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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١      اشتمال كل مفردة من الكلمات األربع على حرف الالم. 

رة. هَ ظْ  ٢      أن الالم في الكلمتين األوليين وقعت ساكنة ومُ

ت في الشين. مَ 9 أُدغِ  ٣      أن الالم في :

 ٤      أن الالم في :98 متحركة.

هي الالمات التي وقعت في القرآن الكريم ساكنة.

الالمات الساكنة في القرآن لها أنواع عديدة، من أهمها نوعان(١):
النوع األول: الم (أل).

النوع الثاني: الم الفعل.

حكم الالمات السواكن دائر بين اإلظهار واإلدغام، على حسب التفصيل اآلتي في الدروس القادمة.



øcGƒ°ùdG äÉeÓdG ∞jô©J

É¡YGƒfCG

É¡ªµM

(١) اقتصرنا على - الم (أل) والم الفعل فقط، وذلك وفاًقا للشيخ سليمان اجلمزوري -رحمه اهللا- في التحفة ومن حذا حذوه، أما بقية األنواع فال تشتد 
احلاجة إليها، وال سيما أنه يغلب عليها اجلوانب اللغوية البحتة.

:::: 9999
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أقرأ سورة األنفال من اآلية ١ إلى اآلية٢٠، وأستخرج منها الالمات الساكنة، 
الضبط  اإلظهار واإلدغــام، من خالل عالمات  مبيًنا حال كل منها من حيث 
الظاهرة عليها إن كانت مظهرة، أو على الحرف الذي بعدها إن كانت مدغمة.

◊UA½1

التوضيح
األمثلة

الم الفعلم الم (أل)

9 يالحظ في األمثلة السابقة أن الالم في كلمة :
9 جاءت ساكنة، إال أن  9 وكلمة :  وكلمة :
9 جاءت  9 وكلمة قل من : الالم في كلمة :

مظهرة، بينما جاءت الالم في كلمة :9d وكلمة 
قل من  مدغمة.

كما يالحظ أن الالم املظهرة عليها سكون، وهذا عالمة 
إظهارها، بينما جاءت الالم املدغمة خالية من احلركة، 
وعلى احلرف الذي بعدها شدة، وهذا عالمة إدغامها.

١

٢

عالمتها
 نوعها من حيث
اإلظهار وعدمه الكلمة م

السكون على حرف الالم. مظهرة ١

خلو الالم من احلركة مع تشديد احلرف الذي بعدها 
وهو الراء. مدغمة ٢

٣

á∏ãeC’G

:9

:9
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٤

٥

٦

٧

أصل بين الكلمات في القائمة (أ) وأبيِّن نوع الالم في القائمة (ب).

◊UA½2

نوع الالم الكلمة

الم أل مظهرة

الم فعل مظهرة

الم غير ساكنة

الم فعل مدغمة

الم أل مدغمة

نوع الالم الكلمة

الم أل مدغمة

الم فعل مدغمة

الم أل مظهرة

الم غير ساكنة

الم فعل مظهرة

(أ)(أ) (ب)(ب)

::

:

:

:

:

:

:

:

:

99

9

9

9

9

9

9

9

9
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في الالم  على  حفص  عن  السكت  رواية  ثبتت 

( بل ) وصالً في قوله تعالى: 

تلك  إظهار  فيتعين  وعليه   ،(١٤ (المطففين: 

الالم، وهذا حكم خاص بها.

التقويم:

(١) ما تعريف الالمات السواكن؟ 
(٢) اذكر أهم  أنواع  الالمات السواكن.

(٣) ما حكم الالمات السواكن؟





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.(∫CG) Ω’ ∞jô©J ôcPCG      ١      

.(∫CG) Ω’ ºµM uÚHCG      ٢ 

.(∫CG) Ω’ ±hôM O uóYCG      ٣ 

.(∫CG) Ω’ ≈∏Y ¿BGô≤dG øe äÉª∏µH πuãeCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U IQƒ°üH (∫CG) Ω’ ≥ uÑWCG      ٥ 

 ¢SQódG

ÊÉãdG

2
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ظ ما يأتي:  تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحِ
 ١      أن الكلمات جميعها مبدوءة بـ (أل).

 ٢      أن المجموعة األولى (أ) ظهرت فيها الالم ساكنة.

 ٣      أن المجموعة الثانية (ب) لم تظهر الماتها ساكنة، ولكنها أدغمت فيما بعدها مشددة.

 .9                                                           : ، 9                                                     : ، 9                                                                           : أ-
ب- :                                                  9 ، :                                                                 9 ، :                                                                  9. 

الم (أل) هي: الم ساكنة زائدة على بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند االبتداء بها.
ف بـ(الم التعريف)، وتدخل على األسماء. رَ عْ وتُ

لالم (أل) حالتان: 
الحالة األولى: حالة إظهار.

.( هُ يمَ قِ فْ عَ خَ كَ وَ جَّ ا، مجموعة في قولهم: (إبْغِ حَ وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرفً
وهي: الهمزة، والباء، والغين، والحاء، والجيم، والكاف، والواو، والخاء، والفاء، والعين، والقاف، 

والياء، والميم، والهاء.
وتسمى الالم في هذه الحالة بالالم القمرية.

وعالمة ضبط ذلك، ظهور السكون على الالم.

الحالة الثانية: حالة إدغام.
ا، وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء. وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرفً

وهي: الطاء، والثاء، والصاد، والراء، والتاء، والضاد، والذال، والنون، والدال، والسين، والظاء، والزاي، 
والشين، والالم. 



(∫CG) Ω’ ∞jô©J

É¡ªµM
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 وتسمى الالم ـ في هذه الحالة ـ بالالم الشمسية.
وعالمة ضبط ذلك خلو الالم من السكون، ووضع شدة على الحرف الذي بعدها.

عالمتها  حروف
اإلدغام

 أمثلة الالم
الشمسية

 حروف
اإلظهار

 أمثلة الالم
القمرية م

يتحقق إظهار الم (أل) ببيانها ساكنة من غير 

سكت قبل حروفها القمرية.

كما يتحقق إدغام الم (أل) بإدخالها في  

حروفها الشمسية والنطق بحرف اإلدغام 

الشمسي مشدًدا.

ط أ      9 9 ١

ث ب  9 9 ٢
ص 9 غ 9 ٣

ر 9 ح 9 ٤

ت 9 ج 9 ٥

ض 9 ك 9 ٦

ذ 9 و 9 ٧

ن 9  : خ 9 ٨

د 9  : ف 9 ٩

س 9  : ع 9              ١٠

ظ 9  : ق 9 ١١

ز 9  : ي 9 ١٢

ش 9  : م 9 ١٣

ل 9  : هـ 9 ١٤

á∏ãeC’G

::

::

::

::

::

::

::

:

:

:

:

:

:

:
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فِ ـرِ تعْ لْ فَ ـا  هَ ارُ هَ إِظْ ـا  مَ هُ أُوالَ
( قِيمـهُ ـفْ عَ خَ ـكَ وَ جَّ ـنَ  (إبْـغِ حَ مِ

ـعِ فَ ـا  هَ زَ مْ رَ وَ  - ـا  أَيْضً  - ةٍ  ـرَ شْ عَ وَ
م ـرَ كَ لِلْ ا  يفً ـرِ شَ رْ  زُ ـنٍ  ظَ ـوءَ  سُ عْ  دَ

 ( هْ ـيَّ سِ مْ ا  (شَ هَ ـمِّ ـرَ سَ خْ الَّـالمَ االُ وَ

زوري رحمه الله:(١) مْ قال الشيخ سليمان الجَ

أقرأ سورة األنفال من اآلية ٢١ إلى اآلية٣٠ ، وأستخرج منها (الم أل)، مبيًنا 
حكمها من حيث اإلظهار أو اإلدغام، مع بيان السبب.

