السبب الكبري الغالب، وأتيت يف   
رمى، سعى. ]فائدة: كيفية معرفة أصل األلف؟ األمساء آيت ًبملثىن منها مثل: اهلدى املثىن منها اهلداين.  

لكن: إذا كان ما قبل األلف راء  واألفعال ينسب الفعل للنفس مثل : يتوىف تصبح توفيت، وهكذا[. و 
 ففيها اإلمالة وجها واحدا، مثل: اشرتى والقرى، وإال فالوجهان: الفتح واإلمالة، حنو: اهلدى، سعى. 

يف إحدى عشرة سورة ًبلقرآن الكرمي فإنه مييل    ويستثىن من هذه الصورة األوىل: ًبستثناء رؤوس اآلي  
منها ما يصلح لإلمالة قوال واحدا سواء كانت منقلبة عن ايء أو عن واو، وهي: )طه، الشمس، النازعات،  
الليل، الضحى، عبس، النجم، املعارج، القيامة، األعلى، العلق(. ويستثىن من هذه السور ما كان آخرها  

بسورة   "ذكراها" ويستثىن من هذه كلمة  . سواها  –دحاها    –: مثل : ضحاها  ) ها ( فله فيها الوجهان  
 . النازعات له فيها التقليل عمال ًبلقاعدة وهي أهنا سبقت براء

 علة اإلمالة بيان أن أصل األلف ايء يف الغالب.فائدة: 

 . اللف املتطرفة واملرسومة ايء، وإن مل يكن أصلها ايء: 2

  سى، عيسى، ويف )حيي( الوجهان.مثل : حسرتى ، أسفى، مو 

 . إذا أتت راء قبل اللف اليت متال: 3

فإن ورش يقللها قوال واحدا مثل اشرتى، بشرى ، كِبى. ًبستثناء قوله تعاىل ) ولو أراكهم ( بسورة    
   األنفال فله فيها وجهان الفتح والتقليل.

 . وقوع اللف قبل راء مكسورة:4



9 
 

النهاِر، الداِر، من   مكسورة متطرفة: له فيها التقليل وجه واحداً مثل:إذا جاءت ألف وبعدها راء 
  . دايرهم.  ويستثىن من هذه القاعدة كلميت: اجلاِر، جبارِين فله فيهما الفتح والتقليل

 . اشرتى –مالحظة : اإلمالة لأللف يصاحبها ترقيق للراء ويزول التفخيم مثل : اجلاِر 

 :   ِفعلى ( -فُعلى  –. ما كان على وزن ) َفعلى 5

 إحدى.  –املوتى  –موسى  مثل:   .بفتح ًبلفاء وكسرها وضمها حكمها الفتح والتقليل لورش 

 : فُعاىل(  -ما كان على وزن ) َفعاىل  .6

  كساىل.  –يتامى  مثل: .بفتح الفاء وضمها حكمها الفتح والتقليل لورش  

  أقصى. –أدىن  حكمها الفتح والتقليل لورش . مثل: ) أفعل (: . وزن 7

 . مثوى , مأوى : مثل حكمها الفتح والتقليل لورش. (: ) مفعل. وزن 8

 

 

 
 

  فةايءات اإلضااحملور الثالث: 
 

 :بياءات اإلضافة التعريف* 
األمساء واألفعال  وهي ايء متطرفة تلحق آخر . الدالة على املتكلم ايء اإلضافة هي الياء الزائدة

  .واحلروف
 . يل ،احلروف : إين .ألفعال: فطرين ، أوزعين. ااألمساء : نفسي ، وذكري

    
  ى الياء الزائدة:عل ستداللاال كيفية*  
كانت الم الكلمة فهي  ، وإذا  ليست الم الكلمة فهي زائده  الياء إذا كانتامليزان الصريف :  .1

  .أصلية
 .على وزن فعلي فهي ايء إضافة –ذكري  . إضافة أفعل فهي ليست ايءعلى وزن  –مثال: أدري 

