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٢٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

ا: 

اهلدى احلمد هللا الذي أودع يف كتابه أسرار البيان،وجعله علما على معامل 

ورسالة خالدة على مر الزمان،وحتدى به الناس على اختالف ملكا�م وتعدد 

ِيأتيه الباطل من بني  َال  ﴿قدرا�م ليظل آياته اخلالدة وهداه احملكم الذي ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ُِ ْ ْ

ٍيديه وال من خلفه تنْزيل من حكيم محيد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َ ْ ٌَ ِْ َ ََ ، مث وفق أهل العلم إىل بيان )١(﴾ َ

فليس كتاب يف هذا .والكشف عن دالالته وإظهار إعجازه للعاملنيأحكامه 

الوجود نال من العناية على مر الدهور ما نال هذا الكتاب العظيم وال جرى له 

من الذكر، واهتم بإتقانه األفاضل احملدثون األبرار ، الذين تلقوها وأتقنوها 

وال كبرية إال حبثوا فيها ،وأقرأوها وصنفوا  فيها فلم يرتكوا يف هذا العلم صغرية 

فال يزال هذا ، ًودو�ا ، فبينوها ووضحوها،ومل يدعو جماال للشك يف شيء منه

 القرآن دفاق الفيض مستمر العطاء، ال تنقضي عجائبه، وال خيلق على كثرة الرد،

فقد تعاقبت عليه أفهام العلماء على اختالف مشار�م ومذاهبهم، فتظهر فيه 

فلم مينع واحدا منهم ووجد كل  لفقيه،وتوقف عنده املتكلم،املفسر،وتأمل فيه ا

وهو مع ذلك متجدد املعاين مع جتدد األيام، ، واحد منهم فيه مبتغاه وقصده 

وهذا من دالئل إعجازه الذي �ر به العاملني من لدن حممد صلى اهللا عليه وسلم 

     ....وبعد.   ًوال يزال مستمرا حىت يرث اهللا األرض ومن عليها

 ّ أداة الفكر اليت يعربوهي اللغة هي قلب اهلوية الوطنية وروح األمة، فإن

 اإلطار الذي يتم من وهي�ا اإلنسان عن واقعه ومهومه وطموحه وإبداعه، 

لذلك .  على قوة األمة أو ضعفهاواملؤشر، خالله االنتماء والوالء للدولة واألمة

                                 
  ].٤٢[فصلت آية       سورة  )١ (

 



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

الوسائل للحفاظ على لغتها  جند كل الدول حترص بقوة على جتنيد كل نافإن

الوطنية من أي تأثريات ضارة والدفاع عنها يف مواجهة تأثري اللغات األخرى، 

ولعلنا من خالل  ،  اللغات اليت ماتتلباقيحىت ال حيدث هلا مثلما حدث 

البحث يف مضامني هذا املقال وجدنا مدى ما حظيت به اللغة العربية من 

وجتنيد أقالمهم وشحذ مههم يف الكتابة هلا وعنها يف ًاهتمام األئمة األعالم قدميا 

وما ، سبيل احلفاظ عليها كإرث يعزز اهلوية العربية بعد كو�ا لغة القرآن الكرمي 

ذلك إال أل�ا باإلضافة لكو�ا لغة القرآن الكرمي فهي لغة احلديث النبوي 

شرتك الذي جيمع واللسان امل، الشريف، ولغة العبادة والثقافةواحلضارة اإلسالمية 

اليوم أكثر من مليار مسلم على وجه األرض،كما أ�ا لغة التفكري العلمي 

  .واإلبداع واالبتكار الذي حيقق لألمة القوة والطاقة واإلجنازواالخرتاع والتقدم

تعلموا : (فال عجب عندها أن نرى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

ُمر : ( وكتب إىل أيب موسى األشعري أن ، ) ةالعربية فإ�ا تزيد يف العقل واملروء

ُومرهم برواية الشعر فإنه ، من قبلك بتعلم العربية فإ�ا تدل على صواب الكالم 
ًوكتب إليه أيضا قائال ، ) يدل على معايل األخالق  تعلموا العربية فإ�ا من : (ً

  ) .يبدينكم وأعربوا القرآن فإنه عر

ظهر على مالمح هذه اجلميلة تشوهات  األزمان بدأت تبتعاقبإال أنه 

أعملها فيها أبناؤها بسبب تداخل الكثري من العوامل اليت أضعفت حظو�ا 

 جيل إنشاءباملكانة لديهم كتواجد اللسان األعجمي وهجمات املغرضني �دف 

  .متذبذب اهلوية ، ضعيف االنتماء لعروبته

يف والتصنيف يف  األئمة الذين قيضهم اهللا للتألعلماء فقد أكثر لذلك

ولعل من أهم القضايا وأقدمها ، دقائق اللغة العربية من دراسة قواعدها وظواهرها 

 املتقدمون القول يف صفة الضاد بسط ف،التفريق بني الضاد والظاء قضية 



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 وكان للظاء من ذلك نصيب العربيةوخمرجها، ومايلتبس �ا من أحرف يف 

 لبيان أصحا�ا يكتبهامن رسائل اللغة ًموفور، حىت وجدنا عددا ليس بالقليل 

 يف غريه وإدغام غريه إدغامه حتدثوا عن أحكام كما، الفرق بني الضاد والظاء 

 من املسائل املتعلقة جبانب هذا املوضوع  ومن مث كان  مهي يف هذا وغريهافيه،

 احلرفني لنقيم املوازين كال املسائل اليت تناولت أهم على الضوء أسلطالبحث أن 

 يلقي ظالل الشك أعتربهٍ يف هذا املشكل على حنو بدا يل أن طالقس

  . هذه املسائل يف كثري من مظاهر اإلمجاع وطرحهاعن

  : اآلتيةسائل املإيضاح على البحث هذا ايف اعتمدت فقد هنا ومن

  .تعريف الضاد والظاء: ًأوال

  . والظاءالضاد وصفة خمرج بيانً:ثانيا

  .الظاءالفرق بني الضاد و: ًثالثا

  . خاصة باللحن يف احلرفني وحكم اخللط بينهماأحكام ً:رابعا

  . وجود الضاد يف القرآن الكرميأماكنً:خامسا

  : املشرتك بني الضاد والظاءالقدرً:سادسا

   .ضاد لغة الالعربية: ًسابعا

  .؟ هو صحيحهل) أَنَا أَفْصح من نَطَق بِالضَّادِ  ( حديث: ًثامنا

  .لقبائل العربية حبريف الضاد والظاء أو اخللط بينهما ااختصاص ً:تاسعا

  . يف بيان الفرق بني الضاد والظاءالتأليفً:عاشرا

ً وصــلى اهللا وســلم علــى ســيدنا حممــد خــري الربيــة وعلــى آلــة وســلم تــسليما هــذا

