




























































































































































































































































 عن سابقتها الخامسة  الطبعة  التغييرات التي تمت في 

 التغيير  الصفحة  #

1  8 
حذفت عناوين مبادئ التجويد "كالتعريف والموضوع والفائدة...". من  "

 21إلى  19الصفحة رقم 

 نقل ما ورد في الهامش عن سؤال " ماهو موضوعة ؟" إلى المتن.  8  2

 دمج الغاية من التجويد مع فضله.  8  3

4  8/9 
 ن هو واضعه ؟ من أين أضيفت األسئلة: )ما نسبته بين العلوم؟ م

 كان استمداده؟ ماهي مسائله؟(. 

 أضيفت مرتبة التحقيق في الهامش  10  5

6  11 

من    21نقلت المالحظة من الهامش إلى المتن الموجودة بالصفحة  

الطبعة السابقة )مالحظة عن المراتب الثالث( وحذف حق الحرف ومستحق  

 الحرف 

7  11 
 أضيفت أمثلة إلى جواب تعريف اللحن الجلي )الذي 

 يخل بالمعنى والذي ال يخل بالمعنى(. 

8  12/11 
رت صيغة  األسئلة واألجوبة في باب اللحن الجلي والخفي وأضيفت  ُغيِّ

 أمثلة لكل نوع وأضاف بالهامش اسماء السور المتعلقة باألمثلة

 أضيف سؤال: )عرف االستعاذة والبسملة ؟ (  13  9

10  13 
من    23( إلى المتن، في صفحة 2نقلت جميع الهوامش باستثناء رقم )

 الطبعة السابقة. 

 غيرت صيغة جواب حكم االستعاذة والبسملة.  13  11

12  14 
( وسبب عدم الجواز ......[ من الهامش إلى المتن، في  2نقل قوله: ] )

 من الطبعة السابقة.  24صفحة 

 أضيفت مقدمة لباب مخارج الحروف  15  13



 التغيير  الصفحة  #

14  15/16 

،   25( من الطبعة السابقة صفحة 5( و)4( و)3حذفت الهوامش رقم: ) 

( ذكر فيه) اختلف علماء القراءة واللغة في عدد 3وأضيف بالهامش رقم ) 

 المخارج على مذاهب ........، ( 

15  18 
وحذف ما كان موجوًدا بحاشية   3حاشية رقمأضاف تعريف الحافة في ال

 27بصفحة رقم    2الطبعة الرابعة رقم

16  19 

 (  2و 1أضاف الحاشية رقم) 

 ( وليس في الحاشية أوسع منه..." 1")

 ( تعني بالواو وهنا..."2")

 نقل تعريف الخيشوم من الحاشية إلى المتن  20  17

 أضاف عنوان "أقسام الحروف: وزاد أمثلة لكيفية معرفة مخرج الحرف  21  18

 وضع ألقاب الحروف في جدول  21- 22  19

 أضاف رسمتين لتوضيح المخارج واألسنان  23  20

21  24 
والصفات العارضة هي التى تعرض ..." من الحاشية إلى  نقل قوله: "

 المتن  

22  26 
( وأقوى حروف  3( تعريف الصوت"، و ")  1أضاف في الحاشية: ")  

 اإلطباق..." 

 أضاف تعريف النفس في الحاشية   25  23

 " ( واعلم بأن القلقة في الساكن... 3أضاف في الحاشية: ")  28  24

25  29 

 أضاف في الحاشية  

 التكرير االصطالحي  - 1

 التكرير اللغوي وطريقة إخفاء التكرير اللغوي للراء -2

 أضاف تقسيم الحروف من حيث القوة والضعف بأقسامها الخمسة 30  26

27  31 
 ( فمن ذلك الحروف ) الطاء(: 3أضاف على رقم)  

 ( 3فلوال انفرادها باالستعالء ............ رقم ) 



 التغيير  الصفحة  #

28  32 
أضاف تعريف الحرف في الحاشية، ثم أضاف جدولين في الصفحتين  

 التاليتين للصفات التي لها ضد والتي ال ضد لها.

 رسم جدواًل ألمثلة اجتماع حروف اإلظهار مع النون الساكنة ومع التنوين  34  29

30  35 
رسم جدواًل ألمثلة اإلدغام بغنة لحروف اإلدغام مع كال من النون الساكنة  

 والتنوين 

31  36 
رسم جدواًل ألمثلة حروف اإلدغام بغير غنة مع مع كال من النون الساكنة و  

 التنوين 

32  36 

 (، وهو قوله:  2و   1أضاف الهامش رقم )

 ويستثنى منه )يس والقرآن ..."  - 1"

ويستثنى منه : النون مع الميم..."وأضاف على سبب منع اإلدغام :   - 2"

 )ألنه ليس من اإلظهار الحلقي .....( 

 ، ووضع األمثلة في جدول غير كلمة "القلب" إلى "اإلقالب" 37  33

 ألحكام النون الساكنة والتنوين   38أضاف جدواًل بعد صفحة  38  34

 نقل تعريف الميم الساكنة من الهامش إلى المتن في سؤال  39  35

36  40 

 أضاف شاهًدا من الجزرية في إجابة سؤال "متى يكون إخفاء الميم..."

