




















































































































































































































 عن سابقتها الحادية عشرة الطبعة  التغييرات التي تمت في 

 التغيير  الصفحة  #

1  13 
غير العنوان مبادئ التجويد بال من تمهيد ، وأضاف ينبغي لكل شرع  

 ......... 

 فصل مافضله عن الغايه منه , ونسب ثمرته إلى غايته , وحذف مافائدته.  13  2

3  14 
حذف : "ثم من كيفية قراءة الصحابة من بعده..." في السؤال من أين  

 كان استمداده؟ 

 ( "فهو وحي من الله .." 1أضاف في الحاشية ) 14  4

 ه: "ويقرأ بها في مقام التعليم" أضاف قول  15  5

6  16 
 نقل أمثلة اللحن الجلي من المتن إلى الحاشية  

 وأفرد : "وسمي جليا إلشتراك......." بسؤال 

7  16 

 

إلى الهامش من المتن : وذلك إذا لم ترد هذه األنواع ..........، وغير  نقل 

من   13في محتواها بأمثلة أخرى لبعض القراء الموجودة في صفحة 

 الطبعة السابقة. 

8  17 

فصل تعريف اللحن الخفي وسمي خفيا إلختصاص ........ وجعله سؤاال  

بالطبعة السابقة.   12شية، في صفحة ، ونقل األمثلة من المتن إلى الحا 

, 

 أضاف السؤال : عرف االستعاذة مع ذكر صيغتها؟ 18  9

 أضاف للسؤال : إذا ابتدأ القارئ باالستعاذة والبسملة......  18  10

 إذا أتى القارئ بالبسملة............... أضاف للسؤال "  18  11

 (سوى سورة براءة.......  2أضاف في الحاشية رقم ) 18  12

 ( وهذه األوجه الثالثة ..................... 1أضاف في الحاشية رقم ) 19  13

 حذف صورة المخارج  20  14



 التغيير  الصفحة  #

 ( إذا أردت معرفة ............. 1أضاف في الحاشية رقم ) 20  15

 ( تنقسم الحروف إلى قسمين......... 3أضاف رقم ) 20  16

17  20 
حذف بيت ابن الجرزي من الحاشية في مالحظة مذهب الخليل بن أحمد، 

 من الطبعة السابقة.   17في صفحة 

 نقل من المتن إلى الحاشية تعريف الجوف  21  18

 (في الحاشية: "واأللف ال تكون إال ساكنة..........." 2أضاف رقم ) 21  19

 نقل تقسيم االسنان من المتن إلى الحاشية   22  20

 ى الحاشية  نقل تعريف الخيشوم من المتن إل  23  21

 من الطبعة السابقة.  21حذف أقسام الحروف الموجودة في صفحة     22

 أضاف وضع ألقاب الحروف في صيغة أسئلة 24  23

 غير صورة المخارج واألسنان   26  24

25  27 
األمور التي ال بد لطالب .." من المتن إلى الهامش، الموجودة  نقل : "

 من الطبعة السابقة.   32في صفحة 

26  28 
نقل من المتن إلى الحاشية "والصفات العارضة تعرض......." وأضاف 

 من الطبعة السابقة.   25الموجودة في صفحة  عليها )في الغالب(، 

27  28 
( الموجودة في صفحة  4( و)3( و)2حصل تغيير وإضافة في الحاشية رقم ) 

 من الطبعة السابقة.  26

28  29 
( "وأقوى حروف 3( "تعريف الصوت.." ورقم )1حذف من الحاشية رقم ) 

 من الطبعة السابقة.   27فحة اإلطباق .."، الموجودة في ص

29  30 
 أضاف في الحاشية  

 ( إال في حرف ................. 1

30  31 
حذف من الحاشية : "وبين مقلقال ... وكذلك وتسمى ......." وحذف:  

ونقل الفائدة من المتن إلى الحاشية  ("اعلم رحمك الله ......" 2رقم )



 التغيير  الصفحة  #

من   31و  29فائدة : اعلم أن الحرف اليقل عن .....، والموجود في صفحة 

 الطبعة السابقة. 