  .كثريا 

  



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

أو :دء   اءواوف ا  ف:  

رف جمهور، وهو أحد الضاد حرف هجاء، وهو ح"  :الضاد تعريف

ًاحلروف املستعلية، يكون أصال ال بدال وال زائدا، والضاد للعرب خاصة وال  ً ً

  : ولذلك قيل يف قول أيب الطيب)١(توجد يف كالم العجم إال يف القليل،

ْو�م َ
َ فخر كل من نطق الضادِِ َّْ َ َ َ ْ َ ِّ ُ ُ ِ وعوذ اجلاين وغوث الطريد             َ َِّ ُ ْ َْ َ َ

ِ َ ُ َ  

  )٢(... ".إىل أ�ا للعرب خاصة به ذهب

َّالظاء حرف عريب خص :  الظاء روى الليث أن اخلليل قال: الظاءتعريف ُ
به لسان العرب ال يشركهم فيه أحد من سائر األمم ، والظاء من احلروف 

َِّ والذال والثاء يف حيز واحد، وهي احلروف اللثوية، ألن مبدأها ء والظاه،ا�هور َِّ ِّ

ًلظاء حرف هجاء يكون أصال ال بدال وال زائدا، قال ابن جىنِّمن اللثة، وا ً وال : ً

 اءالظ: قال ابن برى) ظا(و. َيوجد يف كالم النبط ؛ فإذا وقعت فيه قلبوها طاء 

ٍحرف مطبق مستعل  ْ ُ ٌُ َْ   )٣(. واهللا أعلم ،ٌ

                                 
                         الفــــضل مجـــــال الـــــدين حممـــــد بـــــن     أليب )     ض و د   (    مـــــادة   ٤٤٧ / : ٥       العـــــرب    لـــــسان :    انظــــر )١ (

   ،         دار احلديث  :           م القاهرة     ٢٠٠٣ /   هـ     ١٤٢٣ : ،       منظور   ابن    مكرم

 
  . م    ١٩٣٠          ، القاهرة    ٢٠٩   / ١   ":                شرح ديوان املتنيب   : "    انظر   )  ٢ (

    ٥  /  ٦ :            لسان العرب :    انظر   )  ٣ (



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

م:  ج ند وء اوا .  

سان مع أطـراف الثنايـا العليـا  خترج من إحدى حافيت اللفالضاد: الضادخمرج

 ومـــن اليمــىن أصــعب وأقـــل ًاالوخروجهــا مــع اجلهــة اليـــسرى أســهل وأكثــر اســتعم

ًاســـتعماال ومـــن اجلـــانبني معـــا أعـــز وأعـــسر ُّ وأشـــدها علـــى روففهـــو أصـــعب احلـــ،ً

الـــضاد ختـــرج مـــن " ):هــــ٤٣٧ت( القيـــسي  مكـــي بـــن أيب طالـــبقـــال)١(.اللـــسان

ل حافــة اللــسان ومايليــه مــن األضــراس، وهــو املخــرج الرابــع مــن خمــارج الفــم مــن أو

  )٢(".حرف قوي ألنه جمهور مطبق من حروف اإلستعالء، وفيه استطالة

احلرف املستطيل وهو الضاد، مسيت بذلك، أل�ا استطالت على :" وقال

 النطق �ا، حىت اتصلت مبخرج الالم، وذلك ملا اجتمع فيها من القوة عندالفم 

 رجها يف اخلروج من خمطالتالء فقويت بذلك واستباجلهر واإلطباق واالستع

 العربية يوجد يف لغة غري وال)٣(".حىت اتصلت بالالم لقرب الالم من خمرجها

 وهذا املخرج املتقدم إمنا هو خاص بالضاد وحدها ، .َولذلك تسمى لغة الضاد

ة ال يشاركها فيهغريها ، وبذلك فالضاد متميزة عن غريها كل التميز، إذ أن فائد

                                 
ي مكتبة لعبد الفتاح السيد عجمي املرصف:هداية القاري إىل جتويد كالم الباري: :انظر)١(

، ١/٦٦م ٢٠٠٥_ هـــــ ١٤٢٦دار الفجــــر اإلســــالمية  املدينــــة املنــــورة، الطبعــــة األوىل 

عبـد اللطيـف حممـد اخلطيـب، عـامل الكتـب .وضاد العربية يف ضـوء القـراءات القرآنيـة، د

 .٦ـ٥ص. م٢٠٠١_هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

يب طالـب القيــسي، أليب حممـد مكـي بــن أ: الرعايـة لتجويـد القــراءة وحتقيـق لفـظ الــتالوة)٢(

هــــــ ١٤٢٨دار عمـــــار، الطبعـــــة اخلامـــــسة :أمحـــــد حـــــسن فرحـــــات، عمـــــان /د.أ:حتقيـــــق

  .١٨٤ص.م٢٠٠٨_

 .١٣٤املرجع السابق ص)٣(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

املخارج متييز احلروفعن بعضها ، وقد ذهب بعض الناس إىل أن الصحيح يف نطق 

  .الضادأن تكون شبيهة بالظاء حىت يصعب التمييز بينهما مستدلني لذلك

 

 العالمة ابن اجلزري وغريه من علماء اللغةوالقراءات بأن الضاد أصعب بكالم

  احلروف العربية ، 

  .(١) لكانتظاء لوال خمرج الضاد واستطالتهاوأنه

  )االستطالة ،اإلصمات ،اإلطباق ،االستعالء ،الرخاوة ،اجلهر( : الضادصفات

 الثنايا العليا أي وأطراف اللسان طرف فتخرج من فالظاء : الظاءخمرج

  )٢(.رؤوسها

 خترج من املخرج العاشر من الظاء" ):هـ٤٣٧ت(  بن أيب طالبمكي قال

طراف الثنايا العليا، والظاء حرف  مابني طرف اللسان وأوذلكخمارج الفم، 

  )٣(".مطبق مستعل جمهور قوي فيها رخاوة

والظاء أضعفها يف اإلطباق، لرخاو�ا واحنرافها إىل طرف اللسان مع :" وقال

  )٤(".أصول الثنايا العليا

                                 
لــــــــــــشيخ اإلســــــــــــالم زكريــــــــــــا : شــــــــــــرح املقدمــــــــــــة اجلزريــــــــــــه يف علــــــــــــم التجويــــــــــــد:انظــــــــــــر)١(

هــــــــــــ ١٤٢٧، ٤ طعلـــــــــــق عليـــــــــــه حممــــــــــد غيـــــــــــاث صـــــــــــباغ،)هــــــــــــ٩٢٦ت(األنــــــــــصاري

