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الحمد هلل، و�سالم على عباده الذين ا�سطفى، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد المجتبى، 

وعلى اآله واأ�سحابه اأئمة الحق والهدى، اأما بعد:

ومنه  للعالمين،  المهداة  الرحمة  وهو  حياتهم،  وينبوع  الم�سلمين  منهاج  الكريم  القراآن  فاإن 

ت�ستمد الهداية اإلى ال�سراط الم�ستقيم والحياة الطيبة وراحة البال والعي�سة الكريمة. 

اأدائه،  وعلم التجويد من العلوم ال�سرعية المهمة التي تعنى بالقراآن الكريم من حيث كيفية 

اأ�سحاب  على  يخفى  وال  اآياته،  وحفظ  التالوة،  حق  تالوته  على  يعين  بما  اآدابه،  ومراعاة 

واأل�سقها مالزمة للقراآن  ال�سرعية ن�ساأًة وتاأليًفا،  العلوم  اأقدم  اأن علم التجويد من  الب�سيرة 

المجيد، وما ذلك اإال لتعلقه باأ�سرف كالم اأال وهو كالم اهلل عز وجل.

وال ريب اأن تدري�س علم التجويد يمثل وجًها معتبًرا من وجوه العناية بالقراآن الكريم الذي هو 

د�ستور المملكة العربية ال�سعودية و�سرعتها؛ لذا كانت العناية بتدري�سه للنا�سئة مطلًبا اأ�سا�ًسا 

في الجانبين التربوي والتعليمي.

ومن هنا حر�ست الوزارة على تدري�س التجويد في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم  للطالب منذ 

وقت مبكر من حياتهم الدرا�سية؛ لكي يتاأ�س�س الطالب علميًّا وعمليًّا في علم من اأهم العلوم 

المرتبطة بالقراآن الكريم.

وقد حر�سنا على اأن يكون هذا الكتاب �سائًقا في عر�سه، جاذًبا في اأ�سلوبه، م�سجًعا للطالب 

على التفاعل معه، وح�سن اال�ستفادة منه، بما ت�سمنه من تمهيدات م�سوقة، واأن�سطة مو�سحة، 

تعين على تنمية المهارات الذاتية في التعلُّم والتفكير واالإبداع لدى الطالب، وتبعث فيهم روح 

الم�ساركة الفاعلة فــي الــدر�س، وعلــى تطبيـق ما تعلموه في حياتهم الواقعية.

واإننا اإذ نقدم هذا الكتاب للطالب في حلته الجديدة نحمد اهلل تعالى ون�سكره على ما مّن به من 

اإتمام هذا العمل، �سائلين اهلل الكريم اأن يكتب التوفيق الأبنائنا الطالب واأن يجعلهم من اأهل 

القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�سته. ومن اهلل تعالى وحده ن�ستمد العون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم 

الر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل، �سدد اهلل الُخَطى وبارك في الجهود اإنه �سميع مجيب.





الف�س الدرا�س
الث�ل
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دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د الطبيعي.            اأذكر تعري ا

د الطبيعي.       اأعطي اأمثلة على ا

د ب�سورة  �سحيحة عند التالوة. ق ا باأ      

الدر�س 
الأول

١١
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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي:
      أنه لم يقع بعد حروف المد همز وال سكون.

، وبعضها  ا كما في كلمة   وكلمة   قُ وصالً ووقفً نْطَ       أن بعض المدود تُ
. قُ في الوقف دون الوصل كما في كلمة   وكلمة   نْطَ يُ

ي ال تقوم ذات حرف المد إال به. هو ال
 . 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 النو الحروف الهجائية ـ الواقعة في  ا، ويندرج في ه النوع األول: أن يكون حرف المد ثابتًا وصالً ووقفً

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

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



بيع د ال تعريف ا

بيع د ال وا ا اأ
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:( زوري رحمه الله( مْ قال الشيخ سليمان الجَ

ة الأمث

ــو هُ وَ يًّــا  بِيعِ طَ الً  أَوَّ ــمِّ  سَ وَ
تَلَبْ وفُ تُجْ ــرُ ونِهِ الْحُ الَ بِدُ وَ
ونْ يَكُ يَّ  بِيعِ الطَّ فَ ــدٍّ  مَ دَ  بَعْ ا  جَ

