باب أحكام النون الساكنة
والتنوين
َو ُحـ ْكـ ُم تَ ْنـ ِو ْيـن َونُـون يُـ ْلـفَـى
إِ ْظـ َهـار ا ْد َغــام َوقَـ ْلـب ْ
اخـفَــا
ـر َوا َّد ِغـ ْم
ـق أَ ْظ ِه ْ
فَ ِع ْنـ َد َح ْ
ف َ
ـر ِ
الح ْل ِ
فِـي الـالَّ ِم َوالــ َّرا لَ ِب ُغـنَّـة لَــ ِز ْم
ــن
َوأَ ْد ِغـ َمـنْ ِب ُغـنَّـة فِـي يُـو ِم ُ
إِلَّ ِب ِكـ ْلـ َمـة َكـ ُد ْنـيَـا َعـ ْنـ َونُــوا
ـب ِعـ ْنـ َد الـبَـا ِب ُغـنَّـة َكـ َذا
َوالقَ ْل ُ
ْ
وف أُ ِخــ َذا
لخفَـا لَـ َدى بَاقِـي ُ
الحـ ُر ِ

شرح ألفاظ المتن
يقول :إنَّ حكم التنوين والنون الساكنة ( ُي ْل َفى) أي :يوجد
ُ
ألفيت الشيء أي وجدته.
تقول:
قوله( :وأدغم) هنا بدأ في الحكم الثاني وهو اإلدغام.
يومن :يقصد أن حروف اإلدغام بغنة قد جمعت في هذه الكلمة.
كدنيا عنونوا :أعطى هنا مثاال المتناع وقوع اإلدغام في كلمة واحدة
وهي أربع كلمات ذكر منها واحدة في البيت( دنيا).
في الالم والرا البغنة لزم :أشار هنا إلى اإلدغام بغير غنة في الالم والراء .

تعريف النون الساكنة :
هي النون الساكنة الخالية من الحركة ،الثابتة وصال ووقفا ،لفظا ورسما
(خطا) .تأتي أصلية وزائدة ،متوسطة ومتطرفة في األسماء واألفعال
والحروف.
ساكنة = أي مف ّرغة من الحركات الثالث (الضم والفتح والكسر) ،مثل
"ي ْن َهون"" ،منْ ءامن" .فتخرج بها النونُ المتحركة ،سواء كانت مخففة
مثل "أعطينَاك" أو مشددة مثل كلمة" النّاس".
*الخالية من الحركة = أي الثّابتُ سكونها ،فيخرج بها ما زال سكونُها
بسبب التقاء الساكنين.
مثال:
"إن ارتبتم" ،لمن ارتضى".
النون الساكنة هنا ليست أصلية ،إنما تحركت من أجل التقاء الساكنين.
*ثابتة وصال ووقفا = النون التي تس ّكن عند الوقف تخرج عن التعريف.
(منْ  ،عنْ )
*لفظا ورسما :يخرج بها التنوين .ألنّ التنوين يُلفظ ول يُكتب.
*تأتي أصلية :مثل" أ ْنعمت"
*زائدة :مثل" ا ْنهمر"
*متوسطة :مثل" أ ْنعمت"
*متطرفة :مثل" من"
*في األسماء :مثل "األنهار" "،اإلنسان"..
*في األفعال :مثل "ينحتون" "،ينعق"..
*في الحروف :مثل "عن" "،من"..
مالحظة :النون الساكنة هي حرف هجائي قائِم بذاته بخالف التنوين.

تعريف التنوين :
التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر األسماء :ثابتة لفظا ووصال،
وتفارقه رسما ووقفا.
*ساكنة :يخرج بها التنوين المتح ّرك بسبب التقاء ساكنين.
*زائدة :تـخرج بها النون األصلية التي تُكتب وتُرسم.
*تلحق آخر األسماء :يخرج بها كلمتان في القرآن "لَيَ ُكونا" [في سورة
سفَعا" [في سورة العلق] ،وهي نون توكيد خفيفة اتصلت
يوسف] و"لَنَ ْ
بالفعل ،و ُكتبت على شكل تنوين .تُعامل معاملة التنوين عند الوصل والوقف،
لكنها خارج التعريف.
*ثابتة لفظا ووصال :يُنطق بها عند الوصل فقط.
*تفارقه رسما :ألنّ نون التنوين تُنطق ول تُكتب.
*ووقفا :ألنّ تنوين الفتح يبدل ألفا مدّية تسمى مد العوض ،والض ّم والكسر
يوقف عليهما بساكن.
مالحظة :هناك كلمتان في القرآن تنتهيان بتنوين "وكأيّن" و "فكأين ":
أصلها تنوين مكسور لكنّها ُرسمت وعليها نون .فتُعامل معاملة النون على
حسب كتابتها.
عند الوقف نقف عليها بالسكون ،وكل القراء اتفقوا على ذلك ماعدا أبو
عمرو ويعقوب فإنّهما يحذفان النون ويقفان على ياء ساكنة.

