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 " 2الوحدة "

 النون الساكنة والتنوينأحكام 

 تعريفهما: -

  :النون الخالية من الحركة والثابتة خطاً ولفًظا، وصال ووقفًاهي النون الساكنة.  

 أي تكتب وتنطق عند الوقف عليها أو وصلها بما بعدها()                       

  :ًظا ووصال، وال تكون فيه خطًّا ووقفًانون ساكنة زائدة تكون فقط في آخر االسم** لفالتنوين. 

 )أي ال يكتب نوناً،  بينما ينطق نوناً عند وصل االسم بما بعده فقط، وليس عند الوقف( 

 : فتحتان أو كسرتان أو ضمتان.ة التنوين هيعالمو

 الفرُق بينهما: -

  النون الساكنة التنوين

ً  زائدةنون   ١ أصلية أو زائدة دائما

 ٢ تكون في األسماء واألفعال والحروف فقط ** ءاألسمايكون في 

 ٣ تقع في وسط وآخر الكلمة فقط آخر الكلمةيكون في 

ً ينطق   ٤ تنطق وتكتب وال يكتب نونا

 ٥ تنطق نوناً في الوصل والوقف عند الوصلينطق نوناً فقط 

 

 : الحظ -

 .فانـْـفلقل الكلمة مثل: ، وتكون زائدة عن أصأْنعمأصلية من بنية الكلمة مثل: النون * تكون 

، فهي نون ساكنة نون التوكيد الخفيفةويستثنى من ذلك .. يقع التنوين في األسماء فقط   **

 شبيهة بالتنوين )كتبت تنويناً ويوقف عليها باأللف( .. وذلك بموضعين فقط: 

o  (اِغِرينَ  َوِليَُكونًا  (٣٢ )يوسف(  ِمَن الصَّ

o  ( بِالنَّاِصيَةِ لَنَْسفَعًا )  (١٥)العلق 

 :الوقف على التنوين -

 ربوةٍ(. -جنةٌ  –)رحمةً  :مثللكل الحركات ..  هاًء ساكنة: نبدل التاء تاء مربوطةعلى إن كان  -١

 إن كان على أي حرف آخر: -٢

  غفوٌر(. –.. مثل )حكيٍم  بالسكون: نقف عليه بحذف التنوين أي الكسر والضمتنوين 

  التنوين : نقف عليه بابدال الفتحتنوين ً  سميعاً(. –.. مثل )رحيماً  ألفا
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 اإلخفاء الحقيقي. -٤  ، اإلقالب -٣ ،  اإلدغام -٢،   اإلظهارالحلقي -١ أحكامهما: -

 الحكم األول: اإلظهار "الحلقي"

 تَْعِريفُهُ: -

 البيان واإليضاح .. لُّغَةً: -

 إخراج الحرف اْلُمْظَهر من مخرجه من غير غنة كاملة. اصطالًحا: -

 ** المراد بالحرف المظهر: النون الساكنة والتنوين الواقعتان قبل أحرف اإلظهار. 

 ستة وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء جمعت في: :ُحُروفُهُ  -

 َهْمٌز فهاٌء ثمَّ عيٌن حاُء ... ُمْهَملَتاِن ثم غيٌن خاءُ 

 أما مع التنوين فال يكون إال من كلمتين... ن مع النون الساكنة يقع في كلمة أو كلمتي  :وقوعه -

 .أو التنوينإذا وقع حرف من هذه األحرف الستة بعد النون الساكنة  وجوب اإلظهار: حكمه -

؛ ألن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، والحروف الستة بُْعدُ اْلَمْخَرَجين :َسبَُب اإلظهار -

 تخرج من الحلق.

ً سبب تسمي -  سمي حلقيًّا ألن حروفه الستة تخرج من الحلق. :ته حلقيا

أن تنطق النون الساكنة أو التنوين نطقًا واضًحا من غير غنة كاملة ثم تنطق  :كيفية النطق به -

 حرف اإلظهار من غير فصل وال َسْكت بينهما.