هُ  لَ ــيٌّ  عِ رْ فَ لِــيٌّ وَ أَصْ ــدُّ  الْمَ وَ
ــبَبْ لَى سَ هُ عَ فٌ لَ قُّ ــا الَ تَوَ مَ
ونْ كُ زٍ أَوْ سُ مْ يْرُ هَ فٍ غَ رْ بَلْ أَيُّ حَ

التوضيح األمثلة م

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

نشاط

ُيَمد في حالتي الوصل والوقف
ُيَمد في حالة الوصل فقط
ُيَمد في حالة الوقف فقط

ا  ٢، وأستخرج منها ما يمد مّدً أقرأ سورة هود من اآلية رقم ١ إلى اآلية رقم 
ا في حالتي الوصل والوقف، أو في إحدى الحالتين دون األخرى. بيعّيً

نشاط

ماُيَمد في حالة الوقف
فقط

ماُيَمد في حالة الوصل
فقط

ماُيَمد في حالتي الوصل
والوقف م

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

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

تعـالـى:  قـــال 

.( )

التطبيق العملي: 

التقويم:

) اذكر تعريف المد الطبيعي.  )
) ما عالمة المد الطبيعي؟ وما مقدار مده؟ )

.( - ) هود ( )



ا، ثم استخرج منها المد الطبيعي: ) اقرأ اآلية الكريمة اآلتية جهرً )
قال تعالى:

.( )

ل من حفظك ثالثة أمثلة للمد الطبيعي. ) سجِّ )

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  نحو         يتأكد نطق المد خالصً
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

.( ) احلديد ( )




    

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

ت�سل. د ا            اأذكر تعري ا

      اأب حكمه ومقدار مده.

      اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد مت�سل.

ت�سل. د ا       اأمثل على ا

ت�سل ب�سورة  �سحيحة عند التالوة. د ا ق ا باأ      

الدر�س 
الث�

٢٢
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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 بعد همز متصل به في كلمة واحدة.
فسبب المد هو الهمز اآلتي بعد حرف المد، ولهذا سمي (المد المتصل)؛ التصال الهمز بحرف المد في 

. كلمة واحدة، مثل:  و

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

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



ت�س د ا تعريف ا

كمــــــ

مقدار مد
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ــــــــة الأمث

التوضيح حرف المد
المد المتصل
طرف الكلمة

المد المتصل
وسط الكلمة م

نجد في هذ 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 

رفها فيمد وصًال  وسط الكلمة، وأما إذا كان الهمز في 

أربع حركات، ويمد وقًفا أربع أو ست حركات.  

األلف                           ١

الواو                                                                                                          ٢

الياء         ٣

:( زوري رحمه الله( 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

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

.(١)  9

نشاط

سببه مقداره حكمه حرف المد الكلمة م
١
٢
٣

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

نشاط

مقداره حكم المد مثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

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

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

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

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

نشاط

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

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

باع ست حركات. بالوجهين: التوسط أربع حركات، واإل

التطبيق العملي: 
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تعالى:: قال 

.( )  9

التقويم:

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

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

.( ) 9 
: تعالى:  قال  ــ 

.( ) 9 
.( )9 ــ قال تعالى: :

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

.( - ) البقرة ( )
.( ) األعراف ( )

.( ) البقرة ( )
.( ) النساء ( )
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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)(

. ) النشر في القرءات العشر، شمس الدين محمد بن اجلزري   ص  )



    

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

نف�سل. د ا            اأذكر تعري ا

      اأب حكمه ومقدار مده.

      اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد منف�سل.

نف�سل. د ا       اأمثل على ا

نف�سل ب�سورة �سحيحة عند التالوة. د ا ق ا باأ            

الدر�س 
الث�ل

٣٣
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تأمل الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي:

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

. المد المنفصل هو: حرف مد أتى بعد 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(

ولذا يسمى بـ(المد الجائز).