 .٨٨ص.م٢٠٠٦_

 .١/٦٨:اية القاري إىل جتويد كالم الباريهد: انظر-)٢(

 .٢٢٠ص:  الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق التالوة-)٣(

 .١٢٣املرجع السابق ص-)٤(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٧٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

    : اءت

)وة،اء،اق،اطت،اا(  

  :ءد واا  قا:  

 عنــدهم الــضاد صوتكــان لــ، صــوت الــضاد أمهيــة بالغــة عنــد العــرب ذأخــ

 بكيفيــات خمتلفــة ينطــقولــه أشــكال نطقيــة خمتلفــة، فهــو قــد ،  كتــايب واحــدشــكل

 مـــا هـــو ومنهـــا،  العربيـــة القـــدماء ءُمنهـــا مـــا هـــو تـــارخيي عـــرف مـــن وصـــف علمـــا

علـــــــى أن أبـــــــرز قـــــــضية يف نطـــــــق الـــــــضاد . مـــــــسموع يف اســـــــتعمال النـــــــاس اليـــــــوم

ولــشدة هــذا الــشبه اخــتلط علــى النــاس ، )الظــاء( صــوت آخــر هــو لنطقمــشا�ته

ـــة ـــة الكلمـــات أيـــضا، وأورثنطـــق الكلمـــات الـــضادية والظائي ً هـــذا خلطـــا يف كتاب ً

 جنـــد أن ولـــذلك.  الدارجـــة يف اللهجـــات والكلمـــات�وظهـــر هـــذاجليا يف األمســـاء 

ـــة علمـــاء اللغـــة املعنيـــني بالـــساميات مييلـــون إىل أن الـــضاد هـــي ظـــاءأكثـــر ،  جانبي

ً جيــدو�م ينطقو�ــا نطقــا مطابقــا للظــاء، للــضادواملتأمــل بنطــق بعــض العــرب   ومــنً

 وجــوب التمييــز بــني الــصوتني ملــا قــرروه مــن ى علمــاء القــراءات علــإحلــاحهنــا جــاء 

، � إىل أن الظـاء أصـل للـضاد صـوتيامييلونولذلك هم ، شدة تقار�ما يف الصوت 

  . تية من الظاء الضاد صورة صوأن إىل وا ذهب ولذا

 الكتابـــة حبـــرفني خمتلفـــني مهـــا الـــضاد والظـــاء فـــأمر لـــه نظـــائره يف لغـــات وأمـــا

أخرى، وهـو أمـر ال ميكـن تغيـريه بـسهولة فـدعا إىل اإلبقـاء عليـه مـع احلـرص علـى 

  .التفرقة بني ما هو ضادي وما هو ظائي

  : اآليت من الفروق بينهمايتضح ما سبق خالل ومن

  .يف املخرج ختتلف عن الظاء الضاد -١

  . عن الظاء بصفة االستطالةالضادتتميز -٢



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 األضـــراس،وباقي اللـــسان ينطبـــق علـــى تنطبـــق فيهـــا حافـــة اللـــسان الـــضاد -٣

 ينطبق فيه احلنك علـى حمرجـه، أي علـى طـرف والظاء عليه احلنك،

  .اللسان

  . من الظاء يف اإلطباقالضادأقوى -٤

إذا فقـدت  إذا فقدت صفة اإلطبـاق، والظـاء تتحـول إىل ذال الضادتزول -٥

  .اإلطباق

  . أقوى من الظاء يف اجلهرالضاد -٦

  . أقل رخاوة من الظاءد الضا -٧

 يـشاركها يف املخـرج غريهـا مـن احلـروف، والظـاء يـشاركها الـذال ال الضاد -٨

  .والثاء

  . من احلروف الشجرية، والظاء من احلروف اللثويةالضاد -٩

  . والظاء ليس كذلكشي، الضاد تتصف بالتف -١٠

  .ها يف املخرج، والظاء ليس كذلك يليما الضاد ختالط  -١١

 الضاد ينفذ نفخها بني األضـراس عنـد الوقـوف عليهـا والظـاء ينفـذ  -١٢

  .نفخها بني الثنايا

  . الضاد فيها كلفة على اللسان عند النطق �ا، والظاء ليس كذلك -١٣

 ختــرج إال مــن خمــرج ال الــضاد ختــرج مــن أحــد ثالثــة خمــارج، والظــاء  -١٤

 )١(.واحد

                                 
، الــسيد بــن أمحــد بــن ٢٦،٢٧األقــوال اجلليــة يف الــضاد الظائيــة والــضاد الطائيــة،: انظــر)١(

 م،٢٠٠٣_هـ ١٤٢٤عبد الرحيم، مكتبة امللك فهد الوطنية،الطبعة األوىل



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

را :  أ          ا و ا   
:  

  :الفاتحة سورة في الظاء بحرف الضاد حرف إبدال حكم

ً قـد يتغـري املعـىن أيـضا بـل آخـر أن الفاحتة ال تـصح عنـد إبـدال حـرف حبـرف نعلم

  !!ولكن 

M  B :  الفاحتـــــة يف قولــــــه تعــــــاىلةً تــــــصح إذا قلبـــــت الــــــضاد ظـــــاءا يف ســــــورهـــــل

CL١(؟(  

وأمـا مـن (  - اهللارمحه–) هـ٧٢٨: ت( اإلسالم ابن تيمية  شيخقال             

ُاليقــيم قــراءة الفاحتــة فــال يــصلى خلفــه إال مــن هــو مثلــه فــال يــصلى خلــف األلثــغ 
ًالذي يبدل حرفـا حيـرف إال حـرف الـضاد إذا أخرجـه مـن طـرف اللـسان كمـا هـو 

  : فهذا فيه وجهانالناسعادة كثري من 

 خلفـــه وال تـــصح صـــالته يف نفـــسه ألنـــه  مـــنهم مـــن قـــال ال يـــصلى: األولالوجـــه

ًأبدل حرفا حبرف ألن خمرج الضاد الشدق و خمـرج الظـاء طـرف األسـنان 

  . كذايفعلكان معناه ظل ) والالظالني: (فإذا قال

 تـــصح وهـــذا أقـــرب ألن احلـــرفني يف الـــسمع شـــيء واحـــد وحـــس : الثـــاني الوجـــه

يقـــصد  لتـــشابه املخـــرجني والقـــارئ إمنـــا اآلخـــرأحـــدمها مـــن جـــنس حـــس 

                                 
 .٧سورة الفاحتة آية )١(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 وأما املعىن املأخوذ املستمع،مه ل املخالف للهدى، وهو الذي يفهالضال