 حسب بعد مخرج الحرف المظهر عن مخرج النون : ثالث مراتب  :َمَراتِبُهُ  -

 عند الهمزة والهاء. :لعليااالمرتبة  -١

 عند العين والحاء. :الوسطىالمرتبة -٢

 عند الغين والخاء. :الدنياالمرتبة  -٣

 :أمثلة اإلظهار الحلقي -

 مع التنوين

 )وال يكون إال في كلمتين(

حرف  مع النون الساكنة

 في كلمتين في كلمة اإلظهار

 الهمزة عطىْن أمَ  وننــْــئــوي نزلناهٌب أكتا

 الهاء ـاجرْن هـمَ  وننــْــهــوهم ي ـارٍ ٍف هـجر

 العين لقْن عـمِ  ـامنــْــعـواأل ليمٌع عـواس

 الحاء اد هللاْن حــمَ  توننــْــحــي كيمٌز حـعزي

 الغين غـــسلينْن مِ  ضوننــْــغــفسي ير غــقوالً 

 الخاء خـــشيْن مَ  نقةنــْــخــوالم بيرٌف خـلطي
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 دغـــــامالحكم الثاني: اإل

  :تَْعِريفُهُ  -

 إدخال الشيء في الشيء. لُّغَةً: -

إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا  اصطالًحا: -
 من جنس الحرف الثاني.

 ، وهي الياء والراء والميم والالم والواو والنون.يَْرُملُونمجموعة في كلمة:  .. ستة :ُحُروفُهُ  -

 هذه الحروف تخرج من مخارج قريبة من النون والتنوين.ف؛ قــُرُب اْلَمْخَرَجين :اإلدغام َسبَبُ  -

 سهولة النطق؛ ألن المدغم والمدغم فيه يُنطق بهما حرفًا واحدًا مشددًا. :اإلدغامِ  فائدةُ  -

 .اإلدغام بغير غنة -٢.     اإلدغام بغنة -١ينقسم اإلدغام إلى قسمين:  :أقساُمهُ  -

 غـــــام بغنةاإلد -١

 ، وهي الياء والنون والميم والواو.ينموأربعة أحرف مجموعة في كلمة:  :حروفُهُ  -

 إذا وقع حرف من حروفه بعد النون الساكنة أو التنوين. وجوب اإلدغام مع الغنة :حكمه -

 أن يكون في كلمتين** منفصلتين فقط .  :شرطه -

 :أمثلة اإلدغام بغنة -

 حرف اإلدغام بغنة الساكنة مع النون مع التنوين

 الياء ــطع هللان يـوَمــ ــومئذ يـوجوهٌ 

 النون ــدخلها أبدان نـلــ ــبتليهجٍ نـأمشا

 الميم ــاء دافقن مـِمــ ــطهرةاً مـيتلوا صحف

 الواو الن وِمــ ما ولدٍد وووال

 : اإلظهار المطلق :إستثناؤه -

 واو.الياء والال يكون إال عند :  حروفُهُ  -

 . في كلمة واحدة إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة : وقوعه -

 .إظهاًرا مطلقًاويسمى  وجوب اإلظهار:  حكمه -

 سمي مطلقا : لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري. : سبب التسمية -

 :أربعة مواضعلم يقع في القرآن إال في   : أمثلته -

ْنيَا}   .{قِْنَوان  { ، }ِصْنَوان  { ، }بُْنيَان  { ، }الدُّ

  {ن والقَلَمِ { ، }يس َواْلقُْرآنِ }هما:  يلحق بهذا النوع موضعان

حتى ال تشبه النون الحرَف المشدد وللمحافظة على وضوح  : سبب اإلظهار -
 .بالروايةالعبرة في ذلك كله والمعنى فلو أدغمنا الختل معنى الكلمة 
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 اإلدغـــــام بغير غنة -٢

