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أحكامها –ملخص / المدود أقسامها وأنواعها 

"  القصر ما كان مقدار حركتين، والمد ما كان أكثر من حركتين، وليس المراد 

بالقصر: ترك المد بالكلية "

      : حروف املد ثالثة هي

. األلف الساكنة، وال تكون إال ساكنة وال يكون ما قبلها إال مفتوحا1  

. الواو الساكنة المضموم ما قبلها. 2

. الياء الساكنة المكسور ما قبلها.3

نوحيها : وحروف املد الثالثة بشروطها جمموعة يف قوله تعاىل
    ملاذا مسيت حبروف مد ولني ؟؟؟ 

المتداد الصوت بها   حروف مد لـ :  

لخروجها بسهولة، وعدم كلفة حروف لني لـ :

    : حالة واحدة فقط [ أحوال حرف األلف [

األلف تكون دائما حرف مد ولين

    : يكونا حريف : : حاالت 3 أحوال الواو والياء 

 

القصراملـــدالتعريف
الزيادة ، والبسط واإلطالةلغة 

له في النطق و الكتابة َمدَّ الحرف :طوَّ

الحبس ، والمنع

زيادة فيهإثبات وإبقاء حرف المد واللين من غير إطالة الصوت بحرف المد  واللين عند وجود السبب اصطالحا

لعدم وجودالسبب

إذا سكنتا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء : مد ولني1

    إذا سكنتا وانفتح ما قبلها  : لني فقط2

 إذا تحركتا بأي حركة كانت  : لنيالمد وال 3
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أقـــســــام املـــــــد

أصلي   فرعي
 

 سكون                      همزة
 

 الهمزة :مدود سببها 

45

6

24

5

المد الطبيعي وهو المتعلق بذات حرف المد و ال يسمى 

 يتوقف على سبب / يمد حركتين 

] من أصل الكلمة [ : ألصالته أصليسمي 

: ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيد فيه  طبيعيسمي 

عن مقدار حركتين و الينقص

لفظي  المد الزائد عن المد األصلي الطبيعي بسبب

 أو سبب معنوي الهمز أو السكون

ص/  المفلحون/  الحآقة جآء / سمآء / مآلئكة
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