  )١()إخل.....من ظل فال خيطر ببال أحد

لقول األول واضح الداللة على عدم صـحة الـضاد الظائيـة، وهلـذا فهـو فا         

  . عند املتقدمني على شيخ اإلسالم ابن تيميةرجحاأل

شيخ اإلسالم عن احلرفني يف الوجه القائل بصحة  ما جاء من كالم وأما         

الـــصالة ، ال يفيـــد صـــحة الـــضاد الظائيـــة كمـــا فهمـــه بعـــضهم ، بـــل يؤكـــد عـــدم 

 حماولـــة تلمـــس األســـباب الـــيت يعـــذر �ـــا القـــارئ يف نصـــحتها ، وذلـــك ملـــا فيـــه مـــ

عجــزه عــن تــصحيح احلــرف ، وهــذا مــن حــرص شــيخ اإلســالم يف رفــع احلــرج عــن 

  )٢(.العاجز

                                 
،مجـع وترتيب،عبـد ٤٤٤ــ ٢٢/٤٤٣:جمموع فتاوى شيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة:انظر)١(

هـــ ١٤٢٥الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم ، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف،

: ت(عبـد العزيـز بـن عبـد الـرمحن بـن بـاز : م،وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة٢٠٠٤_

رئاسـة .حممـد بـن سـعد الـشويعر.، مجـع وترتيـب د٩٩ــ ٩٨/ ١٢ ـ ـ رمحه اهللا) هـ١٤٢٠

 .هـ١٤٢١هـ، الطبعة الثانية١٤١٨إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة األوىل 

ــ ٤٧:األقــوال اجلليــة يف الــضاد الظائيــة والــضاد الطائيــة: انظــر)٢( ،الــسيد بــن أمحــد بــن ٤٨ـ

 .م٢٠٠٣_هـ ١٤٢٤ىلعبد الرحيم، مكتبة امللك فهد الوطنية،الطبعة األو

 



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

أًء واد ظا م  ف اا  :  

 لكي يسهل الوصـول إىل الكلمـة اجلدول التوضيح عن طريق وسيكون           

: 

 األصلي املعىن احلرف قلب الكلمة القلب نوع
  عنداملعىن

 القلب

 الظالني الضالني
  عن طريقاخلارجني

 احلق
 الدائمني

 نظرة َنضرة
 النضارة( نم

 اجلمال)
 رؤية

  نطقعند

 ًالضاد ظاء

 اخللق الكريه التفرقة الفظ الفض

 الضن الظن
  )الكافر( من الشك

 )املؤمن(  مناليقني
 البخل

 التفرقة الغضب الغيض الغيظ

  نطق الظاءعند

 ًضادا

 التحريض النصيب احلض احلظ

  



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  . وجود الضاد في القرآن الكريماكنأم:ًخامسا 

 الــيت وردت يف القــرآن وموادهــا حبــصر الظــاءات ًا العلمــاء اهتمامــا بالغــاهــتم

وابـــن ) هــــ٤٤٤(ًالكـــرمي وأفردوهـــا بالتـــأليف نثـــرا ونظمـــا كاحلـــافظ أيب عمـــرو الـــداين

وغـريهم رمحهـم اهللا ـ وإمنـا فعلـوا ذلـك لقلتهـا بالنـسبة إىل الـضاد ) هــ٨٣٣(اجلـزري

ا فيه هو  ما سواهن يف القرآن الكرمي أالواردة يؤخذ من حصرهم للظاءات مثومن 

  .ً لفظا وكتابةاملعجمهبالضاد 

 يف القـرآن الكـرمي مـن الظـاءات حـسبما جـاء يف املقدمـة اجلزريـه هـي ماورد ومجلة 

  :كاآليت

َواهللاَُّ جعـل  [:  واحـدموضـع إالومل يأت منه يف القرآن ) الظعن( : األولاللفظ َ َ َ

ِلكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ ْْ َ ْ ُْ َ ُ َ األنعام بيوتـا تـستخفوهنا ُ َ ُّْ ِ َ َ ً ُْ ُ َِ َ ْ

ًيوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصـوافها وأوبارهـا وأشـعارها أثاثـا  َ َ ََ َ َ ََ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َُ ُِ

ٍومتاعا إىل حني ِ َ ِ ً َ َ َ[ )١(  

ُّظل:( الثانياللفظ ْوظللنَـا [ :ً وعـشرون موضـعا أوهلـااثنان منه يف القرآن وقع) ِ َّ َ َ 

َعل ُكمْيَ ْ الغامم وأنزلنَا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنَاكم ُ َ َ َّ ُ َ َُ ُْ ََ َ َِ ِ
َ ِّ ْ َ َ َّ ْ َُ ْ َْ َ ْ ُْ ْ َ َ

َوما ظلمونا ولكن كانوا أنفـسهم يظلمـون ْ ُ َُ ْ َ ُ َ
ِ

َ ُ ْ َ َْ ُ ََ َ ِ َ  وقـع منـه يف "الظلـة" ومنـه. )٢(]َ

ْوإذ[  :القرآن موضعان ِ ْنتقنَا َ َ ُ اجلبل فوقهم كأنهَ ُ ْ ََّ َ َ ْ ََ َ َ ْظلة وظنُّوا أنـه واقـع هبـم  ْ ِ ِ ٌ َ ُ َ
ِ َّ َ َ ٌ َُّ

                                 
 ٨٠ آية: النحل سورة -)١(

 ٥٧  آية:البقرة سورة -)٢(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

َخذوا ما آتينَاكم بقوة واذكـروا مـا فيـه لعلكـم تتقـون ُ ْ ُ َُّ َ َْ َ ُ ْ َُ َّ ََ َ َّ ْ
ِ ِ ٍُ ُِ َ   :وقولـه تعـاىل )١(]ُ

ُفكذبوه[ ُ َّ َ فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب ََ ُ ْ َ َُ َ ُّ َ َ ََ ََ َّ ِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ٍيومَ ْ ٍ عظيمَ ِ َ[)٢(  

ـــــثاللفـــــظ ـــــع منـــــه يف القـــــرآن موضـــــعان) َّالظهـــــر: ( الثال ±   M 8 7 :وق

³  ²            µ    ´   L)٣( M 8 7  ;  :L)٤(  

ـــع اللفـــظ ْعظـــمال( :الراب مـــن العظمـــة وقـــع منـــه يف القـــرآن مائـــة وثالثـــة مواضـــع ) ُ

  )٥(M  :  9  8L    7 8أوهلا

7  أوهلــاً،وقــع منــه يف القــرآن اثنــان وأربعــون موضــعا) احلفــظ( :الخــامس اللفــظ

 M 8  ÉË     Ê   L)٦(  

7 من اليقظة ومل يأت منه يف القـرآن إال موضـع واحـد) أيقظ( :السادس اللفظ

 M 8   ]  \L)٧(  

مـــن اإلنظــــار وهـــو التــــأخري وقـــع منــــه يف القـــرآن اثنــــان ) النظـــر( :الــــسابع اللفـــظ

