
  أحكام النون الساكنة والتنوين
  
  
  

أو يكون  ) ۡ◌  ( إما أن يكون أعاله عالمة ُتشبه حرف الحاء الصغيرة: الحرف الساكن
  .بدون عالمة

  
  
  

  .هي نون أصلية خالية من الحركة تكون تثبت وصًال ووقًفا وخطًا ولفظًا: النون الساكنة

  
  
  

  :التنوين
 اءنون ساكنة تُلحقها العرب آخر األسم. 
 وهي نون زائدة ليست من أصل الكلمة. 
 تثبت وصالً ولفظًا وتسقط خطًا ووقًفا  

  
  
  

 :أحكام النون الساكنة والتنوين
 
 .اإلخفاء -٢                               راإلظها – ١
  .اإلقالب - ٤                          .اإلدغام  - ٣

  
  
  
  



  .أوًال: اإلظهار
  

 ضوحهو البيان والو : لفظًا. 

 هو إخراج كل حرف من مخرجه: اصطالًحا. 

 إخراج النون من مخرجها بدون زيادة في الغنة: إظهار النون.  

  
  

  :حروف اإلظهار
  .الهمزة، الهاء، الحاء، الخاء، العين، الغين

  
 : رسبب اإلظها

 .بُعد مخرج حروف اإلظهار عن مخرج النون
 

 ألن حروف اإلظهار الستة حلقي؛ُيسمى إظهار النون الساكنة والتنوين باإلظهار ال
  .تخرج من الحلق

  
 .كلمة أو كلمتين: اإلظهار في النون الساكنة يكون في 
  .كلمتين فقط: اإلظهار في التنوين يكون في 

  
  

 وجود حرف الحاء الصغيرة فوقها: عالمة إظهار النون 

 توازي الحركتين (ً ،ٍ ، ٌ : عالمة إظهار التنوين(  

  
  
  
  
  



  .دغام: اإلثانًيا
  

 أدخلُت السيف في غمده: يعني االدخال، مثل قول العرب قديًما: الدغاما 

 االدغام في التجويد هو: 
إدخال الحرف الساكن (الحرف الضعيف) في الحرف المتحرك (الحرف 

  .القوي) بحيث يصيران حرفًا واحًدا مشدًدا من جنس الحرف الثاني

  
  

 :حروف االدغام
  يرملون: هي حروف كلمة

  
  

 : ام إليينقسم االدغ
 إدغام بغنة-١
  إدغام بغير غنة-٢
  
  

 :مع حروف كلمة ينمو أو يومن، وينقسم إلى: االدغام بغنة
 

وهو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته، ويكون مع حرفي (الواو، : ادغام ناقص بغنة-١
 )والياء
 

  )وهو ذهاب ذات وصفة الحرف، ويكون مع حرفي (الميم والنون: ادغام كامل بغنة -٢

  
  

  .يكون مع حرفي الالم والراء: ام الكامل بغير غنةاالدغ



  
  أن يأتي في كلمتين: شرط االدغام

  
  

 استثناءات لالدغام الناقص :  
  .دنيا، بنيان، قنوان، صنوان، وجب فيهم االظهار وُيسمى اظهار ُمطلق

  
 و من ملحقات االظهار المطلق أيًضا ويُطلق عليهما اظهار رواية  

  )يس والقرآن، ن والقلم( 
  

 استثناءات لالدغام الكامل 
  من راق، من المواضع التي بها سكت في القرآن

  
  

 : عالمة االدغام الناقص بالمصحف 
 النون تكون عارية من أي حركة، التنوين: تكون الحركتان متراكبتان

 الحرف بعد النون الساكنة أو التنوين يكون غير مشدد ولكن متحرك بحركته
  

  



  
  

  :في القرآنعالمة االدغام الكامل  

 النون تكون عارية من أي حركة، التنوين: تكون الحركتان متراكبتان
  .الحرف بعد النون الساكنة أو التنوين يكون مشدد

  

  
  
  

********************************  
  

  )(القلب حكم اإلقالبثالثاً:
  

  ًهو التغيير أو التحويل: لغة 
  ة أو التنوين إلى ميم عند هو تحويل النون الساكن: اإلقالب في التجويد

  .مالقاة حرف الباء، هذه الميم تكون ُمخفاة بغنة
  
  

  .تكون الشفتان مطبقتان على وضعهما الطبيعي دون ضغط عليهما: قآلية التطبي
  

  .حرف الباء: حرف اإلقالب الوحيد هو



  
  

  :عالمة اإلقالب في القرآن الكريم

  
 :سبب اإلقالب عند حرف الباء

 ر لما فيه من كلفة على اللسانلم ُيحسن االظها. 

  لم ُيحسن اإلدغام للتباعد في المخرج والصفات (النون تخرج من طرف
 (اللسان أما الباء تخرج من الشفتان

 لم يحدث اإلخفاء ألنه سيتولد صوت مبهم. 

  
  لذا توصلنا إلى القلب لما فيه من سهولة ويسر على اللسان

**********************************  
  
  

  اإلخفاء رابًعا:
  

  ًهو الستر: لغة.  

 النطق بالحرف بصفة بين اإلدغام واإلظهار، عاٍر من : إلخفاء في التجويد هوا
  التشديد مع بقاء الغنة



  
 : وعــــــــلـــــيـــــه

o يشترك اإلظهار واإلخفاء في عدم التشديد. 

o ويشترك اإلدغام واإلخفاء في بقاء الغنة.  

  
  

 :وهيحرف، : 15 حروف اإلخفاء
 

 .ص ذ ث ك ج ش ق س د م ز ف ت ض ظ
 

  :وهي الحرف األول من كل كلمة من كلمات هذا البيت
 
  .ُدم طيًبا زد في تقى ضع ظالًما ***صف ذا ثنا كم جاد شخٌص قد سما

  
  
 .الغنة تتبع ما بعدها تفخيًما وترقيًقا*
  
 .خ ص ض غ ط ق ظ: الحروف المفخمة هي *
 

حروف  يتبعان الخاء والغين مراعاة أن حرفي مع" ُخصَّ ضغٍط قظ "وُتجمع في
 وليس اإلخفاء اإلظهار

 
  ص ض ط ق ظ: إًذا الحروف التي معها الغنة مفخمة هي

  
  .تحضير اللسان لمخرج حرف اإلخفاء قبل االنتهاء من غنة النون: آلية اإلخفاء

  



  
  ء:مثلة على اإلخفاأ

  

 


