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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وعلى آلو وصحبو ومن واله ، 
 أما بعد :

بأن للنون الساكنة والتنوين  -فيما سبق في التجويد  -فقد انتهى الكالم معنا 
 اإلظهار ، واإلدغام ، واإلقالب ، واإلخفاء . أربعة أحكام :

 اإليضاح والبيان .ثم مر معنا أن 

 إخراج كل حرف من مخرجو من غير غنة وال إدغام .وأنو

وقد مر معنا أن أحرفو ستة ، 
 

 من أقصى الحلق الهمزة والهاء        -

 من وسط الحلق العين والحاء       -

 من أدنى الحلق الغين والخاء       -
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يأتي بمعنى اإلدخال .

 ء في شيء .يأتي بمعنى اإلدخال ، إدخال شي
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فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك ، بحيث يصيران حرفا واحدا 
مشددا عند النطق ، التقاء حرف ساكن يعني : النون الساكنة أو التنوين ، 

؛ بحيث يصيران  بمتحرك يعني : بحروف اإلدغام المجموعة في قولك 
 حرفا واحًدا مشدًدا يعني مثال كما سيأتينا :

؛ عند  ( 1)ن يَ ْعَمْل ﴾مَ  ﴿:  مي يعمل ، مي يعمل ىي نون ساكنة بعدىا ياء : 
فيصيران الحرفان  أو يصير الحرفان حرفا مي يعمل   ،مي يعمل النطق نقول : 

 واحدا مشددا مع الغنة .

 إدغام بغنة -

 وإدغام بغير غنة  -

 :  كلمة فاإلدغام بغنة حروفو مجموعة في - 

        واإلدغام  بغير غنة لو حرفان : -

وحروف جميع اإلدغام :  يرملون  ،  كلمة يرملون تجمع جميع حروف 
 اإلدغام بغنة أو بغير غنة .

حرفًا واحًدا مشدًدا مع اإلدغام بغنة يعني أن يصير الحرفان 
 الغنة مثالو في حرف الياء تنوين بعده الياء مثل قولو تعالى : 

                                                           
 ﴾١١٠سورة النساء )(  1
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خوض تنوين آخره و أتى بعده الياء والياء من حروف  ( 2)﴾َخْوٍض يَ ْلَعبونَ ﴿
  ﴾ خوض يلعبون ﴿،  ﴾ خوض يلعبون﴿ االدغام ؛ فنقول

ساكنة بعدىا الياء  أصلها نون   فميعمل ومثال نون ساكنة بعدىا الياء ما سبق :
 . فمن يعملأصلها 

وىنا نلحظ أن اإلظهار قد يأتي في كلمة أو كلمتين ، وأما اإلدغام بغنة ، 
 وبغير غنة ال يأتي إال في كلمتين .

بعد التنوين  :   -والنون من حروف اإلدغام بغنة  -طيب ، مثال : النون   
  ) شيئّنكر(، تنطق ىكذا :  ( 3)﴾ٙ﴿َشْيٍء نُُّكٍر ﴿

 َوِإن نَّظُنُّكَ  ﴿ومثال النون الساكنة  بعدىا نون من حروف اإلدغام  : 

  ) وإّنظّنك (، تقرأ ىكذا :   ( 4)﴾ٙٛٔ﴿

تنطق  (  5)﴾ٖٕٙ﴿ مَّْعُروفٌ  قَ ْولٌ ﴿ومثال الميم  بعد التنوين قولو تعالى : 
 ) قولّمعروف ( ىكذا ؛ 

 اء () ممّ تنطق ىكذا :  ومثال الميم  بعد النون الساكن  : 
 َلَهبٍ  أَِبي ﴿،  ( 6)﴾ٔ﴿ َوَتبَّ  َلَهبٍ  أَِبي َيَدا تَ بَّتْ  ﴿ومثال الواو بعد التنوين : 

                                                           
     (١٢الطور) ( سورة  2
 ( 6) القمر سورة(  3
 (186( سورة الشعراء )  4
 ( 263) البقرة سورة(  5
 ( 6( سورة المسد )  6
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 أَِبي﴿  فنقول : -والواو من حروف اإلدغام بغنة    -تنوين بعده الواو ﴾َوَتبَّ 
  ﴾َوَتبَّ  َلَهبٍ 