 .الالم والراءحرفان وهما:  :حروفُهُ  -

 .وجوب اإلدغام بغير غنة: حكمه -

   ال يأتي مع النون الساكنة والتنوين إال من كلمتين.  :وقوعه -

 ألنه يجب السَّْكت فيها  فيمتـنع اإلدغام. (27)القيامة  (َمْن َراق  )  ام في نون ال إدغ :إستثناؤه -

 :أمثلة اإلدغام بغيرغنة -

 بغنةبدون  حرف اإلدغام  مع النون الساكنة مع التنوين

 الالم ــن تـــقولن لأ دا لبــماالً 

 الراء سولن رم اضيةر في عيشةٍ 

 قصانأنواع اإلدغام من حيث الكمال أوالن

 اإلدغام الناقص. -٢               اإلدغام الكامل. -١:   من حيث النقصان والكمال اإلدغام نوعان

 اإلدغام الكامل -١

 هو ذََهاُب ذَاِت الحرف وصفته معًا.: تَْعِريفُهُ  -

 باتفاق العلماء. الالم والراء**مع  :حروفُهُ  -

 .رف الثاني()الحوضع الشَّدة على المدغم فيه  :َعاَلَمتُهُ  -

 اإلدغام الناقص -٢

 هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته وهي الغنة.: تَْعِريفُهُ  - 

 باتفاق العلماء. الياء والواو مع: حروفُهُ  -

 من الشَّدة. )الحرف الثاني(تعرية المدغم فيه  :َعاَلَمتُهُ  -

وجودة عند مالقاة فقد اختلف فيهما العلماء حسب رأيهم في الغنة الم أما النون والميم:** 

 النون والميم للنون الساكنة والتنوين تبعا لما يلي : 

 .من اعتبر أنها غنة النون الساكنة والتنوين ألحقه باإلدغام الناقص 

 .من اعتبر أنها غنة النون والميم المدغم فيهما ألحقه باإلدغام الكامل 

 والراء والنون والميم جرى العمل في ضبط المصاحف على اإلدغام الكامل مع الالموقد 

 فوضعت شدَّة على هذه الحروف األربعة، وتم تَْعِريَِة الواو والياء منها.
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 الحكم الثالث: اإلقالب

  :تَْعِريفُهُ  -

ْلتَهُ عن وجهه لُّغَةً: -  تحويُل الشيء عن وجهه، تقول: قلبت الشيء أي حوَّ

 قلب النون الساكنة أو التنوين ميًما مخفاة بغنة. اصطالًحا: -

 .الباءله حرف واحد وهو:  :َحْرفُهُ  -

 مع النون الساكنة يقع من كلمة أو من كلمتين، ومع التنوين ال يكون إال من كلمتين. :وقوعه -

 ، أي: قلب النون الساكنة أو التنوين ميًما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. اإلقالب وجوب :حكمه -

 وضع ميم قائمة هكذا "م " فوق النون أو التنوين للِدِّاللة عليه. :عالمتُهُ في اْلُمْصَحف -

 لكي يتحقق اإلقالب فال بد من ثالثة أمور: :كيفية النطق به -

 ميًما خالصة لفًظا ال خطًّا.النون الساكنة أو التنوين  قلب -١

 ** هذه الميم عند الباء.إخفاء -٢

 مع اإلخفاء، وهي صفة الميم المقلوبة ال صفة النون والتنوين. الغنةإظهار  -٣

 يُْحتََرْزعند التَّلفُّظ باإلقالب من َكِزِّ الشفتين على الميم المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف. **

 :أمثلة اإلقالب -

 مع التنوين

 )وال يكون إال في كلمتين(

 مع النون الساكنة
 حرف اإلقالب

 في كلمتين في كلمة

بِـُٔونِى  َسِميُعُۢ بَِصير    
 الباء وأما منُۢ  بخل أَنُۢ

 