الفرق بين النون الساكنة والتنوين
النون الساكنة

التنوين

-1

تأتي وسط الكلمة وآخرها

ل يأتي إل آخر الكلمة

-2

تاتي في السم والحرف والفعل

ل يأتي إل مع السم

-3

تثبت وصال ووقفا

ل يثبت إل وصال

-4

تثبت لفظا وخطأ َ (رسما)

تثبت لفظا وتحذف خطأ
(رسما)

 -5تكون أصلية وتكون زائدة على بنية
الكلمة

زائدة على بنية الكلمة

الحكم األول

اإلظهار
اإلظهار لغة  :البيان والتوضيح.
اصطالحا :إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ول وقف ول سكت
ول تشديد في الحرف ال ُمظ َهر.

كيفية خروج الصوت:
تخرج النون من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا (منبت األسنان عند
اللثة العليا).
فعند نطق النون يتجه الصوت إلى أن يصل إلى مخرج النون فيجد المخرج
مغلقا بتصادم طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا فيرتد جزء من الصوت ويعود
ليخرج من الخيشوم.
ولذلك يخرج صوت الغنة من الخيشوم في حالة اإلظهار ضعيفا لكن غير
منتهي .
مرتبة الساكن المظهر كما درسنا في مراتب الغنة هي غنة ناقصة.
فالغنة في أصل صوت النون.

حروف اإلظهار
النطق بالنون المظهرة يعتمد على مجيء ستة أحرف بعدها وهي الحروف
الحلقية.
وعلى ترتيبهم في المخارج:
الهمز والهاء حروف أقصى الحلق والعين والحاء حروف وسط الحلق والغين
والخاء حروف أدنى الحلق.
حروفه ستة أحرف يجمعها البعض أوائل حروف هذا البيت:
أخي هاك علم حازه غير خاسر

سبب تسميته باإلظهار:
سمي إظهارا لظهور النون وبيانها عند وقوعها قبل أحد حروف اإلظهار.

سبب تسميته بالحلقي:
ألن مخرج حروف اإلظهار الستة هو الحلق

كيفية النطق بالنون المظهرة:
نتصادم بطرف اللسان المدبب (عند لثة الثنايا العليا )من غير زيادة في
صوت الغنة وصوت الغنة ضعيف جدا كما ذكرنا لكنه ل يختفي بالكلية (ألن
الغنة في أصل صوت النون) .ثم ننطق بالحرف الواقع بعد النون من مخرجه
دون تكلف أو سكت أو فصل بينهما.

سبب اإلظهار:
بعد مخرج النون الساكنة عن مخرج حروف اإلظهار ،فالنون تخرج من
طرف اللسان وحروف اإلظهار من الحلق.

عالمة اإلظهار في المصحف:
في النون  :رأس حاء صغيرة فوق النون ،
في التنوين  :عالمتين متراكبتين

يأتي اإلظهار في كلمة وفي كلمتين.

مراتب اإلظهار:
القول بأن لإلظهار مراتب قول غير صحيح ألن مخرج النون هنا ليتغير
والنون المظهرة الساكنة تخرج من مخرجها وهو طرف اللسان المدبب مع
لثة الثنايا العليا وكيفية إخراج النون هنا واحدة مع كل حروف اإلظهار مع
الحفاظ على مرتبة الغنة وهي غنة ناقصة دون قلقلة للصوت أو تمطيط
أوسكت على النون.