ف�س د ا تعريف ا

كم

لفها اإلمام أبي القاسم الشاطبي. بيًتا، واشُتهرت بهذا االسم نسبة إلى م ) الشاطبية: وتقع في  )
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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 يعدُّ 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 :

سور

مقدار مد

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

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

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

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

نشاط



 :( زوري رحمه الله( 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

ة الأمث

التوضيح
المد المنفصل
مير في هاء ال

المد
المنفصل

حكًما فقط

المد المنفصل
رسًما وحكًما

م

يتبيــن مــن خــالل أمثلــة  هــذا الجــدول أن 
المــد المنفصــل يأتــي علــى ثــالث صــور:
األولــى: انفصــال حــرف المــد عــن الهمــز 
ــدار  ــالً بمق ــد وص ــك يم ــا، فذل ا وحكمً ــمً رس
ــى  ــف عل ــة الوق ــي حال ــا ف ــركات، أم ــع ح أرب
ــا  ــذ طبيعيًّ ــون حينئ ــد يك ــى فالم ــة األول الكلم
الهمــز.  وهــو  المــد  ســبب  وجــود  لعــدم 
ا،  الـثـانـيـــة: اتصــال حــرف المــد بالهمــز رســمً
ــا؛ ألنه ال يمكــن الفصل  لكنــه يعدُّ منفصــالً حكمً
ــا؛ ألن الهمــز ليــس مــن أصــل الكلمة  بينهمــا وقفً
ــركات.  ــع ح ــدار أرب ــد بمق ــك يم ــى، فلذل األول
الثالـثـــة: أن يكــون حــرف المــد ثابتًا فــي الوصل 
دون الوقــف، وعالمــة المــد فــي المصحــف واو 
صغيــرة بعــد الهــاء المضمومــة ويــاء صغيــرة بعد 
ــدار  ــالً بمق ــد وص ــك يم ــورة، فذل ــاء المكس اله
ــى  ــف عل ــة الوق ــي حال ــا ف ــركات، أم ــع ح أرب
؛ ألن آخــره  الكلمــة األولــى فــال مــد فيــه أصــالً

حــرف ســاكن. 

9                                                                                 : 9                  : 9    :      

9                                                                                         :    9                                                           :    9                                                                            :

9                                                                   : 9                                                                                       :

. ) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص  )
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أقرأ اآليات اآلتية، وأستخرج منها المد المنفصل، مبيًنا حكمه ومقدار وسببه، 
 y x w v u t s r q p o n m l k j i: :قال اهللا تعالى
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نشاط

سببه مقداره حكمه حرف المد الكلمة م
١
٢
٣

.( - ) األنعام ( )
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مبيًنا حكمه  فيهما مد منفصل،  مثالين  المد  أعطي لكل حرف من حروف 
: ومقدار

أصنِّف المدود اآلتية إلى َمد منفصل رسًما وحكًما، وَمد منفصل حكًما ال رسًما.

نشاط

نشاط



َمد منفصل حكًما ال رسًما َمد 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:
الب الكلمات اآلتية مطبًقا المد المنفصل: يقرأ كل 

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

!!l!!k!!!!j!!i!!!!!!!"!!g!!#!!e!!$!!c!!%!!!!a!!`:
!!!&!!z ! !y ! !x ! !w ! !v ! ! !u ! !t ! ! !sr ! !q ! !p ! !o ! !nm
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!!.!!/!!0!!!!!1!!Æ ! !Å ! !Ä ! ! !ÃÂ ! !Á ! !À ! !¿ ! !2!!3!!!4!!!!!»

. ) 9!!!5!!6!!7!!8!!9!!:!!;!!!!<!!!=!!>?

التقويم:

التطبيق العملي: 

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

ه:  ا، ثم استخرج المد المنفصل، وبيِّن حكمه ومقدار مدِّ ) اقرأ اآلية الكريمة اآلتية جهرً )
قال تعالى:

. )  
.( ) النور  ( )

.( ) البقرة ( )



) ميِّز بين المد المنفصل والمد المتصل في األمثلة اآلتية: )
 . قال تعالى:

. قال تعالى:
. قال تعالى:

. قال تعالى:
. قال تعالى:

. .قال تعالى:

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:
، وذلك  9 -اإلدغام في:

حالة الوصل.
.9 - اإلشمام في:

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

ا في  -حذف األلف الثانية وقفً
.9 :

.9 - اإلدغام الكامل في :



!'"

القصر من طريق طيبة النشر:•
ورد عن حفص عن عاصم -من طريق طيبة النشر- قصر المد 

دَّ بمقدار حركتين، و ينبغي لمن أراد أن  مَ المنفصل؛ وذلك بأن يُ
يقرأ بقصر المنفصل أن يعرف األحكام المترتبة عليه، ونذكرها 

فيما يلي:
- وجوب اإلتيان بالبسملة في وسط السورة.