31  32 
نقل : "اعلم أن الحروف الهجائية....." من المتن إلى الحاشية ، وأضاف 

 ( ماعدا صفة .... 2في الهامش رقم )

32  33 

("فمن تلك الحروف )الطاء(....." وكذلك حذف  3حذف من المتن : رقم ) 

( : "فمثال في قوله تعالى)حمالة الحطب(.." ،  1من الحاشية رقم )

( : "فمثال في قوله تعالى )الصيف( ....."، 1وأضاف في الحاشية رقم )

 من الطبعة السابقة.   31في صفحة 

33   
طيطي لكل من الصفات التي لها ضد والتي ليس لها  حذف الرسم التخ

 34&  33ضد الموجود بالطبعة العاشرة ص 

34   
حذف جدول المقارنة بين كل من النون الساكنة والتنوين الموجود بالطبعة  

 35العاشرة ص 

35  34 
( :  2( بالحاشية كلمة : )في الغالب( ، وأضاف رقم )1أضاف في رقم ) 

 "ويستثنى من ذلك كلمتي )لنسفعًا(...." 

36  36 

 أضاف للسؤال ما اإلدغام بغنة؟

 وما حروفه مع األمثلة؟  -

 37(، الموجود بالطبعة العاشرة ص 2( و )1وحذف من الحاشية رقم )

37  36 
 أضاف لسؤال ما اإلدغام بغير غنه؟ 

 وما حروفه ؟ مع األمثلة

38   
حذف جدول ملخص أحكام النون الساكنة والتنوين ، الموجود بالطبعة  

 41العاشرة ص 

 قدم حكم الميم الساكنة على حكم النون والميم المشددتين   39  39

 42حذف ما هي الميم الساكنة ، الموجود بالطبعة العاشرة ص  39  40



 التغيير  الصفحة  #

41  39 

لسؤال ) متى يكون اخفاء الميم؟ مع التمثيل( بالطبعة العاشرة ص  في ا

 : حذف من المتن : "وهذا الحكم على القول المختار...." 43

 ونقل من المتن إلى الحاشية قوله: "ما الحرفان اللذان يحرص 

 القارئ ....." 

 ( تنبيه : .....وأضاف في الحاشية كل من : 1وغير الصيغة إلى )

 .............. (وقيل صوت ...2

( ثبوت الغنه .............. وحذف من المتن وما سبب ذلك ؟ ج( نظرا ألن 3

 في المتن  43مخرج ............. الموجود بالطبعة العاشرة صفحة 

42  39 

في جوابه لسؤال: كم حالة للنون أضاف للمتن : "بمقدار حركتين فيهما " 

 والميم 

 المشددتين؟ 

وحذف من المتن قوله: "ومقدارها : حركتان ، والحركة ...." في اجابة  

 سؤال ما هي الغنة ....؟

43   
حذف الجدول التوضيحي ألحكام الميم الساكنة، الموجود بالطبعة العاشرة  

 44ص

44  40 

: "في قول الجمزوري" ونقل من المتن إلى الحاشية : "وتسمى  أضاف 

( "ومعنى هذه الكلمات  1هذه الالم" الما .....، وحذف من الحاشية رقم ) 

 45)أطلب حجه..("..... الموجود بالطبعة العاشرة ص

45  41 
أضاف كلمة : "في قول الجمزوري" في إجابة سؤال ما الحروف  

 الشمسية  

46  41 
 أضاف إلى سؤال : ما عالمة الالم القمرية والشمسية ؟ كلمة )ضبط(  

 كما أضافها لإلجابة

47  42 
 أضاف في الحاشية : 

 ( ما عدا ) بل ران( ..............  1



 التغيير  الصفحة  #

وحذف من المتن "ولم تقع بعد الراء )هل(....." الموجود بالطبعة العاشرة  

 48ص 

48  43 
نقل في باب االدغام "المدخل ، وشرطه، سببه، أنواعه، وحكمه" من  

 48المتن إلى الحاشية. الطبعة العاشرة ص 

49  43 
 أضاف كلمة "واإلدغام" 

 وأضاف للسؤال )وما أقسامها( وحكم كل قسم ؟

 قدم اإلدغام التام على اإلدغام الناقص  45  50

51  45 
نقل قوله: "اعلم أن إدغام المتجانسين والمتقاربين...." من المتن إلى  

 الحاشية  

52  46 

 أضاف في أقسام الحروف :

 ( المجموع في قول ابن الجرزي....." 1"

 ( وعددها تسعة عشر حرفا" 3"

 تفخيم من المتن إلى الحاشية ،  ونقل مراتب ال

 وأضاف في الحاشية قوله: 

 "ب( التفخيم في الحروف ....." 