 ِمن ﴿ :  أصلها ( ) مّولي،  )مّولي (ومثال النون بعدىا الواو  قولو تعالى : 
ولكن تدغم فتصير حرفا واحدا مشددا مع ،  ( 7)﴾ٚٓٔ﴿ َنِصيرٍ  َواَل  َوِلي  

 . ) مّولي (الغنة : 

 
إدغام ناقص بغنة ، وشرط ىذا النوع كما سبق ؛ أن يكون في كلمتين ،   

كان في كلمة واحدة فإنو ال شرط اإلدغام بغنة أن يكون في كلمتين ،أما إن  
 يدغم ، ولذلك قال الناظم :

،ىذا خطأ ؛ الن شرط  ديّانون ساكنة بعدىا الياء ، ولكن ال نقول : 
يكون في كلمتين ، فإن اجتمعتا في كلمة واحدة  اإلدغام بغنة ، أو بغير غنة أن

، إن اجتمعت النون الساكنة مع أحد حروف اإلدغام ، فإنها تنطق كما ىي 
 ، 

ولكن ال  -والواو من حروف اإلدغام  -نون ساكنة  بعدىا الواو  : صنْ  
ىما ،  ، ننطقهما كما، ىذا خطأ ، وإنما نقول  ) صّوان (نقول: 

                                                           
 ( 107( سورة البقرة ) 7
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وىذا إذا اجتمع حرف حرف من حروف اإلدغام مع النون الساكنة في كلمة 
 واحدة ؛ فإن أىل التجويد يسمونو باإلظهار المطلق . 

 يعني الثّاني ، القسم الثّاني : 
 إدغام بغير غّنة ، وحرفاه اثنان :

الّراء والالم . 

ويٌل  ، ( 8)﴾ٔ﴿ لَُّمَزةٍ  ُىَمَزةٍ  لُِّكلِّ  َوْيلٌ ﴿فمثال التنوين مع الالم قولو تعالى :  
،  ﴾ لَُّمَزةٍ  ُىَمَزةٍ  لُِّكلِّ  َوْيلٌ ﴿وإنّما :  لنلكل() وي: تنويٌن بعدىا الالم ؛ ما نقول 

 ﴾ لَُّمَزةٍ  ُىَمَزةٍ  لُِّكلِّ  َوْيلٌ ﴿

 ومثال كلمتين : 

: ننطقها  من لدن ﴾لَُّدنَّا مِّن﴿؛  وَ  ( 9)﴾ٚٙ﴿لَُّدنَّا مِّن﴿نوٌن بعدىا الالم : 
  )ملدن(ىكذا : 

 َغُفورٌ ﴿ىكذا  ننطقها ؛ (  10)﴾ٗٚ﴿ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ ﴿ومثال التنوين بعده الراء : 
 ﴾   رَِّحيمٌ  َغُفورٌ ﴿، ﴾  رَِّحيمٌ 

                                                           
 (1( سورة الهمزة ) 8
 (  67( سورة النساء ) 9

 (74( سورة المائدة ) 10
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 مربهم () :ننطقها ىكذا  :  ( 11)﴾٘﴿ رَّبِِّهمْ  مِّن﴿ومثال النون بعدىا الراء :  
 . ) مربهم (، 

 طيب ،  إذن : ىذا االدغام.

 يقول الناظم : 

       

 اإلظهار،  من أحكام النون الساكنة والتنوين

من أحكام النون الساكنة والتنوين : اإلدغام بستة أتت ؛  يعني لو  
 حروف ستة ، مجموعة في كلمة : يرملون 

 ثم قال : لكّنها ؛ أي ىذه الحروف قسمان ، الحروف قسمان

: قلنا صوت من  قسم يدغم ، يدغم فيو بغنة ؛ والغنة
؛ ىذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم   ) ميعمل (، ) ميعمل ( الخيشوم  ؛ 

 يقال لو : 

 قال : لكنها ؛ 

قسم يدغما ،قسم يدغم بغنة، وىي مجموعة في كلمة  : 

                                                           
11
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؛ فال تدغما كدنيا ثم  علم :  يعني عرفت وعلمت ، إال إذا كانا بكلمة 
 صنوان

تال : ىذا يشير إلى شرط اإلدغام ؛ أنو في النون الساكنة البد أن يكون في   
 كلمتين، وأما التنوين فإنو طبيعي أن يكون في كلمتين، ثم قال : 

   ()ملدن( )ملدن يعني تدخل حرفا بحرف ، ولكن ال تغن : 

قال :        

 )غفوررحيم ( ، ) مرربهم ( يعني : الّراء إذا نطقت تكّرر؛ 

 إذن ؛ ىذا ىو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين .  