- وجوب توسط المتصل أي مده أربع حركات فقط.
-  تر السكت قبل الهمز في "أل" و"شيء" والمفصول 

والموصول.
- عدم المد للتعظيم في ال إله إال الله.

-  عدم التكبير بين السورتين من آخر الضحى إلى آخر الناس.
-  عدم الغنة في النون الساكنة قبل الالم والراء.

ا ومدها ست حركات في  -  وجوب إبدال همزة الوصل ألفً
D K   في موضعي سورة يونس و 

L في سورة يونُس وسورة  موضعي سورة األنعام، و 
النمل.

-  وجوب اإلشمام في: في سورة يُوسف.
9 في سورة األعراف. - وجوب اإلدغام في: :

y x 9 في سورة هود. - وجوب اإلدغام في::



" في سورة  -  وجوب اإلدغام التام في:
المرسالت.

 ،  ،     ÁÀ¿ ، ¸¶ كت على: -  تر السَّ
. M LK

! في سورة  -  وجوب قصر(العين) في 
.في سورة الشور # مريم و

= في سورة الشعراء. -  وجوب التفخيم في الراء 
) في سورة النمل في  -  وجوب حذف الياء من 

حالة الوقف.
-  وجوب حذف األلف من     في سورة اإلنسان 

في حالة الوقف.
-  وجوب قراءة     R في سورة الطور بالسين فقط.
¸ في سورة الغاشية بالسين أو الصاد. - جواز قراءة:
? Ã في سورة البقرة وكذا  -  جواز قراءة: 

في سورة األعراف بالسين أو الصاد.
باإلدغام أو اإلظهار. Y  ، < -  جواز قراءة: 
وم في مواضعها  L في سورة الرُّ -  جواز قراءة: 

الثالثة بالفتح أو الضم.

M LK ، والنون يف  ، والالم يف     ÁÀ¿ ، واأللف يف  ¸¶



    

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د العار�س لل�سكون.            اأذكر تعري ا

      اأحدد مقدار مده.

      اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد عار�س لل�سكون.

د العار�س لل�سكون.       اأمثل على ا

د العار�س لل�سكون ب�سورة �سحيحة عند  ق ا باأ           

     التالوة.

الدر�س 
الراب

٤٤
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القسم األول: ..............................سبق في أقسام المد أنه قسمان: 
القسم الثاني: المد الفرعي، وهو على نوعين:

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

المد العارض للسكون هو: إطالة الصوت بحرف المد أو اللين إذا أتى بعد 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.

: ومقداره أربع حركات. والتوس

: ومقداره ست حركات. واإلشبا



مقدار مد

س د الع�ر تعريف ا



!')

التوضيح الـــمــــثال

د الثالثة (وهي: األلف والواو الساكنة  إذا وقع بعد حروف ا
كسور ما قبلها) حرف ساكن  موم ما قبلها والياء الساكنة ا ا

باع. د: القصر، والتوسط، واإل ألجل الوقف جا في حرف ا
ا. بيعّيً ا   وأما في حالة الوصل فيمد مّدً

حروف المد

فتو ما  إذا وقع بعد حرفي اللني (وهما: الواو والياء الساكنتان ا
قبلهما) حرف ساكن ألجل الوقف جا في حرف اللني: القصر، 

باع. والتوسط، واإل
ا تقوم به   وأما في حالة الوصل فتنطق الواو والياء اللينتان 
افهة. بط إال با ذاتهما، ويقدر بحركة واحدة، وهو ال ي

حرفا اللين

:( زوري رحمه الله( مْ قال الشيخ سليمان الجَ

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

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

ة الأمث

:
:
:

:

:

   9
   9
   9

   9

   9
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أقرأ اآليات اآلتية، وأستخرج منها المد العار للسكون، مبيًنا حكمه ومقدار وسببه.
قال تعالى:             

             
.(١)         

 ) (' & %$# " ! وقال تعالى: 
.(٢) 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

نشاط

سببه مقداره حكمه حرف المد أو
حرف اللين الكلمة م

١
٢
٣

.( - ) الفاحتة ( )

.( - ) قري ( )



!(!

