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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثـذـبـع الـراجـه نـأه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل هي : ابي الٌاظن ـكـل ( زريةـالج رحـش)  /زري ـبي الجهذـوذ إلهام القراء شر ( ـالٌشر في القراءات الع -زرية ـذهة الجـالوق ) / ( القرآى الكرين) 

إلهام ل ( األهصار فـن هصادـرس هعـرفة ٌع فيـالوق)  /وغـيرهـن ابي يالىشة وُهال عـلي القاري و ضاليـالفوذي ـالوسعو والقـسطالًيزي ـالِوو

/  ) هخـتصر التبييي لهـجـاء التـٌـزيل ( لإلهام أبي داود سـليواى بي ًجـاح / هـٌيار الجـعـبي هال ( واًيثـن العـالبذيع في الرس)  / ورو الذاًيـع أبي

 0 ( للشيخ الضـباع سـوير الطالبيي في رسـن وضـبط الكـتاب الوبيي / ) البي القاصخ ( العـقـيلة رحـش ) / بيـشاطإلهام الل ( صائذـيلة أتراب القـقـع )