نوين ، وأؤكد على وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بأحكام النون الساكنة والت
الطالب والطالبات أن يطبقوا ىذه األحكام عند القراءة ؛ حتى يتم لهم حفظ 

 القواعد مع تطبيقها 

لو أن أحدا قرأ سورة من القرآن ، بعد أن تعلم  على سبيل المثال : يعني مثال 
حكم اإلظهار، وحكم اإلقالب ؛ فإنو يطبق ىذه األحكام في البداية كما سبق 

 ذلك ؛ تكون عنده قراءة يعني: طبيعية دون تكلف .  ، ثم بعد
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، ىنا  ﴾ ﴿َوْيٌل لُِّكلِّ ُىَمَزٍة لَُّمَزةٍ فمثال لو قرأ سورة الهمزة في قولو تعالى : 
)ويللكل  –الالم من أحكام اإلدغام بغير غنة  –يكون تنوين بعده الالم 

ا يوجد إدغام بغير ؛ يكون ىنا تنوين بعده الالم فهن )ىمزتلمزة (،   ىمزتلمزة (
 .  غنة

فََأمَّا َمْن َأْعَطٰى  ﴿: ومثال لو قرأ قولو تعالى على سبيل المثال سورة الليل
 -؛ من: نون ساكنة بعدىا الهمز ﴾  َمْن َأْعَطىٰ  ﴿، يقول :  ( 12)﴾٘﴿ َوات ََّقىٰ 

فََأمَّا َمْن َأْعَطٰى  ﴿:ظهار فيقرأىا ىكذا ، فهنا إ -و الهمز من حروف اإلظهار
 ىذا خطا وإنما ُيظهر.  ) فأما مننننن أعطى(: ، ال يقرا ﴾ َوات ََّقىٰ 

َونُ َيسُِّرَك  ﴿: ولو قرأ مثال قولو تعالى في سورة سورة األعلى قولو تعالى 
ْر إِ  ﴾ٛ﴿ ِلْلُيْسَرىٰ   ( 13)﴾ٓٔ﴿ ﴾َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَشىٰ ٜ﴿ ن ن ََّفَعِت الذِّْكَرىٰ َفذَكِّ

:  ىنا نوٌن مضمومة ؛ إذن ىذه ليست ساكنة ، ليست  ( ونُيسرك) : ىنا يقول
 معي 

والنون من حروف  -ىنا نون ساكنة بعدىا النون : يكون  ننفعت () فذكر إن 
  ننفعت الذكرى() فذكر إنفيقرأىا ىكذا :   -اإلدغام بغنة 

والياء من حروف  -نون ساكنة بعدىا الياء؛ ﴿َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَشٰى﴾ثم يقول :  
، وىكذا يطبق احكام  يخشى () سيذكر ميفيقرأىا ىكذا :  -اإلدغام بغنة 

                                                           
 ( 5الليل )  سورة(  12
 ( 10-9-8(  سورة األعلى )  13
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 و عند قراءتو ، انظروا إلى قولو تعالى في سورة الغاشية : القرآن في أ
 ِبْسِم اللَّ ِو الرَّْحَمٰ ِن الرَِّحيمِ                              

َعاِمَلٌة  ﴾ٕ﴿ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  ﴾ٔ﴿ َىْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 
ْيَس َلُهْم ﴾لَّ ٘﴿ ُتْسَقٰى ِمْن َعْيٍن آنَِيةٍ  ﴾ٗ﴿ َتْصَلٰى نَارًا َحاِمَيةً  ﴾ٖ﴿ نَّاِصَبةٌ 