المد مثالين فيهما مد عار للسكون، مبيًنا  أعطي لكل حرف من حروف 
. حكمه ومقدار

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

. ٢ـ
٣ـ

نشاط

نشاط

مقداره حكم المد المثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣



!(&

أوًال: التطبيق على كلمات مفردة:
الب الكلمات اآلتية مطبًقا المد العار للسكون: يقرأ كل 

9 :
ثانًيا: التطبيق على اآليات:

يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد العار للسكون تطبيًقا صحيًحا:  
:

.(١)  9

التطبيق العملي: 

التقويم:

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

ا؟ ا عارضً دًّ ي مَ ) لماذا سمِّ )

.( - ) الذاريات ( )



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.

ا، ثم استخرج المد العارض للسكون، وبيّن حكمه ومقدار مده: ) اقرأ اآليات الكريمة اآلتية جهرً )
قال تعالى:   

قال تعالى:  
قال تعالى:  

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



!((

    

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د الالزم.              اأذكر تعري ا

        اأب مقدار مده.

.د الالزم بكلمات من القراآن الكر         اأمثل على ا

        اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد الزم.

د الالزم ب�سورة  �سحيحة عند التالوة. ق ا باأ        

الدر�س 
س �م ا

55
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تأمل المد في الكلمات السابقة، وال حظ ما يأتي:
أن حروف المد جاء بعدها سكون أو تشديد.     

ا. أن السكون والتشديد ثابتان وصالً ووقفً     

ا على المد الطبيعي. ا زائدً أن  فيها قدرً     

المد الالزم هو إطالة الصوت بحرف مد أتى بعد سكون أصلي.
ا، ويعدُّ 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.



مقدار مد

م د الال تعريف ا

التوضيح األمثلة م

د الثالثة وقعت قبل ساكن، ففي  د في جميع األمثلة أن حروف ا
ثابة الساكن؛  دد  دد، وا لني وقعت األلف والواو قبل م ثالني األَوّ ا
، فأدغم  ألنه مكّون أصًال من حرفني: أولهما ساكن واآلخر محر
ثال الثالث  د في ا دًدا، كما  ر فصارا حرًفا واحًدا م الساكن في ا
يم. دية في فوا احلواميم وقعت قبل ساكن، وهو حرف ا أن الياء ا

د فيها وصًال ووقًفا. باع ا وجميعها يتعني إ

9                                                           : ١

9                                                                                         : ٢

9                                               : ٣

ة الأمث
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:( زوري رحمه الله( 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

، وأستخرج منها حروف المد  أقرأ سورة هود من اآلية رقم ١ إلى اآلية رقم 
م. الال

نشاط

حرف المد الالزم الكلمة م
١
٢
٣

: م، مبيًنا مقدار مد أعطي لكل حرف من حروف المد مثالين فيهما مد ال

نشاط

مقدار المد المثال حرف المد م

األلف ١

الواو ٢

الياء ٣

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

نشاط

مقداره حكم المد المفهوم نوع المد
المد المتصل

المد المنفصل
المد العار للسكون

المد الالزم

التطبيق العملي: 

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

قال تعالى: :

أوالً: التطبيق على كلمات مفردة:
م: الب الكلمات اآلتية مطبًقا المد الال يقرأ كل 



.( )

التقويم:

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

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

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.

.( - ) يونس ( )



  

دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

             اأذكر تعري مد البدل.

        اأب حكمه ومقدار مده.

        اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد بدل.

        اأمثل على مد البدل.

        اأبق مد البدل بطريقة �سحيحة عند التالوة.

الدر�س 
�س س� ال

٦٦



!"*

تأمل األمثلة السابقة والحظ ما يلي:
أن الهمز سبق حرف المد "عكس المد المتصل".     

د يف كلمة واحدة. مز وحرف ا      أن ا
ليس بعد حرف المد همز أو سكون     

المد البدل: هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة ولي بعد حرف المد همز أو سكون.
. إذ أن األصل في كل بدل هو اجتماع همزتين في  وسمي بدالً ألن حرف المدِّ فيه مبدل عن الهمز غالباً
كلمة واحدة؛ األولى متحركة، والثانية ساكنة فتبدل الثانية الساكنة حرف مدِّ من جنس حركة الهمزة األولى 

وا  وما شابهها.  أُوذُ ،  وَ اناً  ،  إِيمَ م  ادَ تخفيفاً نحو  ءَ
، وهذا ليس شرطا في كل الحاالت إذ يوجد كلمات بها همز يليه حرف مد وليس مبدال مثل: قرآن 

 آنية ،  يؤوس ..وغيرها

يمد حركتين كالمد الطبيعي تماما.