53  47 - 48 
 أضاف قوله: )متصل( لحاالت تفخيم الراء رقم: 

 ( 9( وتعديل وأضاف رقم )8( ، وغير صياغة رقم ) 7)

 من المتن الى الحاشيةنقل: "ما هي اإلمالة"   48  54

 ( في الحاشية: "وزاد ابن الجرزي كلمات......" 2أضاف لرقم ) 48  55

56   
 ( "وقد أمال بعض القراء الراء 2حذف من المتن رقم )

 56واأللف..............." ، الموجودة بالطبعة العاشرة ص 

 ( الروم : هو االتيان ببعض.............." 1لحاشية "أضاف في ا  49  57

58  52 
 59حذف ما هو القصر لغة واصطالحا؟بالطبعة العاشرة ص 

وغير صياغة سؤال "ما مقدار مده في)المد المتصل الواجب( بالحذف  



 التغيير  الصفحة  #

, وأضاف: إن كانت الهمزة  لبعض الكلمات وإضافة لبعض الكلمات" 

متطرفة ..... , وحذف : إلجتماع السببين الهمزة والسكون الطبعة العاشرة  

 61ص

59  52 

( "وجاز لحفص القصر...." من المتن الى الحاشية، وحذف  2نقل رقم )

 قوله "كما جاز الطول عنه من هذا الطريق" في المد المنفصل الجائز ، 

 61طبعة العاشرة ص الموجود بال

60   
 حذف من الحاشية : 

 62( فطول مده ....." الطبعة العاشرة ص 1")

 غير صيغة اإلجابة في مقدار المد الالزم   53  61

 في إجابة سبب تسمية المد العارض أضاف كلمة "وقفًا"  53  62

63  54 
غير صيغة سؤال سبب تسمية المد الالزم الكلمي المثقل وقسمه إلى 

 سؤالين 

64   
 (  1حذف الحاشية رقم ) 

 64( إن كان كل حرف مشدد أصله ....." الطبعة العاشرة ص  1")

 ( "وتسمى بالحروف المقطعة.." 2قم )أضاف بالهامش ر 54  65

66   
حذف من المتن : "وما مثال الحرفي المثقل والمخفف؟" الطبعة العاشرة  

 65ص 

 نقل : "وجواز القصر من طريق الطيبة" من المتن الى الحاشية 55  67

68  55 
وبقي من حروف فواتح السور ....." من الحاشية للمتن .رقم نقل : "

 65(بالطبعة العاشرة ص  3)

 65( "وذلك في نحو )الم(....." الطبعة العاشرة ص 2حذف الحاشية رقم )    69

 حذف "وهي من بنية الكلمة" في تعريف همزة القطع  57  70

 غير طريقة عرض مواضع همزة الوصل في األفعال واألسماء والحروف  58  71



 التغيير  الصفحة  #

72  58 

 حذف قوله: "وتحذف وصال وتثبت ابتداءا"  

في سؤال: ما الحروف التي  وأضاف: "وما عدا ذلك تكون الهمزة .."  

 69تكون فيها همزة الوصل؟ الطبعة العاشرة ص 

73  59 

نقل قوله: "فإن أصل هذه الكلمات )اقضيوا(......" من المتن إلى  

 الحاشية وغير الصيغة. الطبعة

 69العاشرة ص 

 أضاف : ما حكم همزة الوصل ؟  59  74

75  60 

 حذف المقدمة في باب التقاء الهمزتين  

من   73وهي قوله: "الهمزة : ال تخلو من أن تكون .."، في صفحة 

 الطبعة السابقة. 

76  61 

 73نقل كلمة السحر من المتن إلى الهامش، وإعادة الصياغة، في صفحة  

 من الطبعة السابقة. 

77  62 
( وهي قوله: "أن تكون الهمزة الثانية قطعية  2غير الصيغة في رقم )

 74الشاطبي وإبدال أخرى ....." الطبعة العاشرة ص..وحذف قول 

 قدم التقاء الساكنين على هاء الكناية والوقف  64  78

 ( "هو اجتماع حرفين.."  1أضاف في الحاشية رقم ) 64  79

 أصل كلمة طرفي هي....." ( "1أضاف الحاشية رقم ) 65  80

81  68 
( "والمقصود 6غير كلمة "أمور" إلى "مباحث" وأضاف الحاشية رقم)

 بالصلة..." 

82  69 
 أضاف في القول الثالث: "والجواز فيما عدا ذلك......" 

 ( "وافق حفص .." 2وأضاف الحاشية رقم )

 79حذف الرسم التخطيطي لهاء الكناية ، الطبعة العاشرة ص    83

84  70 
( في باب الوقف. الطبعة  1نقل المدخل من المتن إلى الحاشية رقم )

 81العاشرة ص 



 التغيير  الصفحة  #

85  70 
أضاف إلى تعريف الوقف االصطالحي قوله: "زمنا يتنفس فيه عادة.." 