◊UA½1

السبب
 حرف اإلظهار أو

اإلدغام حكمها الكلمة م

مجيء حرف اإلدغام وهو الدال بعد الم أل الدال اإلدغام ١

٢
٣
٤
٥
٦
٧

فِ  ـرُ حْ بْـلَ األَ قَ نِ  ـاالَ ) حَ أَلْ مِ  ـ(الَ لـِ

ـهُ مَ لْ عِ ـذْ  خُ ةٍ  ـرَ شْ عَ ـعْ  مَ بَـعٍ  ارْ بْـلَ  قَ
بَـع أَرْ فِـي  ـا؛  هَ امُ غَ إِدْ ـا   مَ انِيهِ ثَ
م ا نِعَ فْ ذَ زْ ضِ فُ ا تَ مً حْ لْ رُ مَّ صِ ـبْ ثُ طِ
( يَّـهْ رِ مْ (قَ ا  هَ ـمِّ سَ االولَـى  مَ  الـالَّ وَ

:9

(١)  حتفة األطفال، للجمزوري ص ٥.
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أصنِّف الالمات الواردة في الكلمات اآلتية إلى الم مظهرة والم مدغمة.

◊UA½2

الم مظهرة
الم مدغمة

التقويم:

(١) ما تعريف الم (أل)؟
(٢) كم حالة لالم (أل) قبل أحرف الهجاء؟ 

(٣) ما عالمة ضبط الم (أل) المظهرة والمدغمة ؟
(٤) بيِّن حكم الم (أل) وسببه في األمثلة اآلتية:

ل من حفظك  مثالين لالم (أل) المظهرة، ومثالين لالم( أل) المدغمة. جِّ  (٥) سَ

:
::::::::

::::::: 9
99999999

9999999
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قال الشيخ سليمان الجمزوري ـ رحمه الله ـ في 

) : "ومعنى  هُ يمَ قِ فْ عَ خَ كَ وَ جَّ معنى قوله: (إبْغِ حَ

ا ال رفث فيه وال فسوق وال  هذه الكلمة: اطلب حجًّ

جدال"(١).

وال يخفى ما تضمنه بيته :

م ا نِعَ فْ ذَ زْ ضِ فُ ا تَ مً حْ لْ رُ مَّ صِ بْ ثُ طِ

م رَ كَ ا لِلْ يفً رِ رْ شَ نٍّ زُ وءَ ظَ عْ سُ                                        دَ

مكارم  من  بجملة  التحلي  على  الطالب  حث  من 

األخالق الطيبة.

(١) فتح األقفال، شرح حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص ٢٢.



  ¢SQódG

ådÉãdG

3

:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.π©ØdG Ω’ ∞jô©J ôcPCG      ١      

.π©ØdG Ω’ ºµM uÚHCG      ٢ 

.π©ØdG Ω’ ±hôM O uóYCG      ٣ 

.π©ØdG Ω’ ≈∏Y ¿BGô≤dG øe äÉª∏µH πuãeCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U IQƒ°üH π©ØdG Ω’ ≥ uÑWCG      ٥ 



تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١      أن الالم في تلك الكلمات جميعها جاءت ساكنة.

 ٢      أن الكلمات الثالث عبارة عن أفعال، فـ     ²     فعل ماض، و     ے    فعل مضارع، و     4  

فعل أمر.

هي الالم  الساكنة الواقعة في األفعال.
وهي تقع في األفعال الماضية والمضارعة واألمر.

لالم الفعل حالتان: 
الحالة األولى: حالة إدغام.

وذلك إذا وقع بعدها حرف الالم أو الراء.
الحالة الثانية: حالة إظهار.

وذلك إذا وقع بعدها أحد حروف الهجاء غير الالم والراء.



π©ØdG Ω’ ∞jô©J

É¡ªµM

18
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التوضيح
المجموعة الثانية المجموعة األولى

نوع الفعل  الم الفعل
المدغمة نوع الفعل الم الفعل المظهرة

يظهر في املجموعة األولى من هذا اجلدول الالمات 
السواكن التي في فعل ليست بعده الم أو راء، 
وقد تناولت جميع أنواع األفعال، وهي املاضي 

واملضارع واألمر، وحكم الالم في ذلك اإلظهار، 
وهذا هو احلكم العام، وهو األصل.

بينما ظهر في املجموعة الثانية الالمات السواكن 
التي في فعل بعده الم أو راء، وذلك في نوعني 

هما: املضارع واألمر، وحكمها اإلدغام، فال تدغم 
الم الفعل الساكنة إال في الالم والراء فقط، وفيما 

عدا ذلك فحكمها اإلظهار.

فعل أمر فعل ماٍض

فعل أمر فعل أمر

فعل مضارع فعل مضارع

á∏ãeC’G

زوري رحمه الله (١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ى)(٢) تَقَ (الْ نَا) وَ لْ (قُ ) وَ مْ لْ نَعَ وِ : (قُ فِي نَحْ قاَ   لَ طْ لٍ مُ مَ فِعْ نَّ الَ رَ هِ أَظْ                وَ

(١)حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص ٥.
(٢)اقتصر الناظم على اإلظهار، ألنه األصل عند جميع احلروف، وأما اإلدغام فإنه اليكون إال بعد حرفني فقط هما: الالم والراء، كما سبق بيانه.

:

:

::

:

: 99

9 9

99
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أقرأ سورة يونس من اآلية ٢٨ إلى اآلية٦٠ ، وأستخرج منها (الم الفعل)، مبيًنا 
حكمها من حيث اإلظهار أو اإلدغام، مع بيان السبب.

◊UA½1

السبب  حرف اإلظهار أو
اإلدغام حكمها الكلمة م

١

٢

٣

٤

٥

٦

أمثلة الم الفعل المدغمة أمثلة الم الفعل المظهرة م
١
٢
٣
٤
٥

أعطي أمثلة من القرآن الكريم على الم الفعل المظهرة والمدغمة.

◊UA½2
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حروف إدغام الم الفعل  حروف إظهار الم الفعل

أصنِّف الحروف اآلتية إلى حروف إظهار وحروف إدغام.
( أ ـ ج ـ خ ـ د ـ ز ـ س ـ ض ـ ط ـ ف ـ ق ـ م ـ ل ـ هـ)

◊UA½3

التقويم:

(١) ما تعريف الم الفعل؟
(٢) كم حالة لالم الفعل قبل أحرف الهجاء؟ 

ا تحت الم الفعل وبيِّن حكمها وسببها.  (٣) ضع خطًّ
 . (        ١- قال تعالى:(

. (        ٢- قال تعالى:(
. (        ٣- قال تعالى:(

. (        ٤- قال تعالى:(
. (        ٥- قال تعالى:(

ل من حفظك  مثالين لالم الفعل المظهرة، ومثالين لالم الفعل المدغمة. جِّ (٤) سَ
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تنبغي العناية حال التالوة باإلظهار في قوله تعالى:

9(الصافات ١٨)، وذلك بتخليص الم  :

 .9 9 من نون : :

ا بيان الالم عند التاء في قوله   كما يجب أيضً

تعالى:: (الصافات ١٤٢)  ، لئال يستبق 

اللسان إلى إدغامها.

  





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١      

 .óŸG ôjOÉ≤e OóMCG      ٢ 

.óŸG ±hôM O uóYCG      ٣ 

.óŸG ±hôM •hô°T ≈∏Y ±ô©JCG      ٤ 

.óŸG ±hôM ≈∏Y πuãeCG      ٥ 

 .IhÓàdG óæY áë«ë°U IQƒ°üH óŸG ≥ uÑWCG      ٦ 

 ¢SQódG

™HGôdG

4
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تتغير قراءة بعض الحروف في القرآن الكريم بحسب الحرف المجاور لها.
ا من أحكام التجويد. حْ ذلك من خالل ما تعلمته سابقً ضِّ وَ

........................................................................................................
........................................................................................................

ا ـ على حروف أخر من القرآن الكريم يعرض لها المد  إذا اتضح لك ذلك، فإن هذه القاعدة تنطبق ـ أيضً
والقصر، ويختلف مقدار المد في هذه الحروف ، وذلك حسب ما يجاورها من أسباب المد في اللفظ 

واألداء.
وهذا ما سنوضحه فيما يأتي:

: الزيادة. المد لغةً
ا: إطالة الصوت بأحد حروف المد. واصطالحً

حروف المد ثالثة، وهي: 
 ١      األلف.

