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 -اإلظهار  - أحكام النون الساكنة والتنوين

ك  : : هو الذي تتحرك الشفتان عند الُنْطِق به الحرف الُمَتَحرِّ

 . : فتلك الفتحة والحرف مفتوح فإن تحركت الشفتان بالفتح

  . : فتلك الضمة والحرف مضموم وإن تحركت الشفتان بالضم

 فتلك الكسرة والحرف مكسور.وإن تحركت الشفتان بالكسر: 

 . : فهو الذي َتْثُبُت الشفتان عند الُنْطِق به أما الحرف الساكن

وسكونها ثابت خطاً  ، : هً النون التً َتْثُبُت الشفتان عند الُنْطِق بها والنون الساكنة

ْنُهون ، َءاَمْن ، ُمْنَتِصر ، َمْن ، َعنْ  ومن أمثلتها: . وصالً ووقفاً وولفظاً ،  ٌَ  . ، إِْن( )

ومن  . وصالً وتفارقه خطاً ووقفاً  االسمأما التنوٌن: فهو نون ساكنة تلحق آخر 

 )هاٍد ، سمٌٌع ، علٌٌم ، سوٍء ، عطاءاً ، إٌماناً(. أمثلتها:

 وهناك عدة فروٍق بٌن النون الساكنة والتنوٌن هً:

ٌكون إال فً  ً وسط الكلمة وفً آخرها ، أما التنوٌن فالف( النون الساكنة تكون 1)

 آخر الكلمة.

( النون الساكنة تكون فً األفعال واألسماء والحروف ، أما التنوٌن فال ٌكون إال 2)

 فً األسماء فقط.

 ( النون الساكنة تثبت وصالً ووقفاً ، أما التنوٌن فال ٌثبت إال وصالً فقط.3)

 لفظاً فقط.( النون الساكنة تثبت خطاً ولفظاً ، أما التنوٌن فال ٌثبت إال 4)

 

 واحكام النون الساكنة والتنوٌن أربع هً :) اإلظهار ، اإلدغام ، اإلقالب ، اإلخفاء (

 

 أوالً : اإلظـهــار .

 تعرٌفه لغًة : البٌان والتوضٌح .

 . واصطالحا : النطق بالحرف من مخرجه من غٌر غنة



 . والخاء( )الهمزة ، الهاء ، العٌن ، الحاء ، الغٌن ، وحروف اإلظهار ستة هً:

 مجموعة فً أوائل الكلمات التالٌة : أخً هاك علماً حازهُ غٌَر خاسِر .

ٌَُطبَّق اإلظهار إذا جاء بعد حرف النون الساكنة أو التنوٌن أحد حروف  مالحظة :

 اإلظهار ، سواء كان ذلك فً كلمة واحدة أو فً كلمتٌن .

 فمثال النون مع هذه األحرف من كلمة ومن كلمتٌن: 

ْنأَْوَن ) ل النون الساكنة : مثا ٌَ  ،ِمْن ِعْلٍم  ،أَْنَعْمَت  ،ِمْن َهاٍد  ،ُمْنَهِمٍر  ،ِمْن أَْجٍر  ،َو

ْنِحُتوَن  ٌُْنِغُضوَن  ،ِمْن َحِكٌٍم  ،ٌَ ٍر  ،َواْلُمْنَخِنَقُة  ،ِمْن ِغلٍّ  ،َفَس ٌْ  ( .ِمْن َخ

 ومثال التنوٌن:

َر  ،َحِكٌٍم َحِمٌٍد ، َحِكٌٌم َعلٌٌِم  ،َفِرًٌقا َهَدى  ،ُكلٌّ آَمَن )  ٌْ ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة  ،َقْوال َغ ٌَ ). 

أن حروف اإلظهار من الحروف الحلقٌة التً ٌكون مخرجها  العلة من اإلظهار :

من منطقة الحلق ، والغنة ٌبعد مخرجها من مخرج هذه الحروف ، فضالً عن ذلك 

 .أن المعنى قد ٌتغٌر فً حال عدم اإلظهار 

 

 


