
2008-09-14






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المحكم في نقط المصحف
	تقديم الطبعة الثانية
	المقدمة
	أبو عمر الداني
	كتاب المحكم في نقط المصحف
	النقط والشكل
	نماذج منقوطة
	صور المخطوطة

	كتاب المحكم في نقط المصحف
	مقدمة المؤلف
	باب ذكرالمصاحف وكيف كانت عارية من النقط وخالية من الشكل ومن نقطها أولا من السلف والسبب في ذلك
	باب ذكر من كره نقط المصحف من السلف
	باب ذكر من ترخص في نقطها
	باب ذكر ما جاء في تعشير المصاحف وتخميسها ومن كره ذلك ومن أجازه
	باب ذكر ما جاء في رسم فواتح السور وعدد آيهن ومن شدد في ذلم ومن تسهل فيه
	باب جامع القول في النقط وعلى ما يبنى من الوصل والوقف وما يستعمل له من الألوان وما يكره من جمع قراءات شتى وروايات مختلفة في مصحف واحد وما يتصل بذلك من المعاني اللطيفة والنكت الخفيفة
	باب ذكر القول في حروف التهجي وترتيب رسمها في الكتابة
	باب 1كر البيان في إعجام الحروف ونقطها بالسواد
	باب ذكر من نقط الحركات المشبعات ومواضعهن من الحروف
	باب ذكر كيفية نقط ما لا يشبع من الحركات فيختلس أو يخفى أو يشم
	باب ذكر التشديد والسكون وكيفيتهما
	باب ذكر المد وموضعه في الحروف
	باب ذكر التنوين اللاحق الأسماء وكيفية صورته وموضع جعله
	باب ذكر تراكب التنوين وتتابعه وكيفية نقط ما يلقى من الحروف
	باب ذكر حكم النون الساكنة وما بعدها في حال ابيان والإدغام والإخفاء
	باب ذكر أحكام نقط المظهر من الحروف
	باب ذكر أحكام نقط المدغم
	باب ذكر أحكام نقط ما يخفى من المدغم
	باب ذكر أحكام الصلات لألفات الوصل
	باب ذكر أحكام نقط الهمزة المفردة اللينة
	ذكر احكام الههمزيتين اللتين في كلمة
	باب ذكر أحكام الهمزتين اللتين من كلمتين
	باب ذكر الألف وموضع الهمزة منها
	باب ذكر الياء وموضع الهمزة منها
	باب ذكر الواو وموضع الهمزة ومنها
	باب ذكر نقط ما اجتمع فيه ألفان فحذفت إحداهما اختصارا
	باب ذكر نقط ما اجتمع فيه ياءان فحذفت إحداهما إيجازا
	باب ذكر نقط ما اجتمع فيه واوان فحذفت إحداهما تخفيفا
	باب ذكر نقط ما زيدت الألف في رسمه
	باب ذكر نقط ما نقص هجاؤه
	باب ذكر الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد والحروف المخففة وأصلها ومعناها
	باب ذكر اللام ألف وأي الطرفين منه هي الهمزة
	ملحق في ذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة
	باب ذكر ابيان عن مذهب متقدمي أهل العربية وتابعبهم من النقاط وأهل الأداء في النقط
	باب المقيد من الألفات بنقطتين
	باب الهمز الساكن
	باب الهمز المتحرك
	باب الهمزتين
	باب الواوات وتفسير نقطهن
	باب الألفات وتفسيرهن
	باب اللام ألف

	الفهارس
	فهرس الأعلام
	فهرس القبائل والجماعات
	فهرس البلدان
	فهرس أبواب الكتاب وفصوله
	مراجع البحث والتحقيق
	الفهارس