                                 
 ١٧١  آية:األعراف سورة -)١(

 ١٨٩  آية:الشعراء سورة -)٢(

 ٥٨ آية: النور سورة -)٣(

 ١٨  آية:الروم سورة -)٤(

 ٧  آية:البقرة سورة -)٥(

 ٢٥٥آية: البقرة سورة -)٦(

 ١٨  آية:الكهف سورة -)٧(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  )١(M 8 7   Í  Ì    ËL  ًوعشرون موضعا، أوهلا

ْالعظـــم( :الثـــامن اللفـــظ ْوهــو العظـــم املعـــروف ) َ وقـــع منـــه يف القـــرآن مخـــسة عـــشر َ

  )٢(M    Æ    Å  ÄL     7 8ًموضعا أوهلا

7 8 ًوقـع منـه يف القـرآن أربعـة عـشر موضـعا، أوهلـا) الظهـر( :التاسع اللفظ

 M  Ç  ÆL)٣(  

7  واحـدموضـع يـأت منـه يف القـرآن إال مل الـتلفظ مبعـىن)اللفظ( :العاشر اللفظ

 M 8=  <  ;  :L)٤(  

 البـــــــاطن وقـــــــع منـــــــه يف القـــــــرآن ســـــــتة ضـــــــد)رِظـــــــاه:( عـــــــشرالحـــــــادي اللفـــــــظ

 اإلعانة وقع ومبعىن)٥(M 8 7E  D  C  B L أوهلا:مواضع

;  >  =  M 8 7 منـــــــــــه يف القـــــــــــرآن مثانيـــــــــــة مواضـــــــــــع،أوهلا

   >L)7 8  العلــو وقــع منــه يف القــرآن ســتة مواضــع ، أوهلــا ومبعــىن)٦

                                 
 ١٦٢آية: رةالبق سورة -)١(

 ٢٥٩ آية: البقرة سورة -)٢(

 ١٠١  آية:البقرةسورة -)٣(

 ١٨ آية: قسورة -)٤(

 .١٢٠ آية: األنعام سورة-)٥(

 .٨٥ آية: البقرة سورة-)٦(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

M  ;   :  9  8L)ـــــه يف القـــــرآنومبعـــــىن)١  ثالثـــــة  الظفـــــر وقـــــع من

 ومبعـــــــــىن)٢(M 8 7  >  =  <  ;L أوهلـــــــــامواضـــــــــع، 

M 8 7  Q  P  O  ثالثة مواضـع، أوهلـاالظهار وقع منه يف القرآن

  T  S  RL)٣(  

:;  >      M 8 7 : منــه يف القــرآن موضــعانوقــع)لظــى:( عــشرالثــاني اللفــظ

  =L)٤( 8 7       M   Â  Á  ÀL)٥(  

7 8 وضـع واحـدومل يأت منه يف القـرآن إال م) واظُش:( عشرالثالث اللفظ

 M  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L)٦(  

7 8 أوهلــا: وقــع منــه يف القــرآن ســتة مواضــع) الكظــم:( عــشرالرابــع اللفــظ

M  4  3L)٧(  

وقــع منــه يف .وهــو وضــع الــشيء يف غــري موضــعه) الظلــم:( عــشرالخــامس اللفــظ

                                 
 .٣٣ آية:التوبةرة سو-)١(

 .٨ آية:التوبة سورة-)٢(

 ٤آيةاألحزاب سورة-)٣(

 ١٥ آية: املعارج سورة -)٤(

 ١٤ آية: الليل سورة-)٥(

 ٣٥ آية:الرمحنورة س-)٦(

 ١٣٤ آية: عمرانآل سورة-)٧(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

M 8 7  ¶  µ وهلـــــــــــاأ: ًالقـــــــــــرآن مائتـــــــــــان واثنـــــــــــان ومثـــــــــــانون موضـــــــــــعا

¸L)١(  

مـــن الغالظـــه وقـــع منـــه يف القـــرآن ثالثـــة عـــشر ) غلـــظال:( عـــشرالـــسادس اللفـــظ

  )٢(M   4  3L        7 8 أوهلا ً:موضعا

7 8 أوهلــا:  موضــعمائــةوقــع منــه يف القــرآن ) الظــالم:( عــشرالــسابع اللفــظ

M  1   0  /  .  -L)٣(  

7 8 ومل يـأت منـه يف القـرآن إال موضـع واحـد) ْفـرُالظ:( عـشرالثامن اللفظ

 M»  º  ¹L)٤(  

 االنتظار مبعىن االرتقاب وقع منه يف القرآن ثالثـة من)انتظر:( عشرتاسعال اللفظ

  )٥(M 8 7   G  F       E  DL أوهلا: مواضع

`   M 8 7  أوهلـا: وقع منه يف القرآن ثالثة مواضـع) الظمأ:(العشرون اللفظ

                                 
 ٣٥ آية: البقرةسورة-)١(

 ١٥٩ آية: عمرانآل سورة-)٢(

 ١٧ آية: البقرة سورة-)٣(

 ١٤٦ آية: األنعام سورة-)٤(

 ١٥٨ آية:األنعام سورة-)٥(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٨٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  b  aL)١(  

 القرآن ََّمن الظفر مبعىن النصر،ومل يأت منه يف) َْأظفر:( والعشرونالحادي اللفظ

  )٢(M 8 7.  -  ,  +   *L إال موضع واحد

 وقــع منــه يف القــرآن ســبعة وســتون ء جــاكيــف) الظــن:( والعــشرونالثــاني اللفــظ

  )٣(M 8 7  °  ¯  ®  ¬  «L  أوهلا: ًموضعا

مبعــىن التخويــف مــن عــذاب اهللا والرتغيــب يف ) الــوعظ: والعــشرونالثالــث اللفــظ

M 8 7  m  أوهلــــــــا :ثوابـــــــه، وقــــــــع منــــــــه يف القـــــــرآن تــــــــسعة مواضــــــــع

nL)مــــن قولــــه " عــــضني "ســــوى)٤ M 8 7  #  "  !