   .ايء إضافة و فطرين على وزن فعلين فهي
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فهي  . يصح ذكره –ذكرك  ": تقول:ذكري" :حنو –.أبهنا تعو ض بكاف اخلطاب أو هاء الضمري .2
  –أوزعه  " تقول:أوزعين. "ليست ايء إضافة فهي. أدرك ك فيهايصح قول ال " أدري"و   .ايء إضافة 

 .إضافة فهي ايء يصح أوزعك 
 
 ايءات اإلضافة: حكم* 

(. والغرض من  لعلهم يرشدون  وليومنوا ب يخ  )فليستجيبوا يل  . قال تعاىل:تدور بني اإلسكان والفتح
 دراسة هذا الباب هو معرفة مواضع فتحها ومواضع وإسكاهنا. 

 
 * كيفية قراءة ايءات اإلضافة:

 مفتوحة قرأانها ًبلفتح وصال، وًبلسكون وقفا ألن العرب ال تقف عل ساكن. إن كانت 
 وأما إن مل يكن عليها شيء: فنثبتها ساكنة، مث ننظر: 

 إن كان بعدها مهزة قطع: فهو مد منفصل ميد ست حركات. حنو: }اذكروين أذكركم وال تذكرون{. -
 اللتقاء الساكنني. حنو )ريب الذي حيي  وإن كان بعدها مهزة وصل )مع أل أو بدوهنا(: تسقط وصال  -

 ومييت(، )إن قومي اختذوا(.
( اليت 11وإن مل يكن بعدها مهزة: حنو )وطهر بييت للطائفني( فهنا تثبت ساكنة إال يف املواضع ) -

 سبقت فتقرأ ًبلفتح.
 
 :يف القران الكرمي ومواضع وقراءة ايءات اإلضافة عدد* 

 :هاأقسام ِبسب ما بعد ستةنقسم إىل  ايءات اإلضافة ت 
 
 موضع(  99قبل مهزة قطع مفتوحة )وقعت يف   .1

حنو : )إين أعلم ما ال  ايء إضافة تلتها مهزة قطع مفتوحة يف كل القرآن يفتح ورش كل : القاعدة
 وهي . مواضع يسكنها  إال سبعة ]لكن إن وقف سكنها ألن العرب ال تقف على مرتحك[  (تعلمون

: 
   152أذكركم( ًبلبقرة  فاذكرون ي (
 143أنظر إليك( ًبألعراف  قال رب أرن ي) 

 49 أال يف الفتنة سقطوا ( ًبلتوبة  وال تفتن ي (
 47اخلاسرين( هبود  أكن من وإال تغفر يل وترحن ي (



11 
 

 . 43سواي( مبرمي   أهديك صراطا  فاتبعن ي (
 . 26أقتل موسى ( بغافر وقال فرعون ذرون ي (
 60بغافر  ) أستجب لكم ادعون ي (
 
 (موضع 52قطعية مكسورة )يف  مهزة .2

 ، حنو: تلتها مهزة قطع مكسورة يف كل القرآن يفتح ورش كل ايء إضافة : القاعدة
 هو وكل القراء، وهي:  يسكنها مواضع إال يف تسعة}من أنصاري إىل هللا{. 

  14يبعثون ( ًبألعراف إىل يوم قوله تعاىل )قال أنظرن ي
 33إليه ( بيوسف  قوله تعاىل )مما يدعونن ي 

 36ًبحلجر) إىل يوم يبعثون فأنظرن ي)قوله تعاىل
 79يبعثون( بصاد  إىل يوم قوله تعاىل )فأنظرن ي 

  يف الياء األوىل  34إينخ أخاف أن يكذبون ( ًبلقصص  ه تعاىل )يصدقن يقول
 41بغافر  ر(  إىل النا قوله تعاىل )وتدعونن ي 

