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 املّد ينقسم إىل قسمني : 

مثل ومثل مٌد طبيعي : وىو  -
ّد مبقدار  دامل ىذاو مثل و  .ُيم

 . وإّما السكون إّما اهلمزة  :ومٌد فرعي : ولو سببان  -

 املّد بسبب اهلمزة أنواع : 

 املّد الواجب املتصل : مثل :  -

 ل : مثل : املّد اجلائز املنفص -

  مثل :مّد البدل:  -
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 :  السكون بسبب الذي املدّ 

 ولكن ؛ متحركة الكلمة تكونوىو أن  للسكون عارضٌ  مد   إما - 
دو مثل :  السكون هلا فعرض سمِكنت للوقف   حركتني مبقدار ُيم

:   إىل ينقسمو   أصلي سكونوىو ما كان   الزم مد   إماو  حركات ست أو أربع أو
: مثل حريف الزم مد  و :  مثل كلمي الزم مد

 الذي ىو املخفف و شّدة بعد يكون الذيىو  املثقلو  وخمفف مثقل منهما وكل  
 .  مشّدد غري
 

:حنو  األلف الساكنة املفتوح ما قبلها ثالثة : املد حروف
والياء الساكنة املكسور ما والواو الساكنة املضموم ما قبلها حنو :

 .قبلها حنو : 
 

 كلمة يف  اهلمزة و املد حرف يكون الذي ىو املتصل الواجب املد
 فالوق يف  سًتا و  حركات مخس إىل أربعمتوسطا كان أو متطرفا وُيد  واحدة
  نيكو  و أنل ىأما املد اجلائز املنفصمثل : 

 



 

4 

 وجائزا منفصال يسمىلذلك  األخرى الكلمة يف واهلمزة ، كلمة يف املد حرف
 مثل :   حركتني مبقدار وقصره  حركات مخس إىل ، أربع قدارمب مده زاو جل

 
  

 أبلف عنو عوضفي الفتح يف كلمة تنوينىو وجود  : الِعَوض مد  -1
 أما ،  مثل : يف حال الوقف  حركتني مبقدار متد مدية
مثل  حبركتني عنو يعوض ال فإنو ؛ مربوطة اتء على التنوين كان إذا

 .بل تنطق التاء ىاء عند الوقف 
 

مد البدل وىو ُيد حركتني مدا  منها : الطبيعي ابملد تلحقاليت  دودامل
 دُي ووى:  قولنا يف اهلجاء حروف يف لفألا مدطبيعيا ، و 

 يكن مل إذا اهلاء وىو:  الصغرى الصلة مدو طبيعيا مدا حركتني 
 عليها يمزاد  مضمومة كانت إذا اهلاء مبقدار متمدوىي  مهزة  بعدىا

 يمزاد مكسورة كانت إذا ومثل :   الوصل يف واو
 مدا متد و، ىذهو :  مثل ايء عليها
  طبيعيا



 

5 

 
 : ومثل ،:  مثل  الصلة دخلهات الاليت  واطنامل

 
 

 وتكون ، مهزة ، الضمري ىاء بعد جاء إذا وىو:  الكربى الصلة مد
:  مثل مكسورة أو ،مثل :  مضمومة

دو    . حركتان مده وجيوز ، حركات مخس أو أربع مبقدار ُيم

 غريأي  كاملة ابحلركة تنطق ال ، احلركة من جبزء تنطق أن ىو:  الّروم
 الرَّْوم:  العلماء قالوقد مثل :  لو ومظهر بو مفصح

 . البعيد يسمعو الو القريب منك يسمعو 
 شفوية حركة هبا ظهري وإمنا ، صويت نطق ابحلركة يظهر الأن  : ىو اإلمشام و

:  مثل الواو وىي ؛ الضمة حركة إىل لإلشارة الشفتني إطباقوىي 
 معأييت  ىوو  األعمى يراه ال اإلمشام : قالوا ولذلك

 . أيضا الضمة وكذا ، والكسرة الفتحة مع أييت الرَّْوم أما ،فقط  الضمة
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 :  قولك يف موعةىي اجمل احلريف الالزم املد حروف

 
 

 احلروف) كــ املد فيها كلمات ست تعاىل هللا حفظو الشيخ ذكر
  ،أي اهنا متد ست حركات ىي :  اإلبدال وجو على(  املقطعات

 كلمي مد ؛ يونس يف يونس يف أي موضعني  حرفني يف
 يف وكذا  مثقل كلمي مد ؛ النمل ويف ، مثقل

 . كلمات ست فهذه ، نعاماأل يف أي موضعني احلرفني

:  تعاىل قولومثل ؛ والنطق املد عدم:  التسهيل
 وأضعف احلركة من وىأق وىو ؛  واحلركة اهلمزة بني ما لفظ التسهيل:  قالواو 

 . اهلمز  من
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 . قبلهما كان إذا ىو:   اللني حرف
 

 املد فيو جاز ؛: مثل  مفتوحا آخرهحرف املد  كان: إن  
 الثالثة فيو جاز ؛: مثل  مكسورا كان وإن والقصر والتوسط
 القارئ ينطق أنوىو  الّروم مع القصر وىو ؛ الرابع الوجو فيو ويلحق املذكورة

 . الكسر جهة إىلاحلرف  حركة بثلثي
 

 اال وىي   املذكورة األربعةاز فيو ج مضموما أخره املد حرف كان إن
 والتوسط الطول وىي األخر والثالثة  الرَّْوم مع والقصر والتوسط واملد القصر

 . إمشام مع والضم
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 حروف بو تنطق الذي املد ىوو  الطبيعياملد  من نوع ىو التمكني مدّ 
 احلركات ظهور متكن ولكن طبيعي مد فهناحنو قولو تعاىل :  املد

 .  ولو عدة حاالت واحدة كلمة يف واأللف والياء الواو الجتماع

 مد اللني : حاالت 
 . مبقدار مندهحنو  سمكِّنمد اللني إذا  -1

  الطول و التوسط و القصر جاز فيوكان مفتوح حنو   إذا اللني مد -2
 الطول ؛ أوجو أربعة جاز فيو كان خمفوض حنو  إذا اللني مد -3

 .  الروم مع والقصر ، والتوسط القصرو ،
 و القصر: جاز فيو سبعة أوجو كان مرفوع حنو  إذا اللني مد -4

و اإلمشام مع التوسطو اإلمشام مع القصرو الروم مع والقصر والتوسط الطول   
 . اإلمشام مع الطول
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 القراء أن اعلم: )  يف -تعاىل هللا رمحو- الشيخ قال
  ينطقون الوصل حالة يفيصلون أي  ( متحركا قبلها ما كان إذا اهلاء يصلون

: حنو الضم يف اهلاءو ، حنو :  الكسر يف هلاءا

 يف فصح يصل وال: )  تعاىل هللا رمحو املصنف قال
 . واإلتباع النقل أصلها والقراءة ، حفص عند القراءة ىكذا 