أمثلة على اإلظهار:
الحرف

في كلمة

في كلمتين

مع التنوين

الهمزة

َويَنئونَََ

إِنَأَنتُمَ

عَبداًَإِ َذاَ

الهاء

وأَنهارَاََ

ِمنَهَادََ

يَ
َسال ُمَ ِه ََ

العين

وأَنعمتَََ

قَ
ِمنَ َعلَ َِ

اسعَُ َعلِيمََ
َو ِ

الحاء

انحرَ
َو َ

كَ
نَحآ َّج ََ
فَ َم َ

اض َرَةًَ
تِ َجارة َ
ََح ِ

الغين

فَ َسيُنغضُونَََ

ِّمنَ ِغلََ

قَوالََغَي ََرَ

الخاء

َوال ُمن َخنِقَ َةَُ

ِّمنَخَ يرََ

لَ ِط ُ
يفَخَ بِيرََ

األخطاء أو اللحون التي تحدث عند النطق بالنون المظهرة :
-1حدوث سكت أو قطع بين النون الساكنة وما بعدها
 -2حدوث قلقلة لحرف النون عند النطق باإلظهار في النون وخاصة عند
الوقف على النون ولتالفي هذا الخطأ يتم تثبيت اللسان في مخرج النون فإذا
ابتعد اللسان عن المخرج سريعا وقعت القلقلة.
-3المبالغة في تحقيق النون فينطق النون المظهرة مع التركيز على الجزء
الخيشومي والصحيح أن األصل في النطق باإلظهار هو العضو اللساني
وأساس اإلظهار أن يكون من غير زيادة في صوت الغنة.
-4حدوث نبر للتنوين  :تعلو بالصوت فيخرج قويا مقارنة بما يجاوره من
الحروف.

 -5حدوث إشباع لحركة الحرف الواقع قبل التنوين
سالم هي فيقرؤها سالمون
 -6تغيير الحركة  :تضييع ضبط حركة الحرف الذي يسبق النون الساكنة
والصواب إعطاء كل حركة وحرف حقه من غير زيادة ول نقصان.
 -7حدوث تفخيم للتنوين إذا سبق التنوين حرف مفخم أو إذا أتى بعد التنوين
همز.

 -8الحذر من إخفاء النون عند الخاء والغين وخاصة عند هذه الكلمات الثالثة
(المنخنقة  ،فسينغضون ،إن يكن غنيا ) لتوفر سبب اإلخفاء لقرب مخرج
النون من مخرج الغين والخاء(وهو قرب نسبي).
* أبو جعفر هو القارئ الوحيد الذي يخفي النون عند الخاء والغين ومع هذا
فهو يظهر هذه الكلمات الثالث.

اإلدغام
تعريف اإلدغام:
لغة :هو الدمج أو اإلدخال.
اصطالحا:
أ /إدغام النون في النون:
أي إدغام متماثلين .وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران
حرفا واحدا مشددا .يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة.
 قال الف ّراء :مخرج الالم والراء هو نفس مخرج النون .ولذلك سماه إدغاممتجانسين باعتبار أن المخرج واحد والصفات مختلفة.
وقال جمهور العلماء :مخرج الالم والراء قريب من مخرج النون وهذامذهب اإلمام ابن الجزري كذلك وعليه فيسمى اإلدغا ُم إدغا َم متقاربين.

ب /اإلدغام في حروف "يرملو":
هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا
من جنس الحرف الثاني .يرتفع المخرج عند النطق بهما ارتفاعة واحدة.

حروف اإلدغام:
حروف اإلدغام ستة ،تجمعها كلمة" يرملون".

أسباب اإلدغام:
سبب اإلدغام مع النون هو التماثل.وسبب اإلدغام مع حروف (يرملو) هو التقارب على رأي الجمهور.التجانس على مذهب الف ّراء.
بالنسبة للالم والراء ،فإنّ سبب اإلدغام فيهماُ
وسبب اإلدغام مع الياء والميم والواو هو التقارب.

كيفية نطق اإلدغام:
يتم نطق اإلدغام بإدخال النون الساكنة في النون المتحركة مباشرة فتصبح
نونا مشددة .نح ّول النون لحرف من جنس الحرف الثاني .

فائدة اإلدغام:

فائدته التيسير والتخفيف ،ألنّ المد َغم والمد َغم فيه يُنطقان كحرف واحد
مشدد فيسهل على اإلنسان النطق بالحروف.