كم

تعريف مد البدل

²  -  d  -   M
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بناًء على ما تعلمته:
ما الفر بين المد الطبيعي والمد المتصل:

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

 وما الشبه بين مد البدل والمد الطبيعي:
..........................................................
..........................................................

.  استخر من األمثلة التالية الكلمة التي تحوي مد البدل مع التوضيح والحكم
. اقرأ اآلية بصوت مسموع مطبقا مد البدل

نشاط

نشاط





الحكم
حرف
المد

الكلمة التي تحوي
مد بدل

المثال

 i h g f e d قال تعالى:
(١) s r q p on m l k j

قال تعالى:    = < ? (٢)

 ª © ¨ § ¦ ¥ :قال تعالى
(٣) ® ¬ «

 .( ) يونس ( )   .( ) البرو ( )
.( ) البقرة ( )
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اكتب كلمات من القرآن الكريم بها مد بدل:
١. همز يليه حرف المد ( األلف ): ......................
٢. همز يليه حرف المد ( الياء ):........................
٣.همز يليه حرف المد ( الواو ):........................

نشاط

التقويم:

) عرف مد البدل. )
) ما الفرق بين مد البدل والمد المتصل؟ )

) ما وجه الشبه بين مد البدل والمد الطبيعي؟ )
) استخرج الكلمات التي تحوي مد بدل مما يلي، ثم اقرأها على زمالئك: )

( )  ,+ * ) ( ' & % $ # " !  .
( ) R Q P O N M L K J  .

( ) f e d c b a ` _ ^ ] \  .
( ) " !  .

( ) ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  .

.( ) البينة ( )   .( ) النحل ( )   .( ) يوسف ( )
  .( ) األعراف ( )   .( ) قري ( )
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دا الدر�س اأ

�ية الدر�س اأن اأتوق بعد 

د الالزم.            اأحدد اأق�سام ا

د الالزم. ز ب اأق�سام ا اأمي      

      اأ�ستخرج الكلمات التي فيها مد الزم.

د الالزم.       اأمثل على كل ق�سم من اأق�سام ا

د الالزم ب�سورة  �سحيحة عند التالوة. ق ا باأ      

الدر�س 
س�ب ال

77
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تأمل نطق الكلمات القرآنية السابقة، والحظ ما يأتي: 
أن حرف المد في (أ) وقع في كلمة قبل حرف مشدد.     

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

     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 بعد سكون أصلي في كلمة، وعالمته أن يكون بعد المد حرف مشدد.

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



م د الال س�م ا اأق

9 الم:
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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:

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

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

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

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

التوضيح األمثلة

المثقل  بنوعيه  الكلمي  م  الــال المد  األمثلة  هذ  منت  ت

والمخفف، ومقدار مد ست حركات، وأكثر ما يقع منهما 

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

، ١ من سورة يونس. :9K   في اآليتين١ هذ الكلمة

م كلمي مد ال

مثقل
م  المد الال

الكلمي
م كلمي مد ال

مخفف

ة الأمث

9 :9 :

9 :



التوضيح األمثلة

المثقل  بنوعيه  الحرفي  م  الال المد  األمثلة  هذ  منت  ت

مختصان  وهما  حركات،  ست  مد  ومقدار  والمخفف، 

هجا  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. بيعّيً ا  ه)، فإنه يمد مّدً اها (

م حرفي مد ال

مثقل

م  المد الال

الحرفي

م حرفي مد ال

مخفف

:( زوري رحمه الله( مْ قال الشيخ سليمان الجَ
ـهْ  بَعَ ـــمْ أَرْ يْهِ مٍ لَدَ زِ ـــامُ الَ سَ أَقْ
ُ ـل ثَـقَّ ٌ مُ ـــف فَّ ـخَ ـــا مُ مَ هُ ـالَ كِ
عْ تَمَ ونٌ اجْ ــكُ ــةٍ سُ مَ لْ ــإِنْ بِكِ فَ
ا دَ جِ وفِ وُ رُ ـيِّ الحُ ثـِ أَوْ فِي ثُالَ
ـا مَ غِ دْ ـــلٌ إِنْ أُ ثَقَّ ـــا مُ مَ هُ ـالَ كِ
رْ ــوَ السُّ لَ  أَوَّ  ُّ فِي رْ الحَ مُ  الَّالزِ 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  ــوَ السُّ اتِحِ  وَ فَ فِي  ا  أَيْضً  َ ا ذَ وَ
ــرْ شَ بَعْ عَ رْ اتِحَ األَ وَ عُ الفَ مَ يَجْ وَ