  $L)بالضادفإنه)٥   

 أوهلـا:مبعىن الدوام وقع منه يف القرآنتسعة مواضـع) ظل:(  والعشرونالرابع اللفظ

 M 8 7  G  F  EL)٦(  

 واحلجــر مل يــأت منــه يف القــرآن نــعمبعــىن امل) احلظــر: والعــشرونالخــامس اللفــظ

                                 
 ١٢٠ آية: التوبة سورة -) ١(

 ٢٤آية: الفتح سورة-)٢(

 ٤٦ آية: البقرة سورة-)٣(

 ٦٦ آية:البقرة سورة-)٤(

  ٩١ آية:احلجر سورة -)٥(

 ٥٨ آية:النحل سورة-)٦(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  )١(M 8 7   M  L  K          J  IL  موضع واحد

 صاحب احلظرية مل يأت منه يف القرآن مبعىن)رِاحملتظ:( والعشرونالسادس اللفظ

  )٢(M 8 7  <      ;  :L   موضع واحد

 8   7 مل يـأت منـه يف القـرآن موضـع واحـد) الفـظ( :السابعوالعـشرون اللفظ

 M  4  3  2      1  0L)٣(  

 يف القـرآن مبعـىن الرؤيـة وقـع منـه يف مـاورد مجيـع )النظـر : والعـشرونالثامن اللفظ

 7 8 إال)٤(M 8 7   >  =L ًالقرآن ستة ومثانون موضعا أوهلـا

 M    ¨  §L)٥( M 8 7  S  RL)٦( M 8 7    *  )

    +L)الثالثة بالضاد ال بالظاء، وهي من النضارة أي احلسنفإن)٧ .  

والفـــوران وقـــع منـــه يف مبعـــىن شـــدة الغـــضب ) الغـــيظ:( والعـــشرونالتاســـع اللفـــظ

                                 
 ٢٠ آية: اإلسراء سورة-)١(

 ٣١ آية:القمر سورة-)٢(

 ١٥٩ آية: عمرانآل سورة-)٣(

 ٥٠ آية: البقرة سورة-)٤(

 ٢٤ آية:املطففني سورة-)٥(

  ١١ آية:اإلنسان سورة -)٦(

 ٢٢ آية: القيامة سورة-)٧(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

M 8 7 £  ¢     ¡  �  ~ L أوال: ًالقرآن أحد عشر موضعا

  8 7  )٢(M 8 7     R  Q  PL  إال)١(

 M  Ã  ÂL)مبعـــــىن النقص،بالـــــضاد ال " الغـــــيض" لكو�مـــــا مـــــن فإ�مـــــا)٣

  .بالظاء

 7 أوهلا: مبعىن النصيب وقع منه يف القرآن سبعة مواضع) احلظ:(الثالثون اللفظ

 M 8N  MR  Q  P  O  L)7 8 إال)٤   

 M  è  ç  æ  å  äL)٥( M 8 7   ¥  ¤  £  ¢

   ¦L)البالظاء الثالثة لكو�ا من احلض ـ مبعىن احلث ـ بالضاد فإن)٦  

 7 مل يـــأت منـــه يف القـــرآن إال لفـــظ واحـــد) ضـــنني:( والثالثـــونالحـــادي اللفـــظ

 M 8    §  ¦    ¥      ¤  £L)القــرآن  املختلــف فيــه بــنيهــواللفظ وهــذا)٧ 

                                 
 ١١٩ آية:  عمرانآل سورة-)١(

 ٨ آية: الرعد سورة-)٢(

 ٤٤ آية: هود سورة-)٣(

 ١٧٦ آية: عمرانآل سورة-)٤(

 ٣ آية: املاعونوسورة٣٤ ، آية: احلاقة سورة-)٥(

 ١٨ آية: الفجر سورة-)٦(

 ٢٤ آية:التكوير سورة-)٧(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 بعض القراء بالضاد املعجمه مبعـىن ،وقرأهفقد قرأه بعض القراء بالظاء مبعىن متهم 

  .خبيل

  )١( فإنه بالضاد لفظا وكتابةللظاءات هذه األلفاظ اجلامعة وماسوى

  

د:ءد واا  كر اا:  

ة ًوالـضاد والظـاء اشـرتكا صـفة، جهـرا ورخـاو):" هــ٨٣٣ت( ابـن اجلـزري قال

  واستعالء 

  )٢(.......)ًوإطباقا

  : قال يف املقدمة وهلذا

  (٣).............ـ والضاد باستطالة وخمرج        ميز من الظاء٥٢

  

:د اا :  

إن تفرد العربية حبرف الضاد واختصاصها به دون غريها من اللغات حىت إن 

  ،ّ، و�ــذا تغــىن شــعراؤهم»ادلغــة الــض« علــى لغــتهم مفتخــرين لقــب يطلقــونالعــرب 

                                 
 ـ ٨٨: ، وشـرح املقدمـة اجلزريـة يف علـم التجويـد١٥١ــ ١/١٤٠:هداية القـاري: انظر-)١(

٩٣. 

علـــي حممـــد الـــضباع، دار : خلـــري حممـــد بـــن حممـــد بـــن اجلـــزري، حتقيـــقأليب ا: النـــشر-)٢(

 .١/٢١٤الكتاب العريب

 .٨٨ص:شرح املقدمة اجلزرية -)٣(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

هــو أمــر ال يكــون احلكــم فيــه إال بعــد اســتقراء مجيــع اللغــات وهيهــات إلنــسان أن 

ال : ( قــال اإلمــام الــشافعي رمحــه اهللا عــن اللغــة الواحــدة .يــستقرئ مجيــع اللغــات 

إليــه ألن اللغــة العربيــة مــثال واســعة ، يعــين إال رجــل يــوحى) حيــيط باللغــة إال نــيب 

رون يف اجلزيـــرة العربيـــة يف فـــرتة نـــزول الـــوحي فـــال يـــستطيع أن يقـــول والعـــرب منتـــش

إنسان هذا هو الكالم العريب كامال فكيف باإلحاطة باللغة حىت علماء العربية مل 

ِّيدونوا كل ما تكلمت به العرب بل ذكروا املشهور من لغة العرب وأخرجوه لنا يف  َُ
مشتغلني بعلم اللغات املقارن ولكن خمتصني هناك . صورة قواعد النحو والصرف 

هؤالء يستطيعون أن يقولوا أن حرف الضاد انفردت به اللغة العربية أم ال حسب 

مــا تيــسر هلــم مــن الدراســة أمــا كــو�م حييطــون بعلــم اللغــة ككــل فهــذا ضــرب مــن 

: ( قــول األصــمعي بقولــه٢فقــد ذكــر اجلــاحظ يف كتابــه البيــان والتبيــني  . ١اخليــال

وهــذا ، ..) س للــروم ضــاد وال للفــرس ثــاء وال للــسريان ذال لــي: وقــال األصــمعي 

القــول الــذي عـــزاه اجلــاحظ يف القـــرن الثالــث اهلجـــري إىل األصــمعي ال يؤكـــد وال 

ينفي بصورة قاطعة ما تردد يف القرون التالية بعده من تفرد العـرب بـصوت الـضاد 

  . أو غريه من األصوات الدارجة

َّتتبع اهتمام العلمـاء حبـرف الـضاد خاصـة  أنهويذكر الدكتور إبراهيم أنيس 

ِ مث تلقيــب العربيــة بلغــة الــضاد ،فيبــدأ أوال بــأن ســيبويه مل يــشر يف كتابــه ومــن، 
ُ ََّ

ّمطلقا إىل متيز اللغة العربية بالضادرغم أنه عامل اللغة األول  َ.  

