












السيما العلماء منهم يظهر ذلك في احترام التابعين لصحابة النبي 

(.يا أبا عبد الرحمن)قول الرجل تأدًبا 





(:60آية: سورة التوبة){ لِْلفَُقَراءِ }: قوله تعالى

رف يأتي حرف المد والهمزة بعده في الكلمة نفسها فعند ذلك يجب تطويل ح
ومن أقدم المد هذا عن مقدار حركتين؛ ألنه هكذا تلقي عن رسول هللا 

ات عن النصوص في ذلك ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجاله ثق

دَ }أنه كان يقريء رجال فقرأ الرجل : )عبدهللا بن مسعود  َما الصَّ َقاُت إِنَّ

فلم يمد األلف في كلمة للفقراء ( 60آية: سورة التوبة( )لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكينِ 

ة ليست ولم تكن القواعد قد قعدت بعد لكن عبدهللا بن مسعود شعر بأن التالو

ول هللا صحيحة مع أن المعنى ليس فيه فساد فقال للرجل ما هكذا أقرأنيها رس
َما}: افقال الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال ابن مسعود أقرأنيه إِنَّ

َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكينِ  إذاً هذا الحديث . ي كلمة الفقراءفمد صوته ف{ الصَّ

قعدت نص بما نسميه المد المتصل وهو موجود ومتلقى لكن القواعد لم تكن قد
فوجدوا أن كل ألف أو بعد ذلك علماءنا نظروا في المروي عن رسول هللا 

واو مدية أو ياء مدية بعدها همزة تلقيت ممطوطة زيادة على ما فيها من المد

الطبيعي سمى علماءنا هذا المد بالمد المتصل؛ ألن الهمزة وحرف المد جاءا 
.في كلمة واحدة





.إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين، أو حرفي اللين

َحَدائِقَ 
.َماء  

َكالَّ 

الِّينَ الّسَماء ةُ أَْسَماءالضَّ امَّ الطَّ



.إطالة الصوت بحروفها بسبب اجتماع المدود الثالثة

.تسمى حروف المد
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.وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحاً األلف

.ساكنة مضموم ما قبلهاالواو

.ساكنة مكسور ما قبلهاالياء

ذوأع

ُم وَيقُ 

يالَّذِ 

و

و

ي

ساكنة مضموم ما قبلها

ساكنة مضموم ما قبلها

ساكنة مكسور ما قبلها









األلف

األلف

األلف









 الواو

الياء

ألنه جاء بعده سكون أصلي

ألنه جاء بعده همز

ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

ألنه جاء بعده سكون أصلي

ألنه جاء بعده همز



لتاق

زعونوي

نةيالمد

قُّوااش

اوَقالُ  ْا آَمنَّ

أَْعُبدُ يَتأُْمُرونِّ 



.أصلي وفرعي



﴿َفُعلُّوهُ﴾

﴿الَِّذي﴾

﴿َوالَ َيَخاُف﴾

﴾ ﴿بُِسوء 

﴿َيَتَساَءلُوَن﴾

﴿َخِطيَئتِِهم﴾



الهمزة
السكون

.نعم؛ الحظت الثانية المد أطول
.اختالف الحرف التالي لحرف األلف





الَ      اقَ 
ي  يَربِّ 

مَ  ا ِء   االسَّ







ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

مجيء الهمزة بعد حرف المد

وا    ا لقا
ا    ووقال

اأَْضَغاُث  
اأَْحاَلم    








ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

مجيء الهمزة بعد حرف المد

ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

للوقفمجيء السكون العارض 
بعد حرف المد



ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

اَفَكَشْفنَ 

امَ 





ألنه لم يأت بعده همز وال سكون

ألنه لم يأت بعده همز وال سكون



واجب متصل
المد والهمزة اجتماع 

المد بعد سكون أصليالزمفي كلمة واحدة

المد آخر كلمة جائزمنفصل

والهمزة أول الكلمة 
التي تليها

المد بعد حرف سكن للوقف عارض

عليه



.واجب متصل

.جائز منفصل

.الزم

.جائز منفصل

االجابات الصفحة التالية 



األمثلة
المد الذي 

سببه الهمز
وبين  نوعه

واجب متصلَخِطيَئة  ".ماً ِطيَئًة أَْو إِثْ َوَمْن َيْكِسْب خَ : "قال تعالى

تِِهمْ قُلْ َربِّي أَْعلَمُ : "قال تعالى لجائز منفصْعلَم  َربِّي أَ ". بِِعدَّ

واجب متصلاألََراِئكِ ".نُظُرونَ َعلَى األََرائِِك يَ : "قال تعالى

لجائز منفصاكَ َوَما أَْدرَ ".يُّونَ َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّ : "قال تعالى



نوعهنالمد الذي سببه السكواألمثلة

".لُونَ  بِِه َتْسَتْعجِ أَاآلَن َوَقْد ُكْنُتمْ : "قال تعالى
الزمأَاآلنَ 

عارضَتْسَتْعِجل ونَ 

ْسَتْسلِم ونَ ".ْسَتْسلُِمونَ َبلْ ُهْم اْلَيْوَم مُ : "قال تعالى عارضم 

امَّ : "قال تعالى ة  ."ُة اْلُكْبَر َفإَِذا َجاَءْت الطَّ امَّ الزمالطَّ

َ َشِديدُ : "قال تعالى عارضاْلِعَقابِ ".اْلِعَقابِ أَنَّ هللاَّ



.جاء بعد حروف المد همزة في نفس الكلمة

.حروف المد

.الهمزة





حركات4واجبلَِيَتَساَءلُوا

حركات4 واجب َقائِل  

مجيء الهمزة بعد حرف المد في نفس الكلمة

مجيء الهمزة بعد حرف المد في نفس الكلمة

أشياء
جاء
وء السُّ
قُُروء
َئةً  َسيِّ
َمِريئاً 





.يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدةأن 

.وجوب المد، فال يجوز قصره: حكمه

.يمد المد المتصل بمقدار أربع حركات: مقداره

وءَ وسُ 

يَئتْ يسِ 

اءام



.جاء بعد حروف المد الواقع آخر الكلمة همزة في كلمة أخر 

.حروف مد

الهمزة









َها َيا أَيُّ
َعَسى أَنْ 

اء  نِسَ 
َتْلِمُزوا أَنفَُسُكمْ 
َفأُْواَلئِكَ 

منفصل
منفصل
متصل
منفصل
متصل
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جائز