هْ عَ مَ فِــيٌّ  رْ حَ وَ يٌّ  مِ لْ كِ ـــكَ  تِلْ وَ
ـلُ ــصَّ فَ ــــةٌ تُ بَــعَ أَرْ هِ  ــــذِ هَ فَ
عْ قَ يٌّ وَ مِ لْ ــوَ كِ هْ دٍّ فَ فِ مَ رْ عْ حَ مَ
ا فِــيٌّ بَدَ رْ حَ هُ فَ ــطُ سْ ــدُّ وَ المَ وَ
ا مَ غَ دْ يُ لَــمْ  ا  إِذَ لٌّ  كُ ـــف  فَّ خَ مُ
رْ صَ انْحَ ــانٍ  ثَمَ فِــي  وَ هُ  ودُ جُ وُ

صُّ ولُ أَخَ يْنِ والطُّ هَ جْ و وَ يْنُ ذُ عَ وَ
فْ لـِ يًّـــا أُ بِيعِ ا طَ ـــدًّ هُ مَ ـــدُّ مَ فَ

رْ صَ دِ انْحَ رٍ قَ اهِ يٍّ طَ ــظِ حَ فِي لَفْ
رْ تَهَ ا اشْ كَ ذَ عْ طَ نْ قَ ا مَ يْرً حَ هُ سُ لْ صِ

. - ) حتفة األطفال، للشيخ سليمان اجلمزوري ص  )

9 :

9 :

9 :

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

م كلمي مخفف.  مد ال     9 ٢ـ :
م كلمي مثقل.  مد ال     9 ٣ـ :

م حرفي مخفف. مد ال      9 ـ :

نشاط

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

نشاط

حرف المد الالزم الكلمة م
١

٢

٣

: م، مبيًنا مقدار مد أعطي مثاًال لكل قسم من أقسام المد الال

نشاط

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

م الكلمي المخفف المد الال ٢
م الحرفي المثقل المد الال ٣

م الحرفي المخفف المد الال
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التطبيق على كلمات مفردة: أوالً:
ورى،  ، غافر، ال عراء،  يقرأ الطالب فواتح السور اآلتية: األعراف، مريم، ال

م الحرفي تطبيًقا صحيًحا. مطبقين المد الال
ثانًيا: التطبيق على اآليات:

م تطبيًقا صحيًحا:  يقرأ الطالب اآليات اآلتية مطبقين المد الال
قال تعالى: :

.( )  9
وقال تعالى: :

.( )  9

التطبيق العملي: 

التقويم:

) ما أقسام المد الالزم؟ )
) علِّل لما يأتي: ) 

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

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

د الالزم. ل من حفظك ثالثة أمثلة لكل نوع من أنواع ا ) سجِّ )

مة الثانية القا مة األولى القا
١ هو حرف مد أتى بعد سكون أصلي في حرف هجا ثالثة أحرف 

ديد. ر أن يكون فيه ت وسطها حرف مد ب
م الكلمي المخفف. (   ) المد الال

٢ هو حرف مد أتى بعد سكون أصلي في حرف هجا ثالثة أحرف 
ديد. وسطها حرف مد خالًيا من الت م الكلمي المثقل. (   ) المد الال

ر كونه  ٣ هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة ب
دًدا. م

م الحرفي المخفف. (   ) المد الال

 هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خالًيا من 
ديد. الت

م الحرفي المثقل. (   ) المد الال
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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 

"عين" ثالثة أوجه: اإلشباع والتَّوسط والقصر.
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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المد

المد األصلي
(المد 
الطبيعي

حركتان

المد
الفرعي

المد المتصل 
أربع حركات

المد العارض 
للسكون

، ، )

المد الالزم
ست حركات

المد المنفصل 
أربع حركات

ما سببه
السكون

ما سببه
الهمز