أقسام اإلدغام
من حيث الغنة ،ومن حيث الكمال والنقصان

من حيث الغنة
اإلدغام بغنة
حروفه مجموعة في كلمة "ينمو".
وليقع اإلدغام إل في كلمتين :النون التي آخر الكلمة األولى مع الحرف في
أول الكلمة الثانية.
أمثلة :منْ نِعمة ،من نذير ،عاملة ناصبة ،من َمالِ ،من َواق ،ولكل ِوجهة.

استثناءات:
ذكرنا أن اإلدغام ل يقع في كلمة واحدة.
مثال :صنوان ،بنيان ،قنوان ،دنيا.
تُظهر النون هنا،
وس ّمي اإلظهار إظهارا مطلقا لعدم تقيّ ِده بحلقي أو شفوي أو قمري.
وعلّة اإلظهار في األربع كلمات :هي المحافظة على وضوح المعنى حتى
ليشتبه مع المضاعف ،ويتغير المعنى المقصود من الكلمة.
مثال صنوان تصير ص ّوان.
ولكننا استثينا من هذه الحالة قوله تعالى في أول سورة الشعراء والنمل
-1كلمة "طسم" [الشعراء ]1 :من حيث الرسم العثماني هي كلمة ،لكنها في
النطق حروف .والنطق يتبع الرواية.

أسباب اإلدغام في "طسم"
1/مراعاة الرواية ،ألنّ أساس قراءة القرآن الرواية وليست
الدراية .أي أنّ األساس هو النقل الصوتي.
2/مراعاة التصال اللفظي ليتأتّى معه التخفيف باإلدغام.
3/لعدم صحة الوقوف عليها.
ألنّها جزء من الكلمة والوقف ل يكون إل على تمام الكلمة.

-2توفرت شروط اإلدغام في كلمتين في موضعين
ومع ذلك ل يقع فيهما اإلدغام
وذلك في قوله تعالى( :يس والقرآن) (ن والقلم)
أظهر حفص الموضعين المذكورين من طريق الشاطبية،
وألغى حكم اإلدغام رغم أنه وقع في كلمتين.

أسباب اإلظهار في (يس) و(ن والقلم)
1/مراعاة النفصال الحكمي.
ألنّ النون وإن اتّصلت بما بعدها لفظا فهي منفصلة ُحكما.
2/كلمة "يس" وكلمة "ن" هي اسماء السور ،والنون فيهما حرف هجاء.
وما كان حقُّه الفص َل ع ّما بع َدهُ يُظهر وصال كما يُظهر وقفا.
يس ّمى هذا اإلظهار إظهارا مطلقا في كلمتين.

اإلدغام بغير غنة
تعريفه
هو إدغام النون في الحرف الذي يليها بالكلية فتذهب ذات الحرف وليسمع
صوت الغنة (يتم تحويل النون بالكامل لمخرج الحرف الذي بعدها)
حرفاه  :الالم والراء

كيفية النطق باإلدغام بغير غنة:
تحول النون الساكنة والتنوين إلى لم ساكنة أو راء ساكنة ثم تدغم فيما
بعدها إدغاما كامال لجميع القراء من طريق الشاطبية
من طريق طيبة النشر بعض القراء لحفص لهم اإلدغام بغنة في الالم والراء
لكن ليس من طريق الشاطبية.

األمثلة
مع الراء :
من ربك  ،من رسول ,غفور رحيم
مع الالم  :من لدنه  ,مال لبدا

سبب ادغام النون في الالم والراء:
تقارب الالم والراء مع مخرج النون على مذهب الجمهور
والتجانس على مذهب الفراء .
ولماذا يكون من غير غنة؟
سبب ذهاب الغنة:
للتخفيف لما في بقائها من ثقل في النطق.

الستثناءات
يستثنى من ادغام النون الساكنة مع الراء من طريق الشاطبية لحفص
قوله تعالى (من راق )
( القيامة ) 27
:1لوجود السكت تبعا للرواية وهذا هو األساس.2وسبب آخر وهو تغير المعنى عند وقوع اإلدغام فتصبح الكلمة ( َم َّراق)والمراق هو الهراب من الهروب.