ا. وهي ال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحً
 ٢      الواو: 

ا. بشرط أن تكون ساكنة، ويكون ما قبلها مضمومً
 ٣      الياء:

ا (١).  بشرط أن تكون ساكنة، ويكون ما قبلها مكسورً



óŸG ∞jô©J

óŸG ±hôM

(١) ويجري املد أيًضا في الواو والياء - في بعض احلاالت- إذا وقعتا ساكنتني بعد فتح، كما في مد اللني عند ورش، وفي املد العارض في بعض صوره، ويعبر 
عنهما إذا وقعتا ساكنتني بعد فتح مثل (َسْوء) و(َشْيئا) بـ (حرفي اللني).
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للمد مقادير متفاوتة، وأشهرها ثالث مراتب، وهي:
المرتبة األولى: القصر: ومقداره حركتان.

والحركة يقدر زمنها بمعدل قبض اإلصبع أو بسطه، من غير سرعة وال بطء. 
المرتبة الثانية: التوسط: ومقداره أربع حركات.
المرتبة الثالثة: اإلشباع: ومقداره ست حركات.

óŸG ôjOÉ≤e

التوضيح الكلمة حروف المد م

مستوفية  الثالثة  المد  حــروف  أن  األمثلة  هــذه  في  نجد 

فتح،  بعد  ساكنة  جــاءت  (مالك)  في  فاأللف  شروطها، 

جاءت  الياء  وكذلك  بعد ضم،  ساكنة  الواو  وقعت  بينما 

ساكنة بعد كسر، ولذلك جرى فيها المد.

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

á∏ãeC’G

ا يهَ ـيَ فِـي نُوحِ هْ ايٍ وَ ـظِ وَ ـنْ لَفْ مِ

مْ تَـزَ لْ يُ أَلْـفٍ  بْـلَ  قَ تْـحٌ  فَ وَ طٌ  ـرْ شَ
ـلِنَـا عْ ـــلٍّ أُ بْـــلَ كُ تَـــاحٌ قَ إِنِ انْفِ

ــا ـيـهَ ـعِ ـــهُ ثَــالثَـــةٌ فَ وفُ ــرُ حُ

مْ اوِ ضَ بْلَ الْوَ قَ يَا وَ بْلَ الْ ـرُ قَ سْ الكَ وَ
نَا ـكِّ سُ اوٌ  وَ وَ يَـا  الْ ـا  نْهَ مِ لِيـنُ  الْ وَ

زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

(١) حتفة األطفال، الشيخ سليمان اجلمزوري ص ٦.

:

:

:

9

9

9
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الثالثة،  المد  منها حروف  وأستخرج  اآليات (١ـ ١٨)  من  التوبة  أقرأ سورة 
مبيًنا عالمته وحركة الحرف الذي قبله، كما في الجدول اآلتي:

◊UA½1

حركته
الحرف الذي 

قبله
عالمته حرف المد الكلمة

أضع رقم الكلمة في القائمة (أ) أمام العبارة المناسبة في القائمة (ب).

◊UA½2

العبارة ب الكلمة أ
أربع حركات الواو ١

أن يكون ما قبلها مكسوًرا األلف ٢
ست حركات الياء ٣

أن يكون ما قبلها مفتوًحا التوسط ٤
حركتان اإلشباع ٥

أن يكون ما قبلها مضموًما القصر ٦
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التقويم:

ا. ف المد لغةً واصطالحً (١) عرِّ
(٢) ما حروف المد؟ وما شروطها؟

ب الخطـأ  في العبارات اآلتية: (٣) صوِّ
         للمد مقادير متفاوتة، وأشهرها ثالث مراتب، وهي:

         أ ـ المرتبة األولى: القصر: ومقداره أربع حركات.
      ب ـ المرتبة الثانية: التوسط: ومقداره حركتان.
        ج ـ المرتبة الثالثة: اإلشباع: ومقداره حركتان.

ا، واذكر حرفه،وشرطه، ومقدار  ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي مدًّ (٤) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
مده :

تعالى:( قال 

.(١) ( 

ا، واذكر شرطه، ومقدار مده. ل من حفظك ثالث كلمات تحوي مدًّ (٥) سجِّ

(١) الذاريات (٣٩-٤٣).





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.óŸG ΩÉ°ùbCG ≈∏Y ±ô©JCG      ١      

.»YôØdG óŸG øe »∏°UC’G óŸG õ u«eCG      ٢ 

.óŸG ΩÉ°ùbCG øe º°ùb πc ≈∏Y πuãeCG      ٣ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U IQƒ°üH óŸG ≥ uÑWCG      ٤ 

 ¢SQódG

¢ùeÉÿG

5
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أ/ ( ©ª) ـ ( b)  ـ (¾¿).
ب/(_) ـ ( §) ـ  (;).

( Y) ـ طاسيـنْ (!). ج/ (K) ـ  نونْ
تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي: 

ا. ا زائدً د مدًّ مَ  ١     أن المدات في المجموعة (أ) لم يأت بعدها سكون وال همز، ولم تُ

 ٢     أن المدات في المجموعة (ب) وقع بعدها همز، بينما وقع في المجموعة (ج) بعدها سكون.

ا على المد الطبيعي. ا زائدً  ٣     أن في المدات من المجموعتين (ب) و (ج) قدرً

ينقسم المد قسمين:
دُّ األصلي: هو ما ال يتوقف على سبب من أسباب المد. القسم األول: المَ

دَّ الطبيعي) ألن صاحب الطبيعة السليمة ال ينقصه عن  ا (المَ ا ألنه أصل للفرعي، ويسمى أيضً وسمي أصليًّ
مقداره، وال يزيد عليه.

وهو المدُّ الزائد على المد األصلي لسبب من سببي المد، وهما: الهمزة أو  دُّ الفرعي:  المَ الثاني:  القسم 
السكون.

وله أنواع عديدة، منها: المد المتصل، والمد المنفصل، والمد العارض، والمد الالزم.



:óŸG ΩÉ°ùbCG
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التوضيح
 المد الفرعي
 الذي سببه

الهمز

 المد الفرعي
 الذي سببه
السكون

 المد األصلي
الطبيعي

م

ــي أنــه  ــي الــمــد األصــل ـــــواردة ف ــي الــكــلــمــات ال يتضح ف

لـــم يــقــع بــعــدهــا هــمــز وال ســـكـــون، بــيــنــمــا فـــي الــمــد 

ــعــد حــــرف الـــمـــد ســـكـــون أو هــمــز. الــفــرعــي وقــــع ب

جاء  ما  أمثلته  من  أن  السكون  سببه  كان  فيما  ونلحظ 

ساكن  إدغام  بسبب  حصل  التشديد  أن  وذلك  مشدًدا، 

دا، فلذلك ُعّد هذا النوع من قبيل الفرعي  فيما بعده فُشدِّ

الذي سببه السكون.

(   ) (    )  ( ) ١

(                    ) (  ) (              ) ٢

(         )   (       ) (                                                            ) ٣

á∏ãeC’G

زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ـو هُ وَ ـا  يًّ بِيعِ طَ الً  أَوَّ ـمِّ  سَ وَ

تَلَبْ وفُ تُجْ ـرُ هِ الْحُ ونـِ الَ بِدُ وَ
ونْ ـيَّ يَكُ بِيعِ الطَّ ـدٍّ فَ ـدَ مَ ا بَعْ جَ
الَ جَ سْ ونٍ مُ كُ زٍ أَوْ سُ مْ هَ بَبٍ كَ سَ

لَـهُ  ـيٌّ  عِ رْ فَ وَ لِـيٌّ  أَصْ ـدُّ  الْمَ وَ

ـبَبْ ـى سَ لَ ـفٌ لَـهُ عَ قُّ ـا الَ تَوَ مَ
ونْ كُ زٍ أَوْ سُ مْ يْرُ هَ فٍ غَ رْ بَلْ أَيُّ حَ
ى لَ وفٌ عَ قُ وْ يُّ مَ عِ رْ ـرُ الْفَ خَ اآلْ وَ

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٦.
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أقرأ سورة التوبة من اآلية رقم ١٩ إلى اآلية رقم ٣٣، وأستخرج منها حروف 
المد األصلية والفرعية.