 : سبب اإِلْقالبِ  -

  النون الساكنة والتنوين تخرج من اللسان والباء تخرج من الشفتين فيصعب اإلدغام

 بين فيصعب اإلظهار.واإلخفاء واللسان والشفتين قري

  فتُوِصِّل للنطق بسهولة عن طريق قلب النون أو التنوين ميًما ليسهل اإلخفاء؛ وذلك

لمشاركة الميم للنون في جميع الصفات، ومشاركتها للباء في المخرج من الشفتين وفي 

 .الروايةمعظم الصفات واألصل في ذلك كله 
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 الحكم الرابع: اإلخفاء "الحقيقي"

 :تعريفُهُ  -

 الِسِّتر، يقال: أخفيت الكتاب أي سترته عن األعين .. :لغةً  - 

 بدون تشديد مع بقاء الغنة.النطق بالحرف بصفة بين اإلظهار واإلدغام  :اصطالًحا -

وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف اإلظهار  خمسة عشر حرفًاحروف اإلخفاء  :حروفُهُ  -

 هذا البيت: واإلدغام واإلقالب وقد جمعوها في أوائل

 اِلًماظَ ْع ضَ قًي تُ ي فْد زِ يِِّبًا طَ ْم دُ َما ... سَ ْد قَ ْخص  شَ اَد جَ ْم كَ نَا ثَ ا ذ ْف ِص 

 مع النون الساكنة يقع من كلمة أو من كلمتين، ومع التنوين ال يكون إال من كلمتين.: وقوعه -

 ويسمى إخفاء حقيقيًّا. ،وجوب اإلخفاء :حكمه -

ً تسمي سبب -   :ته حقيقيا

 لتحقق اإلخفاء في النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما. -

 التفاق العلماء على تسميته كذلك. -

 :اإلخفاء سببُ  -

ألن النون الساكنة والتنوين لم يقترب مخرجهما من مخرج الحروف  ال يجوز اإلدغام: - 

 المذكورة كقربه من مخرج حروف اإلدغام 

اكنة والتنوين لم يبعد مخرجهما عن مخرج هذه ألن النون الس ال يجوز اإلظهار:- 

 األحرف كبعده عن مخرج حروف اإلظهار.

 بين اإلدغام واإلظهار هو اإلخفاء. الحكم المتوسط:- 

 : النطق به كيفية -

أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين بحالة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام ، عاريين عن  -

 التشديد مع بقاء الغنة فيهما.**

يحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، ويتخلص من ذلك بإبعاد  -

 اللسان قليال عن الثنايا العليا عند النطق باإلخفاء.

 ** ال عمل للسان حالة اإلخفاء؛ ألن النون والتنوين يخرجان حينئٍذ من الخيشوم.
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 ء عن مخرج النون وهي كما يلي :حسب بعد مخرج حرف اإلخفا ثالث مراتب:  :مراتبُهُ  -

..   هذه الحروف؛ لقرب مخرج النون من مخرج الطاء والدال والتاءعند  أعالها -١

 فيكون اإلخفاء قريبًا من اإلدغام.

فيكون ..  مخرج النون عن مخرج هذين الحرفين؛ لبعد القاف والكافعند  أدناها -٢

 اإلخفاء قريبًا من اإلظهار.

..  نها جدًّا، وال بعدها عنها جدًّارف العشرة الباقية؛ لعدم قربها معند األح أوسطها -٣

 فيكون اإلخفاء متوسًطا بينهما.