تقسيم الدغام من حيث الكمال والنقص :
نقسم الدغام من حيث الكمال والنقص إلى ثالثة أقسام :
الدغام الكامل :
ذهاب ذات الحرف وصفته معا فاإلدغام الكامل ل يبقى أي صفة من صفات
الحرف المدغم ويحتفظ فقط بصفات المدغم فيه.
يذهب الجزء اللساني والجزء الخيشومي تماما.

عالمته في المصحف
نون معراة والحرف التالي مشدد
والتنوين يكون حركاته متتابعة

حروفه :
الالم والراء

الدغام الناقص :
هو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته ( الغنة ).
يذهب الجزء اللساني تماما ويبقى الجزء الخيشومي (الغنة )
فيخرج صوت الحرف مصاحبا للغنة.

وحروفه  :الياء والواو

أمثلة
من يعمل  ،من وال  ،شرا يره ،

عالمته في المصحف
النون معراة والحرف التالي محرك بغير الشدة.

إدغام مختلف فيه:
حروفه :النون والميم

اختلف العلماء هل الغنة خاصة بالمدغم أو المدغم فيه ومن ثم فهل يكون
إدغاما ناقصا أم كامال ؟

فمن قال أنها تخص المدغم قال أنه ادغام ناقص
ومن قال أنها تخص المدغم فيه قال أنه ادغام كامل

واألرجح أنها تخص الثانية أي أنه ادغام كامل على رسم المصحف ألننا إذا
نظرنا لإلدغام في النون والميم نجد النون معراة والحرف الذي يليها مشدد.

وذكرنا أن هذه هي عالمة اإلدغام الكامل.

اللحون التي تحدث عند نطق اإلدغام:
- 1وهي أكثرها وأشهرها وهوعمل إدغام كامل مع الياء والواو
( ذهاب الغنة )

ويتم التأكد من صحة تطبيق اإلدغام الناقص بمحاولة سد مخرج الخيشوم
(أعلى األنف وليس فتحتي األنف) فإن تغير الصوت كان التطبيق صحيحا
والجزء الخيشومي يعمل وإذا لم يتغير فهنا يتبين خطأ تطبيق اإلدغام
الناقص.
- 2إشباع حركة الحرف الذي يسبق النون خاصة إذا كان الحرف
مفتوحا .
مثال قوله تعالى من نشاء
تشبع الحركة قبل اإلدغام و يتولد عندي شبه ألف وهذا
يحدث كثيرا عند إدغام النون في النون.

 -3مط الصوت عند اإلدغام بدون غنة
في حالة اإلدغام بغير غنة يحدث تعليق للسان في مخرج الحرف المدغم فيه
فيطول زمن الحرف ويقع هذا في حرف الالم على األغلب.

 - 4عدم إظهار ضم التنوين أو كسره عند اإلدغام.
الحركتان على الحرف المنون واحدة حركة واألخرى هي النون الساكنة في
التنوين فال نأتي بالتنوين على حساب الحركة.
لذلك يجب مراعاة إتمام الحركة وتحقيقها قبل عمل اإلدغام .

القلب
اإلقالب لغة  :تحويل الشيء عن وجهه
اإلقالب اصطالحا  :هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة عند
مالقاتها للباء مع مراعاة الغنة والغنة هنا غنة كاملة.
حروفه  :الباء
يأتي في كلمة أو كلمتين

عالمته في المصحف
وضع ميم صغيرة فوق النون أو رسم الحركة الثانية من التنوين على شكل
ميم .

كيفية النطق باإلقالب:
1قلب  :قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة لفظا ل خطا .2اإلخفاء  :إخفاء الميم عند الباء مع مراعاة رقم ثالثة وهو- 3إظهار الغنة مع اإلخفاء وهذه الغنة هي صفة خاصة بالميم
أي أنها غنة الميم .

طريقة التطبيق:
نقلب النون ميما وبعدها نخفي الميم عند الباء مع مراعاة الغنة وعدم كز
الشفتين بل يكفي أن يقع التالمس بين الشفتين ثم توجيه الصوت للخيشوم.
واختلف العلماء حول وجود الفرجة وعدمه واألصوب أن نحدد التعريف
-1من يقول بوجود الفرجة نقول له مع مراعاة أل تكون الفرجة كبــــيرة بل
صغيرة جدا (تكاد الشفتان أن يتماسا )
ومن يقول بعدم الفرجة نقول مع مراعاة عدم كز الشفتين أي يكادا يتماسا .
لو زادت الفرجة عن حدها أو قلت لنقلب الحكم فلو زادت لما ظهر صوت
الميم ولو حدث كزا للشفتين لنقلبت باء.