◊UA½1

حرف المد الفرعي حرف المد األصلي الكلمة م

أقارن بين المد األصلي والمد الفرعي.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

◊UA½2
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أصنِّف المدود اآلتية إلى مد أصلي ومد فرعي:
المتصل، الالزم، العارض، الطبيعي، المنفصل

◊UA½3

مد فرعي مد أصلي

التقويم:

(١) اذكر أقسام المد.
(٢) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية أمام ما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى.

(٣) ما العلة من تسمية المد األصلي بالمد الطبيعي؟
ل من حفظك مثالين لكل مما يأتي: (٤) سجِّ

       أـ المد الطبيعي.
     ب ـ المد الفرعي الذي سببه السكون.

      ج ـ المد الفرعي الذي سببه الهمز.

القائمة الثانية القائمة األولى م
١) المدُّ الزائد على المد األصلي لسبب من سببي المد، وهما الهمز أو السكون. المد األصلي

٢) ما ال يتوقف على سبب من أسباب المد. المد
٣) إطالة الصوت بأحد حروف المد. المد الفرعي
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)

(١) (

ا، واذكر حرفه، وشرطه، ومقدار مده: ا، ثم استخرج الكلمات التي تحوي مدًّ (٥) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً

قال تعالى:

33

للمـــد الفـــرعي مسميـات أخر، منها:(المد 

ضي) لما يعرض له من الزيادة على الطبيعي،  العرَ

و(المد المزيدي) لزيادته على المد األصلي.

ينبغي الحذر من بتر المدود األصلية، واإلفراط أو 

التطفيف في المدود الفرعية، كما ينبغي أن يكون 

والتمطيط  الترعيد  من  سالماً  المد  في  الصوت 

المد  إشراب  من  القارئ  يتوقى  وأن  والتشديد، 

من  ناشئ  ونحوه  وذلك  بينهما،  والخلط  الغنة 

عدم مراعاة تجويد المدود.

(١) الذاريات (٣٨-٤٥).





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.»©«Ñ£dG óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١      

.»©«Ñ£dG óŸG ≈∏Y á∏ãeCG »£YCG      ٢ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U  IQƒ°üH óŸG ≥ uÑWCG      ٣ 

 ¢SQódG

¢SOÉ°ùdG
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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١      أنه لم يقع بعد حروف المد همز وال سكون.

)، وبعضها  ) وكلمة (  ا كما في كلمة (  قُ وصالً ووقفً نْطَ  ٢      أن بعض المدود تُ

.( ) وكلمة (  قُ في الوقف دون الوصل كما في كلمة (  نْطَ يُ

هو الذي ال تقوم ذات حرف المد إال به.
 .( وضابطه أال يقع بعده همز وال سكون نحو ( ) (

مقدار مده:
ا.  يمد بمقدار حركتين إجماعً

يجيء المد الطبيعي على عدة أنواع، وهي تتلخص فيما يأتي:
ا، ويندرج في هذا النوع الحروف الهجائية ـ الواقعة في  النوع األول: أن يكون حرف المد ثابتًا وصالً ووقفً

نة من حرفين ثانيهما حرف مد. فواتح السور ـ المكوَّ
التنوين  من  المبدلة  األلِفات  في  وذلك  الوصل،  دون  الوقف  في  ثابتًا  المد  حرف  يكون  أن  الثاني:  النوع 

المنصوب، والمدود التي تحذف في حالة الوصل، لوقوع ساكن بعدها.
النوع الثالث: أن يكون حرف المد ثابتًا في الوصل دون الوقف.



:»©«Ñ£dG óŸG ∞jô©J

:»©«Ñ£dG óŸG ´GƒfCG
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زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

á∏ãeC’G

ـو هُ وَ ـا  يًّ بِيعِ طَ الً  أَوَّ ـمِّ  سَ وَ

تَلَبْ وفُ تُجْ ـرُ هِ الْحُ ونـِ الَ بِدُ وَ
ونْ ـيَّ يَكُ بِيعِ الطَّ ـدٍّ فَ ـدَ مَ ا بَعْ جَ

لَـهُ  ـيٌّ  عِ رْ فَ وَ لِـيٌّ  أَصْ ـدُّ  الْمَ وَ

ـبَبْ ـى سَ لَ ـفٌ لَـهُ عَ قُّ ـا الَ تَوَ مَ
ونْ كُ زٍ أَوْ سُ مْ يْرُ هَ فٍ غَ رْ بَلْ أَيُّ حَ

التوضيح األمثلة م

١

٢

٣

(١) حتفة األطفال،  للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٦.
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ا في حالتي الوصل والوقف،  ا طبيعّيً أميز الكلمات التي يمد فيها حرف المد مّدً
أو في حالة الوصل فقط، أو في حالة الوقف فقط مما يأتي:

◊UA½1

ُيَمدُّ في حالتي الوصل والوقف
ُيَمدُّ في حالة الوصل فقط
ُيَمدُّ في حالة الوقف فقط

ا  أقرأ سورة هود من اآلية رقم ١ إلى اآلية رقم ٢٤، وأستخرج منها ما يمد مّدً
ا في حالتي الوصل والوقف، أو في إحدى الحالتين دون األخرى. طبيعّيً

◊UA½2

 ماُيَمدُّ في حالة الوقف
فقط

 ماُيَمدُّ في حالة الوصل
فقط

 ماُيَمدُّ في حالتي الوصل
والوقف م

حرف المد الكلمة حرف المد الكلمة حرف المد الكلمة
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أوًال : التطبيق على كلمات مفردة:
 يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا المد الطبيعي تطبيًقا صحيًحا:

ثانًيا: التطبيق على اآليات: 
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد الطبيعي تطبيًقا صحيًحا:

) تعـالـى:  قـــال 

.(١)( �

 ∫wKLF�« oO³D²�«

التقويم:

(١) اذكر تعريف المد الطبيعي. 

(٢) ما عالمة المد الطبيعي؟ وما مقدار مده؟

(١) هود (١-٥).
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ا ، ثم استخرج منها المد الطبيعي: (٣) اقرأ اآلية الكريمة اآلتية جهرً

قال تعالى:(

.(١)(

ل من حفظك ثالثة أمثلة للمد الطبيعي. (٤) سجِّ

39

منها:(المد   ،أخر مسميات  الطبيعي  للمد 

المقصور) ألنه ال تجوز الزيادة في مده، و(المد 

الذاتي) ألنه ال تقوم ذات حرف المد إال به.

المتطرف  الطبيعي  المد  على  الوقف  عند 

ا دون أن  ) يتأكد نطق المد خالصً نحو (       

يشوب آخره هاء أو همز، كما ال يجوز بتره: وهو 

. حذف حرف المدّ

التقى حرفان متماثالن أولهما حرف مد  إذا   

فيتعين بيان اإلظهار مثل: 

)  بحيث تمد الياء في حرف (في) من  )

ا. ا طبيعيًّ اآلية مدًّ

(١) احلديد (١٣).



  


:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.π°üàŸG óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١      

.√óe QGó≤eh ¬ªµM uÚHCG      ٢ 

.π°üàe óe É¡«a »àdG äÉª∏µdG êôîà°SCG      ٣ 

.π°üàŸG óŸG ≈∏Y πuãeCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U  IQƒ°üH π°üàŸG óŸG ≥ uÑWCG      ٥ 

 ¢SQódG

™HÉ°ùdG

7
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تقدم في أقسام المد أنه قسمان: أصلي وفرعي، أما القسم األول فقد استبان لك في الدرس 
السابق، وأما القسم الثاني ـ وهو الفرعي ـ فهو أنواع، أولها المد المتصل.

المد المتصل هو: حرف مد أتى بعده همز متصل به في كلمة واحدة.