 :أمثلة اإلخفاء الحقيقي -

 مع التنوين

 )وال يكون إال في كلمتين(

 مع النون الساكنة
 حرف اإلخفاء

 في كلمتين في كلمة

 الصاد لصالن صمِ  ركمنـصي رصرااً صريح

 الذال ا الذين ذمَ  رنــذم لكاً ذسراع

 الثاء قلتن ثفأما مَ  ورانــثم م أمين ثمطاعٍ 

 الكاف انن كفمَ  ثوننــكي اتبيناً ككرام

 الجيم اءكمن جإ يناكمنــجأ ميلبٌر جفص

 الشين اء هللان شإ رهنــشأ اهداً  شرسوالً 

 القاف اتلوكمن قفإ لبوننــقي يمةٌب قكت

 السين اللةس نم سخنــنــما  ائحاتٍت سعابدا

 الدال خلهن دومَ  ادانـــدأ انيةٌن دقنوا

 الطاء يباتن طمِ  قونينــط هورااً طشراب

 الزاي كاهان زمَ  لناهنــزأ لقااً زصعيد

 الفاء ضل هللان فمِ  روانــففا ريااً فشيئ

 التاء صبروان تإ هوننــتم لبسونهاةً تحلي

 الضاد ريعن ضمِ  ودنــضم اليناً ضقوم

 الظاء لمن ظمَ  رنــظفا اهرةًى ظقر
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 :الفرُق بيَن اإلخفاء واإلدغامِ  -

  اإلدغام اإلخفاء الحقيقي 

 ١ تشديدفيه  ال تشديد معه  

 ٢ في غيرهإدغام الحرف يكون  عند غيرهإخفاء الحرف يكون 

 ٣ كلمتينال يكون إال من  يأتي من كلمة ومن كلمتين 

 

 

 

 النون الساكنة أصلية ثابتة وصال ووقفا ولفظا وخطا، أما التنوين فزائد ثابت وصال ولفظا فقط. □

النون الساكنة تقع في األسماء واألفعال والحروف ، أما التنوين فيكون في األسماء فقط عدا  □

 فة.نون التوكيد الخفي

 للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام اإلظهار الحلقي و اإلدغام واإلقالب و اإلخفاء الحقيقي.  □

 اإلظهار هو  إخراج الحرف اْلُمْظَهر من مخرجه من غير غنة كاملة وحرفه ستة أحرف.  □

 اإلدغام نوعان بغنة وبغير غنة و كذلك إدغام كامل وإدغام ناقص .  □

 ساكنة أو التنوين ميًما مخفاة بغنة ، وحرفه واحد هو الباء. اإلقالب هو قلب النون ال □

 اإلخفاء هو النطق بالحرف بين اإلظهار و اإلدغام وعدد حروفه خمسة عشر حرفا.  □

 تذكَّــر
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 اختبر معلوماتك

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها :  -أ

 فقط. ….. ، أما التنوين فثابت ….. و ……و ….… و ……النون الساكنة ثابتة  -١

 ………. دغام مع النون للجمهور هو ، أما سبب اإل…………… سبب اإلظهار هو  -٢

 …………….. .في ………… وبعدها ……….. اإلظهار المطلق هو أن تأتي  -٣

 ….. و.….. ، أما الكامل يكون في باتفاق العلماء …… و …… اإلدغام الناقص يكون في  -٤

 فوق النون الساكنة أو مع التنوين.  …………..عالمة اإلقالب في المصحف هو وجود  -٥

 

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ : -ب

   (     )     النون الساكنة توجد في األسماء فقط وهي المسماة بنون التوكيد المخففة  -١

 (     )     الحكم في }يس # َواْلقُْرآِن{ اإلدغام بغنة  -٢

 )     (      في حرف واحد وهو النون للتماثل بينهمايكون اإلقالب  -٣

 )     (   سبب اإلقالب هو بعد مخرج النون عن باقي أحرف اإلقالب -٤

 )     (   أعلى اإلخفاء يكون في القاف والكاف لبعد مخرجهما عن النون الساكنة والتنوين -٥

 

 ية: أمام األمثلة التال النون الساكنة أو التنوين حكمأكتب  -ج

o وَمن دخله............................................................................: 

o من رسول............................................................................: 

o وينــْــئــون.................................................................:.......... 

o كتب  قيمة.............................................................................: 

o   ِصْنَوان................................................................................: 

o منُۢ  بخل.........................................................:..................... 

o منــضود..............................................................................: 

o قوالًغــير.............................................................................: 

o    َسِميُعُۢ بَِصير........................................:.................................. 

o   نـــبتليه أمشاج......................................................................: 

 
  





 
 

 

 