ي  أقسام الوقف بمباحث الوقف  وُسمِّ

 أضاف لتعريف السكت "وهو يقدر بحركتين......" 70  86

 أضاف تقسيم مباحث الوقف  70  87

88  74 

 ( في امتناع اإلشمام والروم:  5( و)4أضاف رقمي ) 

 خر الكلمة هاء الكناية ..............." إذا كان آ -4"

 إذا كان الحرف مفتوح.............."  - 5"

89  74 
نقل الكيفيات األخرى للوقف من المتن إلى الحاشية. الطبعة العاشرة ص  

85 

 ( "وتمنع هذه السكتات .." من المتن إلى الحاشية2نقل رقم ) 76  90

 86حذف الفرق بين الوقف والسكت الطبعة العاشرة ص     91

 نقل : "اختلفت المصاحف في موضع واحد....." من المتن الى الحاشية.  79  92

 غير الصيغة )إن( مع )ما(، وأخطأ فكتب )أن( بالفتح بدل )إن( بالكسر  80  93

94  82 
("وزاد ابن الجرزي في النشر ......" من المتن إلى الهامش.  7نقل :)

 97الطبعة العاشرة ص 

95  83 
( 6( "ضابط : إذا اتصلت بئس بالالم....." ورقم )4أضاف الحاشية رقم )

 "وهذا القول........" 

 () في مع ما( 13وما عدا هذه الواضع فموصول. ....."لرقم )أضاف : " 84  96

97  86 
نقل : "فائدة : ألن يوم هنا ليس....." من المتن إلى الحاشية. الطبعة  

 101العاشرة ص 

 حذف : "فائدة : فوجه قطع الجر هو التنبيه......" 86  98

 105( "والت مع حين". الطبعة العاشرة ص 21اختصر شرح رقم )  86  99



 التغيير  الصفحة  #

100  86 
 حذف : "وهذا باإلجماع والدليل....." في "كالوهم أو وزنوهم". 

 102الطبعة العاشرة ص 

101  87 

 ( "ويحذف حرف األلف ....." 1زاد في الحاشية رقم ) 

 ذكر األلفاظ الواردة في متن المقدمة الجرزيةواقتصر على 

ورقم  95( "ممن ومم" ص  6فحذف من الطبعة العاشرة الكلمات رقم )

 102( "إن ال" ص 23)

 103نعما ص  25ورقم 

  103مهما ص  26ورقم 

 103رب ما ص   27ورقم 

 103حينئذ ص  28ورقم 

 103يومئذ ص   29ورقم 

 103مناسككم ص   30ورقم 

 103لزموكما ص في أن 31ورقم 

 104يبنؤوم ص  32ورقم 

 104ويكأنه ويكأن ص  33ورقم 

 105إل ياسين ص   37ورقم 

102  86 

 (:  11( و ) 9أضاف في الحاشية رقمي )

 وفيها خالف ينظر ......"  -9"

 والدليل على ذلك سقوط ......"  -11"

103   
( "وكذلك يتبين من كالم ابن الجرزي في مقدمته  1وحذف الحاشية رقم ) 

 105... ..". الطبعة العاشرة ص 

 أضاف: ما هاء التأنيث؟  88  104

 سمى النوعين )بالصورتين(  88  105

 107العاشرة ص غير صياغة حكم الوقف على النوع الثاني. الطبعة  88  106



 التغيير  الصفحة  #

107  88 

 ( وهي: 3 - 1أضاف في الهامش رقم من )

 وتسمى أيضا ......."  - 1"

 وال يجوز الوقف ......"  - 2"

 ويقف عليها بعض ......"  - 3"

 وما عدا هذه المواضع مرسوم بالهاء نحو ........"أضاف لكلمة نعمت: " 89  108

 أضاف : "وماعدا هذين الموضعين.." بعد كلمة "لعنت"   89  109

 أضاف : "وليس في القرآن غيرهما" بعد كلمة "معصيت"   90  110

 ماعدا ذلك مرسوم بالهاء..." بعد كلمة "سنت" أضاف : "  91  111

112   
حذف الكلمات : مرضات / يأبت / هيهات / ذات/ الالت / والت . الطبعة  

 111العاشرة ص 

 ( "والمراد بالقصر عند الوقف ......" 1أضاف الحاشية رقم ) 94  113

114  95 

 (4( و)1أضاف الحاشية رقم )

 ويسمى الوقف باإلبدال"  - 1"

 أما من طريقة طيبة النشر ......."  -4"

 نقل : "اتفق القراء العشرة ......." من المتن إلى الحاشية   96  115

 والياء هنا محذوفة......." ( "4أضاف في الحاشية رقم ) 96  116
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