 )  العـصر األول الـذي مل تـرد فيـه تـسمية العربيـةينتهـي جلـاحظ فـاةا ووبعـد

                                 
، ألسـتاذ سـيد عربـاوي ) صوت الـضاد الفـصيحة الـيت نـزل �ـا القـرآن (   حبث بعنوان -١

 .بتصرف 

  ) ١/٦٩(  البيان والتبيني للجاحظ -٢



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 يف سـريان اخلطـأ يف سـريعة النتقالـة اجلـاحظ بـدأت امـاتوبعد وفـاة ، د الضابلغة

 املؤلفــات التيبـدأت حتــصر األلفــاظ ظهـرتف،نطـق الــضاد عنـد الــداخلني يف العربيــة

 ولتكومنـساعدة ، التفريـق بينهمـاعـدم مـسألة لظهـور فيها ظـاء يتاليت فيها ضاد وال

لــذي وضــعه الــصاحب بــن يف تقــومي الكتابــة �ــذين احلــرفني وذلــك مثــل الكتــاب ا

  ) . بني الضاد والظاء الفرق (عباد ومساه 

 ألول مــرة بــدأنا نــسمع عــن اختــصاص العربيــة وحــدها بالــضادوعن تــسميتها وهنــا

  : بلغة الضاد ، فيقول املتنيب يف قصيدته اليت مطلعها

           *****      ضودو ورد ا ا   

   ا         *****     و  ت ودي  

دو م         *****       مذاوث او   

ً جــاءت الكثــري مــن الــشروحات علــى هــذه القــصيدة للمتنــيب وخــصوصا وقــد

على البيت الذي تفاخر فيه بنطـق الـضاد وهـو شـروحات أشـرت إىل تفـرد العربيـة 

  :فعلى سبيل املثال جاء يف شرح الربقوقي قوله بالضاد 

: يقــول. العــرب، ألن الــضاد ال توجــد يف غــري العربيــة:  مــن نطــق الــضادكــل

أي أن مــن جــىن جنايــة :  أنــه بقــومي فخــر العــرب مجيعــا، و�ــم عــوذ اجلــاينعلــى

 وهــو -وخــاف علــى نفــسه جلــأ إىل قــومي ليــأمن علــى نفــسه، و�ــم غــوث الطريــد

  .١ أي أنه يستغيث �م فيغيثونه وينصرونه-الذي نفي وطرد

                                 
دار الكتـــاب ، ) ٤٧/ ٢( الـــرمحن الربقـــوقي  ا�لـــد األول لعبـــد،   شـــرح ديـــوان املتنـــيب -١

 . م ١٩٨٦ – ١٤٠٧بريوت ط، العريب 



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  ترجـع إىلأ�ا األرجح على الضادفقد ظهر بلغة العربية تسمية عن وأما          

القـرن الرابـع اهلجـري فقـد شـاعت وذاعـت حينئـذ للتمييـز بـني العـرب وغـريهم مـن 

 لغــوي  مــصدر أقــدم كــان ذلــك عــرب ورمبــاواألتــراك ، وكــان هــذا يف بغــداد  الفــرس

الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف "يشري إىل سبب هذه التسمية وهو كتاب 

 الرابــع للهجــرة، قــال لقرناألمحــد بــن فــارس، أحــد كبــار أئمــة العربيــة فيــ" كالمهــا

فأصــل احلــروف الثمانيــة والعــشرين الــيت " :- يف بــاب احلــروف -أمحــد بــن فــارس 

ومما اختصت به لغة العرب )... اهلمزة(فأول احلروف ....منها تأليف الكالم كله

ــــضاد(، وزعــــم نــــاس أن )الظــــاء(و) احلــــاء( مقــــصورة علــــى العــــرب دون ســــائر ) ال

وأصــبحت قــضية  سمية إىل الــبالد العربيــة األخــرى هنــا انتقلــت التــومــن، ١"األمــم

  .ّمسلمة دون تفكري يف أصل منشئها ودون االهتداء إىل املسئول األول عنها

الذي يرى أن الضاد من األصول )  ٢ ( ذلك يقول الدكتور حسن ظاظاويف

ًحني أمجل وأوجز قـوال أثـريا حيمـل يف ، السامية اليت شرفت العربية باالحتفاظ �ا  ً

ه الكثـــري مـــن املعـــاين الـــيت نـــشعر �ـــا اليـــوم كعـــرب وال نـــستطيع التعبـــري عنهـــا كنفـــ

فعنـــدما نقـــول أن اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة : ( يقـــول الـــدكتور حـــسن الكـــايفبالقـــدر 

 وبقي يف عجينة األلفاظ ويف الوثائق،الضاد فإننا نستحضر تارخيا سحيقا ضاع من

 أبعـــد مـــدى وأرســـخ قـــدما يف معانيهـــا ويف أصـــوا�ا ، يـــشهد بـــأن العربيةالفـــصحى

َّعالقة اإلنسان باللـسان ممـا سـجله علماؤهـا الذينقيـد�م النـصوص ، وروايـة الـرواة 

                                 
 - املكتبــة الــسلفية -، حتقيــق ونــشر حمــب الــدين اخلطيــب ٧١ص " الــصاحيب "انظــر -١

 .م١٩١٠القاهرة 

 جبريــدة الريــاض بعنــوان أســبوعيةكانــت لــه زاويــة ،  معــروف وأكــادميي ولغــوي باحــث -٢

 . هـ ١٤١٩ويف بالرياض عام ت، ) كشكول(



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  ).فلم يستطيعوا حتطيم حائط اجلاهلية األخرية وهو إلىاآلن قائم

وا م   :  

رف أن الضاد حرف متيزت به العربية عنأمهـا الـسامية وقـد اختفـى هـذا احلـ:  ًأوال

يف كل اللغات السامية األصـلية وبقـي يف العربيـةمما يـدل علـى نقـاء وثبـات أصـول 

 اللغة يف أصوا�ا

 أصـل صـحيح لـه مـن فهـم احلـديث النبـوي الأن تسمية العربية بلغة الـضاد : ًثانيا

 كمــا أ�ــا تــسمية ،...) أنــا أفــصح العــرب (  ذكــره ق ســبوالــذياملــروي يف ذلــك 