فسبب المد هو الهمز اآلتي بعد حرف المد، ولهذا سمي (المد المتصل) التصال الهمز بحرف المد في 

.( ) و( كلمة واحدة، مثل: (

حكم المد المتصل: الوجوب عند جميع القراء.
ولهذا يسمى بـ (المد الواجب).

مقدار مده: التوسط أربع حركات، إال إذا كانت همزته متطرفة مثل: (j) ففيه وجه آخر: وهو اإلشباع 
ست حركات؛ ألجل الوقف.



π°üàŸG óŸG ∞jô©J

¬``````ªµM

√óe QGó≤e
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á````````∏ãeC’G

التوضيح حرف المد
 المد المتصل
طرف الكلمة

 المد المتصل
وسط الكلمة م

نجد في هذه األمثلة أن الهمز الذي هو سبب المد جاء 

متصًال بحروف المد الثالثة، وهي األلف والواو والياء، 

ولذا وجب مدها بمقدار أربع حركات إذا كان الهمز في 

وسط الكلمة، وأما إذا كان الهمز في طرفها فيمدُّ وصًال 

أربع حركات، ويمدُّ وقًفا أربع أو ست حركات.  

األلف (      ) (                      ) ١

الواو (                         ) (                                                                     )            ٢

الياء ( ) (         ) ٣

زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

دّْ عَ لْ يُ تَّصِ ا بِمُ ذَ ةٍ وَ مَ لْ فِي كِ دّْ                دَ مَ زٌ بَعْ مْ اءَ هَ بٌ إِنْ جَ اجِ وَ فَ

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٧.
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ًنا حكمه ومقداره وسببه: أقرأ اآليتين اآلتيتين، وأستخرج منهما المد المتصل، مبيِّ
قال تعالى::

.(١)   9

◊UA½1

سببه مقداره حكمه حرف المد الكلمة م
١
٢
٣
٤
٥
٦

أعطي لكل حرف من حروف المد مثالين فيهما مد متصل، مبيًنا 
حكمه ومقداره:

◊UA½2

مقداره حكم المد مثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

(١) األحزاب (٥٥-٥٦).
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أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
) تمد بمقدار: أ ـ كلمة (

(أربع أو ست حركات) (ست حركات)  (أربع حركات)  (حركتين) 
) عند الوقف عليها تمد بمقدار:  ب ـ كلمة (

(أربع أو ست حركات) (ست حركات)  (أربع حركات)  (حركتين) 
) في حالة الوصل تمد بمقدار: ج ـ كلمة (

(أربع أو ست حركات) (ست حركات)  (أربع حركات)  (حركتين) 

◊UA½3

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا المد المتصل: 

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
الذي  الحرف  مد  مراعاة  مع  المتصل،  المد  اآلتية مطبقين  اآليات  الطالب  يقرأ 
بعده همزة في وسط الكلمة بمقدار أربع حركات فقط، والذي بعده همزة متطرفة 

بالوجهين: التوسط أربع حركات، واإلشباع ست حركات.

 ∫wKLF�« oO³D²�«
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تعالى:: قال 

.(١)   9 

التقويم:

ف المد المتصل. (١) عرِّ
ه؟ (٢) ما حكم المد المتصل؟ وما مقدار مدّ

ه: دِّ ا، ثم استخرج المد المتصل، وبَيِّن حكمه، ومقدار مَ (٣) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
: تعالى:  قال  ١ــ 

.(٢) 9 
: تعالى:  قال  ٢ــ 

.(٣) 9 
.(٤)9 ٣ــ قال تعالى: :

ه. دِّ ل من حفظك ثالثة أمثلة للمد المتصل مبينًا حكمه ومقدار مَ (٤) سجِّ

(١) البقرة (١٦١-١٦٤).
(٢) األعراف (١٤١).

(٣) البقرة (٢٢).
(٤) النساء (١١٢).
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يَة)  نْ البُ منها:(مد  أسماء،  عدة  المتصل  للمد 

ألن الكلمة فيها بنيت على المد، ويسمى بـ(المد 

ن)؛ ألن القارئ ال يتمكن من تحقيق الهمزة  مكّ المُ

الكلمة)؛  بـ(مد  ويسمى  به،  إال  ا  محكمً ا  تحقيقً

ألن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة.

قال اإلمام ابن الجزري - رحمه الله - في كتابه 

النشر في القراءات العشر في قصر المد المتصل: 

وال  صحيحة  قراءة  في  أجده  فلم  تتبعته  (وقد 

شاذة)(١).

(١) النشر في القرءات العشر، شمس الدين محمد بن اجلزري ج ١ ص ٣١٥.





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.π°üØæŸG óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١      

.√óe QGó≤eh ¬ªµM uÚHCG      ٢ 

.π°üØæe óe É¡«a »àdG äÉª∏µdG êôîà°SCG      ٣ 

.π°üØæŸG óŸG ≈∏Y πuãeCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U IQƒ°üH π°üØæŸG óŸG ≥ uÑWCG       ٥      

 ¢SQódG

øeÉãdG

8
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تأمل الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي:

 ١     أن حرف المد وقع آخر الكلمة األولى.
 ٢     أن الهمزة وقعت في أول الكلمة اآلتية بعد حرف المد.

.المد المنفصل هو: حرف مد أتى بعده همز منفصل عنه في كلمة أخر
؛ النفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد. وسمي منفصالً

حكم المد المنفصل: جواز المد؛ حيث ال يلزم مده، بل يجوز قصره حركتين عند بعض القراء، فلم 
يجمعوا على مده كالمتصل، وحفص من الذين يمدونه أربع حركات من طريق الشاطبية(١).

ولذا يسمى بـ(المد الجائز).



π°üØæŸG óŸG ∞jô©J

¬ªµM

(١) الشاطبية: وتقع في ١١٧٣بيًتا، واشُتهرت بهذا االسم نسبة إلى مؤلفها اإلمام أبي القاسم الشاطبي.
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مقدار المد المنفصل هو: التوسط أربع حركات.

يقع المد المنفصل على أنواع عديدة، وهي تنتظم في ثالث صور:
.9 ا، مثل المد في قوله تعالى: : ا وحكمً الصورة األولى: انفصال حرف المد عن الهمز رسمً
ا؛ ألنه ال يمكن الفصل بينهما  ا، لكنه يعتبر منفصالً حكمً الصورة الثانية: اتصال حرف المد بالهمز رسمً

.9 ا، مثل المد في قوله تعالى: : وقفً
الصورة الثالثة: أن يكون حرف المد ثابتًا في الوصل دون الوقف، مثل المد في قوله تعالى: 

.9 :

√Qƒ°U

√óe QGó≤e

في ضوء الكالم السابق ما رأيك في العبارة اآلتية:
والمد المنفصل واجب المد عند حفص.

..........................................................

..........................................................

..........................................................
..........................................................

◊UA½1
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زوري رحمه الله(١):  مْ قال الشيخ سليمان الجَ

لْ صِ نْفَ ا الْمُ ذَ هَ ةٍ وَ مَ لْ لٌّ بِكِ كُ لْ    صِ رٌ إِنْ فُ صْ قَ دٌّ وَ ائِزٌ مَ جَ وَ

á∏ãeC’G

التوضيح
 المد المنفصل
في هاء الضمير

 المد
 المنفصل

حكًما فقط

 المد المنفصل
رسًما وحكًما

م

أن  ــدول  ــج ال ــذا  ه أمــثــلــة   ــالل  خ ــن  م يتبين 
ــور: ص ثــالث  على  يــأتــي  المنفصل  الــمــد 
ا  رسمً الهمز  عن  المد  حرف  انفصال  ــى:  األول
حركات،  أربع  بمقدار  وصالً  يمد  فذلك  ا،  وحكمً
أما في حالة الوقف على الكلمة األولى فالمد يكون 
الهمز.  وهو  المد  سبب  وجود  لعدم  ا  طبيعيًّ حينئذ 
ا،  رسمً بالهمز  المد  حرف  اتصال  الـثـانـيـة: 
الفصل  يمكن  ال  ألنه  ا؛  حكمً منفصالً  يعتبر  لكنه 
الكلمة  أصل  من  ليس  الهمز  ألن  ا؛  وقفً بينهما 
حركات.  ــع  أرب بمقدار  يمد  فلذلك  األولــى، 
الثالـثـة: أن يكون حرف المد ثابتًا في الوصل دون 
الوقف، وعالمة المد في المصحف واو صغيرة بعد 
الهاء المكسورة،  الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد 
فذلك يمد وصالً بمقدار أربع حركات، أما في حالة 
ألن   ، أصالً فيه  مد  فال  األولى  الكلمة  على  الوقف 

آخره حرف ساكن. 