 43إليه ( بغافر  قوله تعاىل )ال جرم أن ما تدعونن ي
 15 إين تبت إليك ( ًبألحقاف قوله تعاىل ) وأصلح يل يف ذريت ي 
 10ًبملنافقون) أجلإىل  قوله تعاىل ) لوال أخرتن ي  
 

 )مواضع 10قطعية مضمومة )يف  مهزة .3
 ، حنو )إين أريد أن أنكحك(.ايء إضافة تلتها مهزة قطع مضمومة يفتح ورش كل : القاعدة

 : ومهاورش وكل القراء،  إال موضعني سكنهما  
  40بعهدكم( ًبلبقرة  أوف قوله تعاىل ) بعهدي 
 96 ًبلكهف(   أفرغ قوله تعاىل ) آتون ي 

 
 )موضع  14وصل مقرتنة بالم التعريف )يف  مهزة .4

  . موضعا بدون استثناء  14الفتح يف ال : القاعدة
عباديخ الذين آمنوا( ، )اي عباديخ   أمثلة : ) ريبخ الذي حييي( ، )عهديخ الظاملني( ، )ريبخ هللا( ، )اي
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 ..).واالذين أسرف
 
 ( مواضع 7التعريف )يف وصل جمردة عن الم  مهزة. 5

 : وهي مواضع ثالثةحنو )إن قوميخ اختذوا ...( ويستثىن  الفتح : القاعدة
 144اصطفيتك ( ًبألعراف  قوله تعاىل ) إن ي  
 .اآليتني عند وصل 31 -  30اشدد به أزري( ط    ه  أخي قوله تعاىل ) هارون 
 (. الساكنني )وصال تسقط الياء اللتقاء 27ًبلفرقان الرسول سبيال (  اختذت مع قوله تعاىل ) اي ليتن ي 

 
 ( موضع 30غري اهلمز )يف   حرف .6

  ، حنو: )وطهر بييت للطائفني(.موضع 30حكمها اإلسكان يف : القاعدة
  ًبلفتح هاموضع قرأ 11ًبستثناء  

 . 125ًبلبقرة (  للطائفني قوله تعاىل ) أن طهرا بيت يخ  
 ( )انفرادة لورش  186ًبلبقرة (  لعلهم يرشدون ب يخ  قوله تعاىل ) وليومنوا 
 20عمران هلل ( آبل قوله تعاىل ) فقد أسلمت وجهيخ  
 7ًبألنعام ) للذي وجهيخ  قوله تعاىل ) إين وجهت 
 162ًبألنعام  )هلل رب العاملني قوله تعاىل ) وممات يخ  
 18طه ) فيها مئارب أخرى قوله تعاىل ) ول يخ  
  26للطائفني( ًبحلج بيت يخ قوله تعاىل ) وطهر  
 118 من املومنني( ًبلشعراء ومن معيخ  قوله تعاىل ) وجنين 
 22 ال أعبد الذي فطرين( بيس ل يخ  قوله تعاىل ) وما  
 21 ل يخ فاعتزلون( ًبلدخان قوله تعاىل ) وإن مل تومنوا 
 6دين( ًبلكافرون   قوله تعاىل ) لكم دينكم ول يخ  
  

 : مالحظة* 
   :وجهان  162ًبألنعام   )لورش يف قوله تعاىل ) وحمياي

ِلِمي 6) األلف إسكان الياء الثانية منها وصال ووقفا مع املد املشبع يف - حركات ألنه مد الزم كخ
 َمفف(.
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)وعند الوقف يقف ًبلسكون ألنه مد عارض للسكون ويكون فيه   ووجه الفتح يف الياء الثانية .  -
 األوجه الثالثة القصر والتوسط والطول(.

 . املصحف واملقدم وجه اإلسكان كما ضبطت يف  

 

 

 بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى ن  رب العاملني، والصالة والسالمواحلمد هلل