ألحكام الميم الساكنة، وحكم النون والميم   40بعد ص  وأضاف جدواًل  

 المشددتين 

 نقل تعريف "الم )ال(" من الهامش إلى المتن  41  37

 وضع أمثلة الالم القمرية في جدول  41  38

 وضع أمثلة الالم الشمسية في جدول  42  39

 أضاف هذه الصفحة كاملة )تحت عنوان باب اإلدغام(  45  40

41  46 
نقل أقسام الحرفين المتماثلين الصغير والكبير من الهامش إلى المتن، 

 وأضاف المطلق الذي ال يوجد بالطبعة السابقة



 التغيير  الصفحة  #

42  
46 

47 

( إدغام كبير  2( إدغام صغير )1قسم إدغام الحرفين المتجانسين إلى :)  

 وأضاف المطلق الغير موجود بالطبعة السابقة

 )هذا بالنسبة للصغير أما حكم المتقاربين الكبير ...(   أضاف : 48  43

44  49 

 أضاف سؤال: "ما هو الترقيق؟"  

ونقل "أقسام الحروف من حيث التفخيم والترقيق" من الهامش إلى  

 المتن  

45  49 
(  3و  2أضاف مراتب التفخيم في حروف االستعالء، وحذف الهامش رقم )

 46الموجودة بالطبعة الرابعة ص

 (  2زاد فائدة في الحاشية رقم ) 49  46

 ( في مواضع تفخيم الراء 7ُحذفت كلمة "متصل" من رقم ) 51  47

 أضاف سؤال "ماهي االمالة؟"  52  48

 أضاف تعريف االبدال والتسهيل في الحاشية   54  49

50  
56 

57 
ل مع األمثلة في مواضع همزة الوصل ع وفصَّ  توسَّ

 أعاد صياغة مبحث حركة همزة الوصل   58  51

ًرا لكل من إلتقاء الهمزتين ولهمزة الوصل بعد ص 58  52  58أضاف مشجَّ

53  59 
نقل اآلية من الهامش إلى المتن في تعريف المد ولكن حذف منها  

 )المراد من المد هنا الفرعي وبالقصر .......( 

 أضاف تعريف القصر لغة واصطالحا  59  54

55  61 
( في المفتوحة جعل الكلمات ثالثة فقط ونقل الرابعة السحر ......  2)

 ( فقرائتهما بإدخال......  2وحذف من الحاشية : رقم )

 أضاف قوله: "ويجوز مده بست حركات..." في مقدار المد  61  56



 التغيير  الصفحة  #

57  65 
 لمد الالزم ماهو المد الالزم مع التمثيل  أضاف مقدمة ا 

 وما مقدار مده ؟ لم سمي الزما؟ 

 67أضاف رسما تخطيطيا لتوزيع المد بعد ص  67  58

59  68 
نقل : مدخل:"الوقف واالبتداء من أهم األمور ..." من الهامش إلى  

 المتن 

60  70 
أضاف أمثلة ألقسام الوقف االختياري باعتبار محل الوقف وأضاف أمثلة  

 لكل قسم 

 2أضاف الهامش رقم   70  61

 ماعدا الفائدة  60حذف ما كان بحاشية الطبعة الرابعة ص 71  62

63  
72 

73 

   3: رقم  72أضاف في هامش الصفحة 

 1: رقم  73وأضاف في هامش الصفحة 

ا لتوزيع أقسام الوقف بعد ص  75  64  75أضاف رسًما تخطيطيًّ

 92إلى ص 79أضاف باب المقطوع والموصول من ص 79  65

 99:ص 93أضاف باب هاء التأنيث من ص 93  66

 وضع الوقف باختالف الحركات في أشكال مستطيلة 100  67

68  101 
وضع الوقف على المد المتصل المتطرف الهمزة في أشكال مستطيلة  

 باعتبار اختالف الحركات 

69  100 

 ، وهي : 68( من الحاشية الموجودة بالطبعة الرابعة ص2و  1حذف رقم )

 ( وهذه األوجه الجائزة أما األوجه العقلية فهي تسعة ......" 1")

 ( وهذه األوجه الجائزة أما األوجه العقلية فهي ستة ........." 2")

70  
103 

107 

 : أضاف رسًما تخطيطيا لهاء الكناية. 103ص

مت الصفحة )  ( خطًأ في التجليد 107( على الصفحة )108ُقدِّ
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