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 /ورّ الذاًي ـع أتْ -صار ـف األهـن هصادـٌع في رسـالوق /ورّ الذاًي ـأتْ ع -ثع ـالتيسير في القراءاخ الس /سري ـوذ تي الجـهذ -شر ـالٌشر في القراءاخ الع         
ٍ الشاطـالقاسن تي ف -ح ( رز األهاًي ) الشاطثيـد  في راءـالرسالح الغ /  اتي هعار الجـِـٌي -الثذيع في الرسن العـثواًي  / ثيـالشاط - صائذـيلح أتراب القـقـع /ثي ـيرُّ

 في الكلواخ الوخـتلـف فـيِا  الٌصصريخ  / يق الٌذاشـذ تْفهذولي ـع - في األّجَ الراجذح في األداء راءـالرسالح الغ /  الشريف التلوساًي -ترتية ّجٍْ القراء 

 00هذـوْد خـليل الذـصري  -أدكام تالّج القرآى الكرين  /عـثذ الفـتاح القاضي  -الثذّر الساُرج في القراءاخ العـشر الوتْاترج  /  ثاعـوذ الضـلي هذـع - عي دـفـص

 3 

 www.abuqudamah.com طرٌق الشاطبٍة منوجوه الوقف على  أواخر الكلم  برواٌة حفص عن  عاصم 



 

   

 



 
 

  ل هل لل بينا  محد  وله  وصبي  ولم وصّل 

 

www.abuqudamah.com 

 عفا اهلل عنه  ياملصر  دامةَقُ أبً  نةوَّدَمُ
۞  منظومات علمية  ۞  صائد شعريةـق  ۞  

w w w . a b u q u d a m a h . c o m 
www.facebook.com/Poems.Motoon 

 ولحلد   هل لهذي باعدت  تت  لهص حل ت 