جائز
واجب

واجب

أربع حركات
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الهمزة
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الهمزة

بَِما أُنِزلَ 
ا أََضاءتْ  َفلَمَّ
َقالُوْا أَُنْؤِمنُ 
لَ  َوالَ َتُكوُنوْا أَوَّ
إِنِّي أَْعلَمُ 
الَّتِي أَْنَعْمتُ 





.أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها

جائزواجب

حركات4حركات4

المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة المد والهمزة في كلمة واحدة
التي بعده

هُ  َكالَّ إِنَّ

ا أََساِورَ وَوُحلُّ 

أَْكَرَمنِ يَربِّ 

ا

ي

و



.الفتحة
.مفتوًحا

ساكًنا

.عارض



عارض

أصلي

ألن السكون ثابت في حالة 
دون الوصلالوقف 

حالةألن السكون ثابت في 
الوقف والوصل



ينِ  الدِّ
اْلَيتِيمَ 
اْلِمْسِكيـنِ 

لِْلُمَصلِّيـنَ 
َساُهونَ 
ُيَراُءونَ 

جائز

و حركتين، أ

أربع 

حركات، أو 

ست 

حركات

ألن السكون 

ة ثابت في حال

الوقف دون 

.الوصل



المتعال
القهار

فارهبون

تكتمون

نستعين

خبير



.جواز المد: ُحكمه

،يمد بمقدار حركتين، أو أربع حركات: مقداره

أو ست حركات

أن يأتي بعد حرف المد سكون : المراد بالمد العارض للسكون
.من أجل الوقفعارض 

بِ ااْلِعقَ 

نَ يَطاغِ 

ف  وْ خَ 

ا

ي

و







˜نَءآآلنَ 

ونَ  ˜قَوالَ َتَحاضُّ





حالتي الوصل -وهو السكون-للزوم سببه : سمي المد الزًما
.، أو للزوم مده وصالَ ووقفاً مشبعاَ باتفاق القراءوالوقف

المد الالزم الحرفي –الكلميالمد الالزم 

.لزوم المد: ُحْكُمه

يمد بمقدار ست حركات: ِمقداره



.المد الالزم الكلمي

.المد الالزم الحرفي
األول





ونَ  ُيَوادُّ

َحادَّ 

الزم كلمي 

مثقل

لزوم 

المد

ست 

حركات
هو وقوع السكون 

بعد حرف المد في
كلمة واحدة





.يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدةأن هو 

مخفف

حرف

واحدة

مثقل

كلمةمخفف



ونَ اُيحَ  مد الزم كلمي مثقلدُّ

مد الزم كلمي مخففآلنَ اأَ 

ااَيَتمَ  مد الزم كلمي مثقلسَّ



الكلمي
الحرفي
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حركات6
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جاء 

بعد 

حرف 

المد 

سكون

أصلي



.  أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف هجاؤه على ثالثة أحرفهو 

المد

المد الطبيعي

المد الفرعي



.مد الزم حرفي مخفف ن
مسط
مطس

.مد الزم حرفي مثقل
.مد الزم حرفي مخفف

.مد الزم حرفي مخففص
ـملا
مالـ

.مد الزم حرفي مثقل

.مد الزم حرفي مخفف





َيُعوُدونَ 

لَِما

ُنُهواْ 

ُسِول الرَّ

َيَتَنَجونَ 

إََذا

المد بمقدار حركتين     

المد بمقدار حركتين     

المد بمقدار حركتين     

المد بمقدار حركتين     

المد بمقدار حركتين     

المد بمقدار حركتين     

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون



جاُءوكَ 

بَِما

َوَيقُولُونَ 

فِي أَنفُِسِهم

لَواَل 

ُبَنا ُيَعذِّ

َنقُولُ 

َيصلَوَنَها

/تحشرون / الَمِصيرُ 
خبير/ المؤمنون

َيا أيُّها

الَِّذينَ 

َءاَمُنوْا إَِذا

الَِّذي إِلَيهِ 

ِهم بَِضارِّ

َساء

َوال أَولَُدُهم

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدةالمد بمقدار أربع حركات

المد بمقدار حركتين
عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكونالمد بمقدار حركتين

المد بمقدار أربع حركات

المد بمقدار أربع حركات

المد بمقدار أربع حركات

المد بمقدار أربع حركات

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمتين

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكون المد بمقدار حركتين

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكونالمد بمقدار حركتين

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكونالمد بمقدار حركتين

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكونالمد بمقدار حركتين

المد بمقدار حركتين أو أربع أو ست
السكون العارض للوقف بعد حرف المدمجيء -

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمتين

عدم وجود سبب المد الفرعي من همز أو سكونالمد بمقدار حركتين

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمتين

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمتين

مجيء السكون األصلي بعد المد المد بمقدار ست حركات

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدةالمد بمقدار أربع حركات

مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمتينالمد بمقدار أربع حركات