األمثلة:
األنباء  ،لنسفعا بالناصية  ،لينبذن ،
أنبئهم  ،من بعد  ،فانبجست .

يعد اإلخفاء الشفوي أقرب ما يكون من اإلقالب
إخفاء الميم يكون بإضعاف العتماد على المخرج وهو
الشفتين وتركيز العتماد على الخيشوم لإلتيان بغنة كاملة.
يقول ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر:
ول فرق هنالك بين يعتصم باهلل وأن بورك
أي أن التطبيق يكون بصورة واحدة فنطق اإلخفاء الشفوي
في يعتصم باهلل كنطق النون الميم المخفاة في اإلقالب مثل أن بورك.

اللحون في تطبيق اإلقالب:
1عمل فرجة كبيرة بين الشفتين .2-عمل كز للشفتين وهذا يجعل الميم تنطق باءا ويصعب معه اإلتيان بالغنة.

3حدوث تفخيم للغنة والباء عند النطق بحكم اإلقالب مع التنوين وخاصة إذاكان بعد الباء حرف مفخم
كما في سميع بصير
-4إ شباع حركة الحرف الذي يسبق النون الساكنة كما في
ِمن بعد
وكذلك يقع هذا اللحن في التنوين بمط الحركة األولى في التنوين قبل اإلقالب.
 5تضييع أو اختالس حركة الحرف الذي يقع قبل النون الساكنة أو التنوين..

اإلخفاء
اإلخفاء لغة  :الستر
اصطالحا  :هو النطق بالنون الساكنة والتنوين بحالة متوسطة بين اإلظهار
واإلدغام مع مراعاة الغنة وعدم التشديد

حروفه:
(س  ،ش ) ( ،ص  ،ض ) ( ،ط  ،ظ)
(ف  ،ق  ،ك )  ( ،د  ،ذ ،ز )  ( ،ت  ،ث  ،ج)

سبب اإلخفاء
لم يقرب مخرج النون من حروف اإلخفاء كقربه من حروف اإلدغام ولم
يبعد عن حروف اإلخفاء كبعده عن حروف اإلظهار.
فلم يصلح معها اإلدغام وال اإلظهار فصار الحكم إخفاءا ألنه
حالة وسط بين اإلدغام واإلظهار.

للتوضيح من حيث استعمال الجزء اللساني والجزء الخيشومي:
في اإلظهار  :الجزء اللساني هو الذي يعمل
والخيشومي يكون تأثيره ضعيف جدا
في اإلخفاء  :الجزء اللساني معدوم والعمل على الجزء الجزء
الخيشومي فقط.
في اإلدغام والحديث هنا عن اإلدغام الكامل بغنة  :الجزء اللساني معدوم
والعمل على الجزء الخيشومي.

لماذا سمي باإلخفاء؟
 : 1النعدام الجزء اللساني في النون تماما فهذا يجعلها مخفية.-2ألن اإلخفاء في النون الساكنة والتنوين متحقق
أكثر من إخفاء الميم الساكنة.
- 3ألنه حالة وسط بين اإلظهار واإلدغام.

لماذا سمي باإلخفاء الحقيقي ؟
 -1لتعدد مخارج حروف اإلخفاء وعدم تقييده بمخرج
معين لذلك سماه العلماء باإلخفاء الحقيقي.

طريقة النطق باإلخفاء:
1النطق بالحرف الذي قبل النون الساكنة أو التنوين من مخرجه الصحيح.2تهيئة الفم وتقريب اللسان من مخرج الحرف اآلتي بعد النون الساكنة(وهذا قربها من اإلدغام)
-3خلط صوت حرف اإلخفاء بالغنة ( وهذا قربها من اإلظهار ) .
4مراعاة تفخيم الغنة إذا أتى بعدها مفخم وترقيقها إذا أتى بعدها مرقق5-النطق بالحرف الذي بعد النون الساكنة من مخرجه الصحيح.