9                                                                                 : 9                  : 9    :      ١

9                                                                                         :    9                                                           :    9                                                                            : ٢

9                                                                   : 9                                                                                       : ٣

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٧.
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وسببه،  ومقداره  حكمه  مبيًنا  المنفصل  المد  منها  وأستخرج  اآلتية  اآليات  أقرأ 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i: تــعــالــى:  اهللا  ـــال  ق
 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  )    ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª  
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  

(١) 9 Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç 

◊UA½2

سببه مقداره حكمه حرف المد الكلمة م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

(١) األنعام (١٤٥-١٤٦).
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مبيًنا حكمه  فيهما مد منفصل،  مثالين  المد  أعطي لكل حرف من حروف 
ومقداره:

أصنِّف المدود اآلتية إلى َمدٍّ منفصل رسًما وحكًما، وَمدٍّ منفصل حكًما ال رسًما.

◊UA½

◊UA½

3

4

َمدٌّ منفصل حكًما ال رسًما َمدٌّ منفصل رسًما وحكًما

مقداره حكم المد المثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا المد المنفصل:

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآلية اآلتية مطبقين المد المنفصل تطبيًقا صحيًحا، قال تعالى:

��l��k����j��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`:

���{��z��y��x��w��v���u��t���sr��q��p��o��nm

�����©�� �¨��§��� � � �¦��¥��¤���£��¢����¡�����~��}��|

��º���¹��¸��¶��µ���´����³��²��±��°��¯�� � � �®���¬��«��ª

�����������������Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���¼�����»

.(١)   9�������������������������
���	����

التقويم:

 ∫wKLF�« oO³D²�«

ف المد المنفصل. (١) عرِّ
(٢) ما حكم المد المنفصل؟ وما مقدار مده؟

ا، ثم استخرج المد المنفصل وبيِّن حكمه ومقدار مده:  (٣) اقرأ اآلية الكريمة اآلتية جهرً
تعالى:( قال 

.(٢)  ( 

(١) النور  (٣١).
(٢) البقرة (١٣٦).
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(٤) ميِّز بين المد المنفصل والمد المتصل في األمثلة اآلتية :
 .  ( قال تعالى:(

. ( قال تعالى:(
.  ( قال تعالى:(
. ( قال تعالى:(

. ( قال تعالى:(
. ( قال تعالى:(

54

ورد عن حفص ـ من غير طريق 
الشاطبية ـ قصر المد المنفصل أي مده 

بمقدار حركتين، ويترتب عليه وجوه 
عديدة فيما اختلف فيه عن حفص، 

ومنها:
9 ، وذلك  ١-اإلدغام في:

حالة الوصل.
.9 ٢- اإلشمام في:

.9 ٣- التفخيم في راء:
.9 ا على : ٤- حذف الياء وقفً

ا في  ٥-حذف األلف الثانية وقفً
.9 :

.9 ٦- اإلدغام الكامل في :





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉ©dG óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١      

. √óe QGó≤e OóMCG      ٢ 

.¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉY óe É¡«a »àdG äÉª∏µdG êôîà°SCG      ٣ 

.¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉ©dG óŸG ≈∏Y πuãeCG      ٤ 

 óæY áë«ë°U IQƒ°üH ¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉ©dG óŸG ≥ uÑWCG      ٥      

.IhÓàdG     

 ¢SQódG

™°SÉàdG

9
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سبق في أقسام المد أنه قسمان: 
القسم األول: ............................. .

القسم الثاني: المد الفرعي، وهو على نوعين:
النوع األول ما سببه ............. .

النوع الثاني: ما سببه السكون، وهو على قسمين:
القسم األول: .............................. .

القسم الثاني: ............................ .

المد العارض للسكون هو: إطالة الصوت بحرف المد أو اللين إذا أتى بعده سكون عارض ألجل الوقف.
:9P في حالة وصله بما بعده فإنه  ا؛ لعروض المد بعروض السكون، مثال ذلك:   وسمي عارضً
ا؛ ألن النون الواقعة بعد حرف المد محركة، بينما في حالة الوقف عليها تسكن النون، فلما  ا طبيعيًّ دًّ دُّ مَ عَ يُ

عرض لها السكون جاز زيادة المد؛ ألن السكون أحد سببي المد.

ا: فيه ثالثة أوجه وقفً
القصر: ومقداره حركتان.

والتوسط: ومقداره أربع حركات.

واإلشباع: ومقداره ست حركات.



√óe QGó≤e

¢VQÉ©dG óŸG ∞jô©J
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التوضيح الـــمــــثال

إذا وقع بعد حروف املد الثالثة (وهي األلف و الواو الساكنة 
املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها) حرف ساكن 
ألجل الوقف جاز في حرف املد: القصر، والتوسط، واإلشباع.

ا. ا طبيعّيً  وأما في حالة الوصل فيمد مّدً

حروف المد

إذا وقع بعد حرفي اللني (وهما الواو والياء الساكنتان املفتوح 
ما قبلهما) حرف ساكن ألجل الوقف جاز في حرف اللني: 

القصر، والتوسط، واإلشباع.
 وأما في حالة الوصل فتنطق الواو والياء اللينتان مبا تقوم به 
ذاتهما، ويقدر بحركة واحدة، وهو ال يضبط إال باملشافهة.

حرفا اللين

زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ينُ تَعِ ونَ نَسْ مُ لَ تَعْ ا كَ فً قْ وَ ونُ    كُ ضَ السُّ رَ ا(٢) إِنْ عَ ثْلُ ذَ مِ وَ

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٧.
(٢) أي مثل املد املنفصل من حيث اجلواز.

á∏ãeC’G

:

:

:

:

:

   9

   9

   9

   9

   9
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أقرأ اآليات اآلتية وأستخرج منها المد العارض للسكون مبيًنا حكمه ومقداره وسببه.
,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! تعالى:(  قال 
:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

.(١) ( D C B A@ ? > = < ;
 )  ('  &  %$#  "  ! ) تعالى:  وقــال 

.(٢) (5 4 3 2 1 0 / . - , + *

◊UA½1

سببه مقداره حكمه  حرف المد أو
حرف اللين الكلمة م

١
٢
٣
٤
٥
٦

(١) الفاحتة (١-٧).

(٢) قريش (١-٤).
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أعطي لكل حرف من حروف المد مثالين فيهما مد عارض للسكون، مبيًنا 
حكمه ومقداره:

ز المد العارض للسكون ـ بوضع خط تحته ـ في األمثلة اآلتية:  أميِّ
. ١ـ 

. ٢ـ 
. ٣ـ 

◊UA½2

◊UA½3

مقداره حكم المد المثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا المد العارض للسكون:

9 :

ثانًيا: التطبيق على اآليات:
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد العارض للسكون تطبيًقا صحيًحا:  

:

.(١)   9

 ∫wKLF�« oO³D²�«

التقويم:

ف المد العارض للسكون.  (١) عرِّ
(٢) ما حكم المد العارض للسكون؟ وما مقدار مده؟

ا؟ ا عارضً دًّ ي مَ (٣) لماذا سمِّ

(١) الذاريات (٤٦-٦٠).
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ا، ثم استخرج المد العارض للسكون وبيِّن حكمه ومقدار مده: (٤) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً
   ( قال تعالى:(

