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 الفهرس
 9 .......................................................................... املكدمة

 11 ........................................................................... متهيد

 املبخث األول

 التجويد

 19 ................................................................... أواًل: مفهومه
 19 ...................................... ثانيًا: حكمه: فسض عني على كل مكلف

 02 ................................................ ثالجًا: فضل تالوة الكسآى الكسيم
 01 ........................................................... زابعًا: مساتب التالوة

 املبخث الثاىي

 بً عاصهرواية حفص 

 05 ................................................... أواًل: التعسيف باإلمام عاصم
 05 .......................................................... ثانيًا: التعسيف حبفص

 02 ................................................... ثالجًا: طسيكا الشاطبية والطيبة
 02 ................................................. زابعًا: أزكاى الكساءة الصخيخة

 02 ....................................... خامسًا: سلسلة طسيكي الشاطبية والطيبة
 02 .................................... سادسًا: أوجه اخلالف بني الشاطبية والطيبة

 82 ........................................................ انفسادات حفصسابعًا: 
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 املبخث الثالث

 اللخً

 55 .......................................................... أواًل: اللخو، مفهومه
 55 ............................................................. ثانيًا: أقسام اللخو

 املبخث الرابع

 أحكاو االستعاذة والبسنلة

 59 ................................................................ أواًل: االستعاذة 
 59 ................................................................... ثانيًا: البسملة

 52 ............................................. ثالجًا:حكم االستعاذة والبسملة معًا
 52 ............................................... زابعا: حكم البسملة بني سوزتني

 املبخث اخلامس

 احكاو اليوٌ الساكية والتيويً

 55 ......................................................................... اإلدغام
 55 ........................................................................ اإلقالب
 52 ........................................................................ اإلظهاز
 52 .........................................................................اإلخفاء

 املبخث السادس

 أحكاو امليه الساكية

 59 .......................................................أواًل: مفهوم امليم الساكهة
 59 ....................................................... ثانيًا: أحكام امليم الساكهة
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 املبخث السابع

 الغية

 28 ................................................................. أواًل: مفهومها 
 28 ................................................................... ثانيًا: حاالتها

 املبخث الثامً

 املدود

 22 ..................................................................... تعسيف املد
 22 ...................................................................... أقسام املد

 املبخث التاسع

 احلروفخمارج 

 28 ............................................................ أواًل: مفهوم املخسج
 28 ........................................................... ثانيًا: خمازج احلسوف
 25 ........................................................... ثالجًا: ألكاب احلسوف

 املبخث العاشر

 صفات احلروف

 29 ........................................................... أواًل: صفات هلا ضد
 22 ...................................................... ثانيًا: صفات ليس هلا ضد

 املبخث احلادي عصر

 التفخيه والرتقيق

 25 ..................................................... أواًل: حسوف مفخمة دائمًا
 22 ....................................................... ثانيًا: حسوف مسقكة دائمًا
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 22 ............................................... حسوف جيوش فيها الوجهاىثالجًا: 

 املبخث الثاىي عصر

 أحكاو اإلدغاو

 98 ........................................................... أواًل: مفهوم االدغام
 98 ............................................................ ثانيًا: أقسام االدغام

 املبخث الثالث عصر

 أحكاو الالو الساكية

 92 .................................................................. أواًل: مفهومها
 92 ..................................... ثانيًا: أنواع الالم الساكهة وأحكام كل مهها

 املبخث الرابع عصر

 الوقف

 121 .................................................................... أواًل: تعسيفه
 121 .................................................................... ثانيًا: أنواعه

 128 ................................................ ثالجًا: قاعدة يف الوقف واالبتداء
 128 .................................. زابعًا: أنواع الوقف على نهاية الكلمة الكسآنية

 125 ........................................................ خامسًا: عالمات الوقف

 املبخث اخلامس عصر

 االبتداء

 129 .................................................................. أواًل: مفهومه 
 129 ........................................................... ثانيًا: حمروزات البدء

 129 ..................................................... ثالجًا: كيفية البدء الصخيح 
 118 ............................................................... املصادز واملساجع
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