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 صى  هللا عىه  وسىم المدهة،   ابن المبارك في الزهد عن األعمش قال: لما قدم أصحاب رسول هللاأخرج 11

  عن بعض ما كاةوا عىه   فةزلت:صابوا بعد ما كان بهم من الجهد  فكأةهم فتروا فأصابوا من العهش ما أ
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 :والتةوهن أحكام الةون الساكة 
وح،رو  اإلخف،اء خمس،  عش،ر  م،  با،اء الةة،   عن التش،دهد ار    ع  هو الةطق بالمهم الساكة  والتةوهن وسطا بهن اإلظهار واإلدغام :اإلخفاء -أ

 وتجدها في أوائل كىمات هذا البهت: واإلدغام  والاىب  حرفا وهي الباقه  بعد حرو  اإلظهار 
 ماال  ظ      ض  ا  ت  ي ف  د  ز   با  ه  ط   م  د  ××× ام  س   د  ق   ص  خ  ش   اد  ج   م  ك  ا ة  ث  ا ذ    ص  

 / / مثال: 

 هو قلة النون الساكنت أو التنويه ميما شبه مخفاة عند الباء مع مراعاة الغنت، وللقلة حرف واحد وهو الباء القلة: -ب

ۢ  مثال: 
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 ألم هحن بعد.ألم هان:  -
 تىهن وترق وتخش .تخش :  -
 ما ةزل من آهات الذكر الحكهم.ما ةزل من الحق:  -
 الههود والةصارى.أوتوا الكتاب:  -
 طال عىههم الزمن بهةهم وبهن أةبهائهم.طال عىه  األمد:  -
 خارجون عن حدود هللا.: فاساون -
 تتدبرون.تعاىون:  -

 مطر غزهر.غهث:  -
 الزراع. أعجب الكفار: -
 ههبس بعد خضرت . هههج: -
 هشهما متكسرا من هبس . حطاما: -
 الخدهع . الةرور: -
 ةخىاها. ةبرأها: -
 تحزةوا.تأسوا:  -
 متكبر معجب بةفس . مختال فخور: -
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استةهاض همم الم،ممةهن وعت،ابهم لتحاه،ق الخش،وع ل،رب الع،المهن  وت،ذكهرهم بأة،  س،بحاة  المت،ولي  (56-55)اآلهات  -1

 .إلحهاء الاىوب وإماتتها  وتحذهرهم من مشابه  الكفار وأهل الكتاب

المممةون المةفاون والصدهاون لهم األجر العظهم عة،د ربه،م  والك،افرون المك،ذبون ه،م أص،حاب الة،ار  (58-57)اآلهات  -2

 المخىدون فهها.
تةبه  هللا تعال  المممةهن بع،دم اغغت،رار بالحه،ال ال،دةها  وح،ثهم عى،  المب،ادرل إل،  الخه،رات واألعم،ال  (22-59)اآلهات  -3

 الصالح .
بهن هللا تعال  أن كل ما ف،ي اآلخ،رل م،ن مةف،رل وجة،  م،ن فض،ى  ورحمت،   وأن ك،ل م،ا ف،ي ال،دةها م،ن  (23-25 )اآلهات -4

 باضائ  وقدره  وأة  سبحاة  هو الةةي غ هحب الذهن هبخىون وهأمرون الةاس بالبخل.مصائب وأحداث 
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 وجوب اغعتصام بكتاب هللا وتدبر آهات . -
 وجوب تجدهد اإلهمان بالذكر والعمل الصالح. -
 وجوب اإلهمان بالاضاء والادر خهره وشره. -
 الخضوع والخشه  من صفات أهل اإلهمان. -

 الاىوب تاسو بالةفى  عن هللا سبحاة . -
  الحساب. اإلةفاق في سبهل هللا المارون باإلهمان من أسباب الةجال هوم -

 الدةها دار من غ دار ل  ولها هجم  من غ عال ل . -
 الدةها متاع زائل  أجعىها مزرع  لآلخرل. -

 من عر  سر هللا في الادر هاةت عىه  المصائب. -
 أصابك ما كان لهخطئك  وما أخطأك ما كان لهصهبك.ما  -
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