نقطة مهمة في كيفية النطق باإلخفاء
صوت النون المخفاة يخرج بالكامل من الخيشوم وال عمل للسان فيه.

الفرق بين اإلدغام و اإلخفاء:
من حيث الشدة
 :اإلدغام فيه تشديد اإلخفاء ال تشديد فيه
وجوده في كلمة أو كلمتين
 :اإلدغام ال يكون إال في كلمتين
واإلخفاء يكون من كلمة أو كلمتين.
في التطبيق
 :اإلخفاء للحرف عند غيره واإلدغام يكون في غيره.

توضيح:

اإلدغام الكامل  :يتم إدخال حرف النون الساكنة في الحرف الذي يأتي بعدها
أي تقلب بالكامل إلى حرف من جنس مابعدها ثم تدغم فيه ومثال ذلك قوله
تعالى (من لدن) لم يعد لدي نون ساكنة بل قلبت إلى الم.
أما في اإلخفاء :فنحن نخفي النون في غنتها أي في صفة من صفاتها ويقع
هذا اإلخفاء عند مخرج الحرف الذي يلي النون وليس في الحرف الذي
يليه.

نقسم مراتب اإلخفاء:

مرتبة عليا :
ويقع عند الحروف القريبة من مخرج النون  ( :د  ،ت  ،ط ) ونالحظ أنها
أقرب المناطق إلى اإلدغام .
مثل ( كنتم ( ) عند ) (جنا ٍ
ت تجري ).

يكون اإلخفاء في أعلى مراتبه ويقترب جدا من اإلدغام لقرب مخرج
الحروف النطعية من مخرج حروف اإلدغام.
مرتبة وسطى
بقية حروف اإلخفاء لتوسط مخارجها بين مخارج حروف
اإلدغام ومخارج حروف اإلظهار .
( من شيء  ،ينصرون )

مرتبة دنيا
( ق ،ك ) أقرب ما يكون إلى اإلظهار مع الحروف البعيدة عن مخرج النون
،وهي أقل مراتب اإلخفاء القتراب القاف والكاف من مخارج حروف اإلظهار
( من قبل ) ( من كان )

وال يختلف زمن اإلخفاء مع تقسيم مراتب اإلخفاء فغنة
اإلخفاء كلها هنا زمنها واحد وهي غنة كاملة.

اللحون أو األخطاء التي تحدث مع اإلخفاء:
1عدم تفخيم الغنة عند إتيان حرف مفخم بعدها أو عدم ترقيقها عند إتيانحرف مرقق بعدها.
سؤال  :لماذا نصف غنة اإلخفاء بالتفخيم
والترقيق ونقيدها بما يأتي بعدها من حروف
بينما النفعل هذا في حكم اإلقالب واإلدغام؟

في اإلدغام الكامل يتم إلغاء النون بأكملها فال تبقى لها صفة .
في اإلدغام بغنة كل الحروف التي تقع بعد النون حروف مرققة .
في اإلقالب حرف الباء أيضا حرف مرقق ولذلك لم نقيد
الغنة بتفخيم وترقيق.
أما في اإلخفاء فالحروف دائرة بين التفخيم والترقيق لذلك قيدنا الغنة بما
يأتي بعدها من الحروف من حيث التفخيم والترقيق.
 2تفخيم الحرف المرقق الذي يلي النون إذا أتى بعده حرف مفخم .(منتـــصر  ،فا نتــــــــظر)
 3إذا أتت غنة اإلخفاء بين حرفين مضمومين فحذار أن يحدث ضم عندالنطق بغنة اإلخفاء مثل قوله تعالى( كنتم).

وذلك بإشباع الحركة قبل اإلخفاء فيمتد صوت الضم وتتولد حركة ضم مع
غنة اإلخفاء.
 4الحذر عند النطق بالقاف والكاف من أن يخرج صوت الغنة من اللسانبدال عن الخيشوم فليس معنى أنها أقرب ما تكون من اإلظهار أن تخرج من
اللسان.
5الحذر من إشباع حركة الحرف الذي يسبق النون الساكنة لئال يتولدقبلها واو أو ياء.
6مراعاة عدم إلصاق اللسان في الثنايا العليا عند مخرج النون بل يجبتهيئة الفم ووضع اللسان عند مخرج الحرف الذي يلي النون.

تم بحمد هللا