لَّْيَس َلُهْم طََعاٌم ِإالَّ ِمن  ﴿، طيب  ( 14)﴾ٙ﴿ طََعاٌم ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ 
، ﴾ ٛ﴿ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ  ﴾ٚالَّ ُيْسِمُن َواَل يُ ْغِني ِمن ُجوٍع﴿ ﴾ٙ﴿ َضرِيعٍ 

 نكتفي بهذا القدر مع أن السورة مليئة باألحكام فنطبق فنقول :

 –والياء من حروف اإلدغام بغنة  -:  تنوين بعده الياء ﴾ ُوُجوٌه يَ ْومَ  ﴿ 

 -والخاء من حروف اإلظهار -: تنوين بعده خاء﴾ ﴿ يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  

  -والنون من حروف اإلدغام بغنة -: تنوين بعده النون  ﴾ ﴿َعاِمَلٌة نَّاِصَبةٌ 
 ﴾  ﴿َعاِمَلٌة نَّاِصَبةٌ فنغنها بمقدار حركتين : 

والحاء من حروف  -؛ تنوين بعده الحاء ﴾ َتْصَلٰى نَارًا َحاِمَيةً  ﴿طيب ، 
   ﴾ َتْصَلٰى نَارًا َحاِمَيةً  ﴿ ندغم : فنظهر وال  -اإلظهار

 -والعين من حروف اإلظهار -:  نون بعدىا العين  ُتْسَقٰى ِمْن َعْيٍن ﴾ ﴿

 -والهمز من حروف اإلظهار -: تنوين بعده ىمزة ﴾ ﴿ َعْيٍن آنَِيةٍ  

  : طعام تنوين ، وإال ىمز بعد التوين فحكمو اإلظهار لَّْيَس َلُهْم طََعاٌم ِإالَّ ﴾ ﴿ 

                                                           
 ( 6-5-4-3-2-1( سورة الغاشية )  14

http://tanzil.net/#88:1
http://tanzil.net/#88:2
http://tanzil.net/#88:3
http://tanzil.net/#88:4
http://tanzil.net/#88:5
http://tanzil.net/#88:6
http://tanzil.net/#88:6
http://tanzil.net/#88:7
http://tanzil.net/#88:8


12  

 

 - ؛ تنوين أتى بعده حرف الياء ﴾ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ  ﴿وقولو : 
 –والياء من حروف اإلدغام بغنة  ﴾ ُوُجوٌه يَ ْومَ  ﴿

 -والنون من حروف اإلدغام -:  تنوين أتى بعده النون  ﴾ ﴿ يَ ْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ  

البداية يكون  وىكذا ، إذا كل واحد منا طبق في قراءتو أحكام التجويد ؛ في 
دون  -بإذن اهلل تعالى -ىناك شيء من التدقيق، ثم بعد ذلك ينطلق في قراءتو

تكلف ، ألنو حفظ األحكام ، وطبقها ، فجرى ، أو تجري على لسانو بإذن 
 اهلل ىذه األحكام . 

ولذلك  ، سبق معنا أننا قد يوجد منا من يتعلم أحكام التجويد في كيفية  ،  
ون أن يعرف أحكامها، فمثال قد تسمع ، أو قد نسمع بعض في كيفية النطق د

َىْل أَتَاَك  ﴿ الذين يستمعون القراء؛  يقرأ قراءة جيدة ، فمثال كما سبق :
فنقول  ﴾ٖ﴿ َعاِمَلٌة نَّاِصَبةٌ  ﴾ٕ﴿ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  ﴾ٔ﴿ َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

 ؟  ، إيش الحكم ىنا ﴾ َعاِمَلٌة نَّاِصَبةٌ  ﴿فنقول لو : 

 يقول: ال أدري

بإذن اهلل  -لكن يطبقها ، فالذي يتعلم أحكام التجويد ، مع كثرة تطبيقو ، 
قن التجويد ، ويتقن القراءة ، ثم بعد ذلك ،  ، وسماعو للقراء ؛ يت-تعالى

يشتغل بتدبر القرآن ، وكما سبق وأن نبهنا إلى أنو :  ليس المقصود بالتجويد 
 أن ُتمعن في التكّلف في كيفية القراءة ، فإن السلف  ذموا ىذا األمر.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .
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