






























































































































































































































































 عن سابقتها السادسة الطبعة  التغييرات التي تمت في 

 التغيير  الصفحة  #

1  77 
بعد أن كان مدرج في باب ماينبغي    79-77باب لهاء الكناية من الصفحة 

 مراعاته عند قراءة القرآن الكريم 

 أضاف على مافضله )الغاية منه(  9  2

3  13 
 أضاف في المتن لتعريف اللحن الخفي والترقيق في  

 الالم والراء واأللف وغير ذلك  

4  15 
دا سورة التوبة لعدم ثبوت البسملة...... وقوله: "وإذا كان نقل : "ما ع

 القارئ..". من الحاشية إلى المتن 

5  19 
نقل قوله: "أما الياء المدية فمخرجها الجوف....." من الحاشية إلى  

 المتنفي المخرج الثالث 

6  
20 

21 
 من الهامش إلى المتن نقل "تقسيم األسنان" 

 ( "اختلف أهل الفن..." 1أضيف في الحاشية : ) 26  7

8  30 
أضاف أمثلة لكل نوع من الحروف في "تقسيم الحروف من حيث القوة 

 والضعف" 

 أضاف ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين  35  9

 أضاف جدواًل ألمثلة النون الساكنة في كلمتين  36  10

11  38 
( وذهب بعض أهل األداء ............... الموجودة الطبعة  2حذف :) 

 35السابقة صفحة 

12  38 

 أضاف في الحاشية :  

 ....... ومن معه ، وكذلك من راق...............( ويستثنى منه : )يس ...1

: ) ويستثنى منه :   36( الموجودة بالطبعة الخامسة صفحة 2وحذف )

 النون مع المبم............... 

 غير المصطلح من اإلقالب إلى القلب  38  13



 التغيير  الصفحة  #

 أضاف أمثلة لإلقالب ) في كلمتين (  39  14

 حرف   15أضاف أمثلة لإلخفاء في  40  15

 حذف من الجدول )النون والميم المشددتين(  44  16

 ( الموجود بالطبعة السابقة. 7- 1حذف تفصيل موانع االدغام من ) 49  17

 إال في رواية السوسي..." من المتن إلى الحاشية("1نقل : ) 49  18

 حذف : "واليوجد في القرآن غير......."   56  19

 قدم باب المد والقصر على باب الهمزة  59  20

 أضاف اكلمة )إليك( إلى كلمة)نوحيها( افي المثال الجامع لحروف المد  59  21

 بالطبعة الخامسة  55&  54حذف صفحتين كاملتين من باب الهمزة أرقام   67  22

 حذف من الحروف : "وهذه وردت في القرآن في ..... .."  69  23

 أضاف : ماهي الكيفيات األخرى للوقف؟  85  24

25  86 
فائدة ....... وكذلك جواز السكت على هاء  أضاف في الحاشية : " 

 ".............. 

 ( من الطبعة الخامسة78و77حذف ما كان موجودًا بحاشية صفحتي ) 90  26

 أضاف تمهيًدا لباب المقطوع والموصول   93  27

 من الطبعة الخامسة  85حذف ما هو موجود بحاشية ص   99  28

 تغيير في صياغة تفصيل "كالوهم أو زنوهم"  102  29

30  109 
(  5حذف : "وما عدا هذين الموضعين رسمت بالهاء" من الكلمة :رقم )

 "معصيت" 

 ( "كلمت"  9أضاف )المتفق على قرائتها باإلفراد للكلمة رقم)  110  31

 ( "فطرت" 11حذف : وما عدا هذا سميت بالهاء في الكلمة رقم ) 110  32

 ( "جنت" 12أضاف : )المتفق على قراءتها باالفراد(للكلمة رقم) 110  33

 97دة بالطبعة الخامسة ص "ثمرات" الموجو 14حذف الكلمة رقم   110  34



 التغيير  الصفحة  #

 ( )بئس االسم الفسوق........ 17حصل سقط للكلمة رقم ) 116  35

36  116 
( الموجودة بالطبعة الخامسة ص  6( و ) 5( و )4( و )3حذف الهوامش رقم )

105 

   74&73صفحتي أضاف باب التقاء الهمزتين  73  37
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