  ( قال تعالى:(
  ( قال تعالى:(

ل من حفظك ثالثة أمثلة للمد العارض للسكون مبينًا حكمه ومقدار مده. (٥) سجِّ

61

ل علماء التجويد االلتزام بمقادير المد في قراءة كل  يُفضِّ

القراءة على نسق واحد، وذلك  نوع على حدة؛ لتكون 

عمالً بالقاعدة الشهيرة: (واللفظ في نظيره كمثله) وهي 

تعني التسوية بين األحكام المتماثلة، ومن ذلك المدود 

الوقف  في  بينها   يساو بأن  وذلك  للسكون،  العارضة 

المجلس  في  التالوة  حال  ا  إشباعً أو  ا  توسطً أو  ا  قصرً

الواحد أو الركعة الواحدة.
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:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.ΩRÓdG óŸG ∞jô©J ôcPCG      ١        

.√óe QGó≤e uÚHCG      ٢   

.ËôµdG ¿BGô≤dG øe äÉª∏µH ΩRÓdG óŸG ≈∏Y πuãeCG      ٣   

.ΩR’ óe É¡«a »àdG äÉª∏µdG êôîà°SCG      ٤   

.IhÓàdG óæY áë«ë°U  IQƒ°üH ΩRÓdG óŸG ≥ uÑWCG      ٥   

 ¢SQódG

ô°TÉ©dG

10
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تأمل المد في الكلمات السابقة وال حظ ما يأتي:
 ١     أن حروف المد جاء بعدها سكون أو تشديد.

ا.  ٢     أن السكون والتشديد ثابتان وصالً ووقفً

ا على المد الطبيعي. ا زائدً  ٣     أن  فيها قدرً

المد الالزم هو إطالة الصوت بحرف مد أتى بعده سكون أصلي.
ا، ويعتبر الحرف المشدد بعد حرف المد من  ا؛ للزوم سببه ـ وهو السكون الثابت وصالً ووقفً وسمي الزمً
دا، فمثالً ( \)  دِّ ا، وذلك أن التشديد نجم عن إدغام ساكن فيما بعده فشُ ا أيضً قبيل الساكن سكونًا الزمً

أصلها (دابْبَة)، ثم أدغمت الباء الساكنة في الباء المتحركة التي بعدها فصارت ( \).

مقدار مده: اإلشباع ست حركات.



√óe QGó≤e

ΩRÓdG óŸG ∞jô©J

التوضيح األمثلة م

جند في جميع األمثلة أن حروف املد الثالثة وقعت قبل ساكن، ففي 
لني وقعت األلف والواو قبل مشدد، واملشدد مبثابة الساكن؛  املثالني األَوّ
ألنه مكّون أصًال من حرفني: أولهما ساكن واألخر محرك، فأدغم 
الساكن في احملرك فصارا حرًفا واحًدا مشدًدا، كما جند في املثال الثالث 
أن الياء املدية في فواحت احلواميم وقعت قبل ساكن، وهو حرف امليم.

وجميعها يتعني إشباع املد فيها وصًال ووقًفا.

9                                                           : ١

9                                                                                         : ٢

9                                               : ٣

á∏ãeC’G
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زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ال وِّ دٍّ طُ دَ مَ ا بَعْ فً قْ وَ الً وَ صْ الَ                 وَ ونُ أُصِّ كُ مٌ إِنِ السُّ زِ الَ وَ

أقرأ سورة هود من اآلية رقم ١ إلى اآلية رقم ٦، وأستخرج منها حروف المد 
الالزم.

◊UA½1

حرف المد الالزم الكلمة م
١
٢
٣

أعطي لكل حرف من حروف المد مثالين فيهما مد الزم، مبيًنا مقدار مده:

◊UA½2

مقدار المد المثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٧.
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من  ومقداره  المد  وحكم  المفهوم  حيث  من  اآلتية  المدود  أنواع  بين  أقارن 
خالل الجدول اآلتي:

◊UA½3

مقداره حكم المد المفهوم نوع المد
المد المتصل

المد المنفصل
المد العارض للسكون

المد الالزم

 ∫wKLF�« oO³D²�«

ثانًيا: التطبيق على اآليات.
يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد الالزم تطبيًقا صحيًحا:

تعالى:: قال 

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة.
يقرأ كل طالب الكلمات اآلتية مطبًقا المد الالزم:
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.(١)   

التقويم:

(١) ما تعريف المد الالزم؟ وما مقدار مده؟ 
ا؟  ا الزمً دًّ ي مَ (٢) لماذا سمِّ

ل من حفظك أمثلة للمد الالزم مبينًا حكمه ومقدار مده. (٣) سجِّ

66

9 أول سورة  حكم المد في :
آل عمران حالة الوصل:

9 مد الزم، وقد التقى   في الميم من :
سببها ـ وهو السكون الالزم في الميم ـ 
بالالم من لفظ الجاللة، فتحركت الميم 

ا من التقاء الساكنين، وحينئذ  بالفتح تخلصً
يمِ ) اإلشباع والقصر،  يجوز في الياء من ( مِ
أما اإلشباع فعلى األصل، وأما القصر فمن 

أجل أن الساكن ذهب بالحركة العارضة.
9 فال بد من اإلشباع؛  أما إذا وقفت على :

ألن الميم قد عاد إليها سكونها األصلي، 
واألولى الوقف عليها ألنها رأس آية.

(١) يونس (٥١-٥٩).





:¢SQódG ±GógCG

:¿CG ¢SQódG ájÉ¡f ó©H ™bƒJCG

.ΩRÓdG óŸG ΩÉ°ùbCG OóMCG      ١      

.ΩRÓdG óŸG ΩÉ°ùbCG ÚH õ u«eCG      ٢ 

.ΩR’ óe É¡«a »àdG äÉª∏µdG êôîà°SCG      ٣ 

.ΩRÓdG óŸG ΩÉ°ùbCG øe º°ùb πc ≈∏Y πuãeCG      ٤ 

.IhÓàdG óæY áë«ë°U  IQƒ°üH ΩRÓdG óŸG ≥ uÑWCG      ٥ 

 ¢SQódG

 …OÉ◊G

ô°ûY

11
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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة والحظ ما يأتي: 
 ١     أن حرف المد في (أ) وقع في كلمة قبل حرف مشدد.

 ٢     أن حرف  المد في (ب) وقع في كلمة قبل ساكن.

 ٣      أن حرف المد في(ج) وقع في أحد الحروف المقطعة في فواتح السور، حيث وقع 

قبل مشدد عند الميم األولى من (الم) ووقع قبل ساكن عند الميم الثانية من (ميم).

ينقسم المد الالزم أربعة أقسام:
القسم األول : المد الالزم الكلمي المثقل.  

القسم الثاني : المد الالزم الكلمي المخفف.  
القسم الثالث : المد الالزم الحرفي المثقل.

القسم الرابع : المد الالزم الحرفي المخفف.
وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

القسم األول: المد الالزم الكلمي المثقل:
هو حرف مد أتى بعده سكون أصلي في كلمة، وعالمته أن يكون بعد المد حرف مشدد.

ا لوقوع السكون األصلي بعد حرف المد في كلمة، وسمي مثقالً لوجود التشديد بعد حرف  وسمي كلميًّ
المد.



:ΩRÓdG óŸG ΩÉ°ùbCG

9 الم:



69

القسم الثاني: المد الالزم الكلمي المخفف:
وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليًا من التشديد.

ا؛ لعدم وجود التشديد بعد حرف المد. وسمي مخففً
القسم الثالث : المد الالزم الحرفي المثقل:

وهو حرف مد أتى بعده سكون أصلي في حرف هجاؤه ثالثة أحرف وسطها حرف مد ، وعالمته أن يكون 
بعد المد حرف مشدد.

ا؛ لوجود حرف المد مع السكون في أحد أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور، وسمي  وسمي حرفيًّ
مثقالً لوجود التشديد بعد حرف المد من أجل إدغامه فيما بعده.

القسم الرابع : المد الالزم الحرفي المخفف:
وهو حرف مد أتى بعده سكون أصلي في حرف هجاؤه ثالثة أحرف وسطها حرف مد، وعالمته أن يكون 

ا. فً ا حرفيًّا مخفَّ ا الزمً دًّ بعد المد حرف غير مشدد، ولذلك سميَ مَ

التوضيح األمثلة

المثقل بنوعيه  الكلمي  الــالزم  المد  األمثلة  هذه   تضمنت 

 والمخفف، ومقدار مده ست حركات، وأكثر ما يقع منهما

المثقل، أما المخفف فلم يأت إال في الكريم هو  القرآن   في 

هذه الكلمة :9K. في اآليتين٥١، ٩١ من سورة يونس

 مد الزم كلمي

مثقل
المد الالزم 

الكلمي
 مد الزم كلمي

مخفف

á∏ãeC’G

9 :9 :

9 :
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التوضيح األمثلة

المثقل  بنوعيه  الحرفي  الالزم  المد  األمثلة  هذه  تضمنت 

مختصان  وهما  حركات،  ست  مده  ومقدار  والمخفف، 

هجاؤه  كان  ما  وهو  المقطعة،  الحروف  من  محدد  بنوع 

ثالثة أحرف وسطها حرف مد، فإن كان مكوًنا من ثالثة 

أحرف وسطها غير حرف مد ـ مثل (ألف) ـ فليس فيه مد 

أصًال، أما إذا كان مكوًنا من حرفين ثانيهما حرف مد مثل 

ا. ا طبيعّيً طاها (طه) فإنه يمد مّدً

 مد الزم حرفي

مثقل

المد الالزم 

الحرفي

 مد الزم حرفي

مخفف
ا. ا.ا طبيعّيا.ا طبيعّيً ًا طبيعّيً ًطاها (طه) فإنه يمد مّدًطاها (طه) فإنه يمد مّدً

مخفف

70

زوري رحمه الله(١): مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ــهْ  بَعَ أَرْ ــمْ  يْهِ لَدَ مٍ  زِ الَ ــامُ  سَ أَقْ
ــلُ ثَـقَّ مُ ــفٌ  فَّ ـخَ مُ ــا  مَ هُ ـالَ كِ

ـعْ تَمَ اجْ ونٌ  ـكُ سُ ـةٍ  مَ لْ بِكِ ـإِنْ  فَ
ا دَ جِ وفِ وُ ـرُ يِّ الحُ ثـِ أَوْ فِـي ثُالَ
ــا مَ غِ دْ أُ إِنْ  ــلٌ  ثَقَّ مُ ــا  مَ هُ ـالَ كِ

رْ ـوَ لَ السُّ فِـيُّ أَوَّ رْ مُ الحَ الَّـالزِ وَ

صْ لْ نَقََ سَ مْ عَ وفُ كَ رُ ا حُ هَ عُ مَ يَجْ
ثِيْ الَ أَلِفْ الَ فِ الثُّ رْ  الحَ وَ ا سِ مَ وَ

رْ  ـوَ اتِحِ السُّ وَ ـا فِـي فَ اكَ أَيْضً ذَ وَ

ـرْ شَ بَعْ عَ رْ اتِحَ األَ وَ ـعُ الفَ مَ يَجْ وَ

ـهْ عَ مَ فِـيٌّ  رْ حَ وَ ـيٌّ  مِ لْ كِ ــكَ  تِلْ وَ
ــلُ ــصَّ فَ تُ ـــةٌ  بَــعَ أَرْ هِ  ـــذِ هَ فَ

عْ قَ ـيٌّ وَ مِ لْ وَ كِ هْ ـدٍّ فَ فِ مَ رْ ـعْ حَ مَ
ا بَـدَ فِـيٌّ  رْ حَ فَ هُ  ـطُ سْ وَ ـدُّ  المَ وَ
ـا مَ غَ دْ يُ لَـمْ  ا  إِذَ لٌّ  كُ ــف  فَّ خَ مُ

ـرْ صَ انْحَ ـانٍ  ثَمَ فِـي  وَ هُ  ـودُ جُ وُ

صُّ ولُ أَخَ يْنِ والطُّ هَ جْ و وَ يْنُ ذُ عَ وَ
ـفْ لـِ أُ ــا  يًّ بِيعِ طَ ا  ــدًّ مَ هُ  ــدُّ مَ فَ

رْ صَ دِ انْحَ ـرٍ قَ اهِ يٍّ طَ ظِ حَ فِـي لَفْ

رْ تَهَ ا اشْ كَ ذَ عْ طَ نْ قَ ا مَ يْرً حَ هُ سُ لْ صِ

(١) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص ٧-٨.

9 :

9 :

9 :

9 :
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أربط بين الكلمة وبين نوع المد فيما يأتي:
مد الزم حرفي مثقل.      9 ١ـ :

مد الزم كلمي مخفف.       9 ٢ـ :
مد الزم كلمي مثقل.       9 ٣ـ : 

مد الزم حرفي مخفف.      9 ٤ـ :

◊UA½1

أقرأ اآلية األولى من سورة الرعد، وأستخرج منها حروف المد الالزم:

◊UA½2

حرف المد الالزم الكلمة م
١

٢

٣

أعطي مثاًال لكل قسم من أقسام المد الالزم، مبيًنا مقدار مده:

◊UA½3

حرف المد الالزم المثال أقسام المد م
المد الالزم الكلمي المثقل ١

المد الالزم الكلمي المخفف ٢
المد الالزم الحرفي المثقل ٣

المد الالزم الحرفي المخفف ٤
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أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
يقرأ الطالب فواتح السور اآلتية: األعراف، مريم، الشعراء، ص، غافر، الشورى، 

مطبقين المد الالزم الحرفي تطبيًقا صحيًحا.
ثانًيا: التطبيق على اآليات:

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد الالزم تطبيًقا صحيًحا: 
: تعالى:  قال 

.(١)  9
وقال تعالى: :

.(٢)   9  

 ∫wKLF�« oO³D²�«

التقويم:

(١) ما أقسام المد الالزم؟
 (٢) علِّل لما يأتي:

أـ تسمية المد الالزم الكلمي بهذا االسم.
ب ـ  تسمية المد الالزم الحرفي بهذا االسم.

(١) النمل (١-١٠).
(٢) األنعام (٨٠).
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 (٣) ضع رقم التعريف في القائمة الثانية بين القوسين لما يناسبه من مصطلح في القائمة األولى:

ل من حفظك ثالثة أمثلة لكل نوع من أنواع املد الالزم. (٤) سجِّ

القائمة الثانية القائمة األولى
١- هو حرف مد أتى بعده سكون أصلي في حرف هجاؤه ثالثة أحرف 

وسطها حرف مد بشرط أن يكون فيه تشديد.
(   ) المد الالزم الكلمي المخفف.

٢- هو حرف مد أتى بعده سكون أصلي في حرف هجاؤه ثالثة أحرف 
وسطها حرف مد خالًيا من التشديد. (   ) المد الالزم الكلمي المثقل.

٣- هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بشرط كونه 
مشدًدا.

(   ) المد الالزم الحرفي المخفف.

٤- هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خالًيا من 
التشديد.

(   ) المد الالزم الحرفي المثقل.
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وسورة  مريم  سورة  فاتحة  "عين"  حرف  في  ورد 
من  وذلك  والتَّوسط،  اإلشباع  وجهان:   الشور
في  النشر  طيبة  طريق  من  وورد  الشاطبية،  طريق 

والقصر. والتَّوسط  اإلشباع  أوجه:  "عين" ثالثة 

في القرآن الكريم ثالث كلمات من قبيل المد الالزم 
ا ست حركات، ويجوز  ا مشبعً في ستة مواضع تمدُّ مدًّ

ا تسهيل الهمزة الثانية بدون مد، وهي:  فيها أيضً

:    موضعان في سورة األنعام، 

:   موضعــان في سورة يونس، 

:   موضعان في سورة يونس والنمل.
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ا�قسام الرئيسة لجميع أنواع المد ا�صلي والفرعي

المد

المد األصلي
(المد 

الطبيعي)
حركتان

المد
الفرعي

المد المتصل 
أربع حركات

المد العارض 
للسكون
(٦،٤،٢)

المد الالزم
ست حركات

المد المنفصل 
أربع حركات

ما سببه

السكون

ما سببه

الهمز