  .ة على أول صانع هلا حمدثة ومليتم الوقوف بدق

:   ) ِبِالضَّاد نَطَق نم حهو صحيح ؟هل) أَنَا أَفْص    

  : ابن كثري يف تفسريه قال

 ١. " هلـــواهللا أعلـــمصـــل حـــديث أنـــا أفـــصح مـــن نطـــق بالـــضاد فـــال أوأمـــا "

بالـــضاد بيـــد أين مـــن   أفـــصح مـــن نطـــقأنـــا " : العجلـــوين يف كـــشف اخلفـــاء وقـــال

معناه صحيح ولكن ال أصل له كمـا قـاالبن كثـري وغـريه : لآللئ  يف اقال ،"قريش

من احلافظ وأورده أصـحاب الغريـب وال يعـرف لـه إسـناد ورواه ابـن سـعد عنيحـىي 

بن يزيد السعدي مرسال بلفـظ أنـا أعـربكم أنـا مـن قـريش ولـساين لـسان سـعد بـن 

 يف بـين ورواه الطرباين عن أيب سعيد اخلدري بلفـظ أنـا أعـرب العـرب ولـدت، بكر

يـــأتيين اللحــــن كـــذا نقلـــه يف مناهـــل الــــصفا بتخـــريج أحاديـــث الــــشفا  ســـعد فـــاين

للجالل السيوطي مث قالفيه والعجب من احمللى حيث ذكره يف شرح مجـع اجلوامـع 

                                 
 ) .١/٣١( تفسري ابن كثري  -١



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

من غري بيان حاله وكذا من شيخاالسالم زكريا حيث ذكره يف شرح اجلزرية ومثله 

 وال يعلـم مـن أخرجـه ئـباب الغرا بيـد أين مـن قريـشوأورده أصـحبأنا أفصح العـر

 .١وال إسناده 

ــــــــار املوضــــــــوعة وقــــــــال  : املــــــــال عليالقــــــــاري يف األســــــــرار املرفوعــــــــة يف األخب

 أصــل لــه يف مبنــاه البالــضاد معنــاه صــحيح ولكــن   أنــا أفــصح مــن نطــقحــديث"

  .٢" كثري كما قاله ابن

فـصح  العالمة أمحد بـن احلـسن اجلـاربردي شـارح الـشافية يف معنـاه أنـا أوقال

أنـا أفـصح العـرب "العرب ويؤيد هذا املعـىن حـديث آخـر مـن أمثـال هـذا احلـديث 

 ولكـــن، يــصح   الاحلـــديث  هــذاأن:  ذلـــكفـــي والخالصــة" بيــد أين مــن قـــريش

  .  صحيحمعناه

 : صء أو         اد واا  ا ا 
 ا  

 يف النطــق حبــريف الــضاد  يف جانــب اختــصاص القبائــل والــشعوب العربيــةأمــا

والظـاء أو اخللــط بينهمــا فيـشري الــدكتور رمــضان عبـدالتواب إىل خلــط العــرب بــني 

 بعـــض الــشعوب العربيــة بــني صــويت الــضاد والظــاء ختلـــط: (الــضاد والظــاء فيقــول

ًخلطـــا كبـــريا يف النطـــق والكتابـــة، كمـــا هـــو احلـــال يف بعـــض بـــالد العـــراق ومشـــايل  ً

 فيــه؛ ففــي العــراق خلــط بــني احلــرفني يف ّتوقــفبــدالتواب مومــا ذكــره ع. )٣()أفريقيــا

                                 
 ) .١/٢٣٢(  اخلفاء  ومزيل االلتباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -١

 ) .١١٦ص/١(  األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة -٣

 .٢١ ا�مع العلمي العراقي، مج جملة -٣



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

الكتابــة ال النطــق ألنــه ال وجــود للــضاد الوقفيــة أو غــري الوقفيــة يف نطقهــم، يقــول 

ــــى املــــستوى املثقــــف أو وال: (ســــلمان العــــاين ــــضاد يف العــــراق ســــواء عل  تنطــــق ال

يف الكتابــة ومــع أ�ــا متثــل . )١()الــشعيب، إال يف هلجــات بعــض املــسيحيني العــراقيني

ولذلك فهي غري مميزة ]. ض[وليس ] ظ[ًفإ�ا دائما تنطق بصوت » ض«حبرف 

  .)٢ () منصهرة مع الظاءأل�ا(�صوتيا 

 يكــون هــذا االنــصهار الــذي أشــار إليــه العــاين هــو مــا أراده رمــضان ورمبــا

فلعله قد أراد أ�م خيلطون الضاد بالظاء وهو . عبدالتواب ولكنه مل يوفق إىل بيانه

ويؤيد ذلك ذهابه إىل أن الضاد يف مصر مل ختتلط . أمر خيتلف عن اخللط بينهما

 الـــشائع يف مـــصر وبـــالد الـــشام بأســـعد مـــن ضاد صـــوت الـــولـــيس: (بالظـــاء يقـــول

 يف العـــراق وبـــالد املغــــرب؛ إذ إنـــه تطــــور يف اجتـــاه آخـــر مـــن صـــوت الـــضاد ةصـــنو

ولكـن .  )٣() الـبالدالقدمي، وإن مل خيتلط هنا بصوت الظاء، كما حـدث يف تلـك

الوقفيـــــة أو زاي ) الـــــضاد(يف مـــــصر والـــــشام إىل ) الظـــــاء(مـــــا حـــــدث هـــــو حتـــــول 

  .مفخمة؛ إذ  ينطق بالضاد ما حقه أن ينطق بالظاء

 فقـدت الظـاء يف اللهجـة العاميـة وقـد: ( قرر رمضان عبدالتواب ذلك يف قولهوقد

َّاملصرية كذلك وحـل حملهـا الـضاد، مثـل ّظـل :َّ
ّ ضـل←ِ

: زاي املفخمـة؛ حنـو أو الـ؛ِ

  . )٤()ْملُژ ←ُْظلم 

                                 
 .ة يف مصر يقصد بالضاد هنا الوقفية املسموعوهو-١

فنولوجيـا العربيـة، ترمجـة ياسـر : حـسن العـاين، التـشكيل الـصويت يف اللغـة العربيـةسلمان -٢

 . ٧٤، ص)١٩٨٣النادي األديب، : جدة(املالح، 

 .٢١ ا�مع العلمي العراقي، مج جملة-٣

 .٤٥ عبدالتواب، املدخل إىل علم اللغة، صرمضان-٤



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٢٩٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 يكــون(ّ عــن حتوهلــا إىل زاي فلعلهـا الــزاي الظائيــة الـيت وصــفها ابــن سـينا بأ�ــا وأمـا

  .)١()ًوسطاللسان  فيها أرفع واالهتزاز يف طرف اللسان خفي جدا

 إبراهيم أنـيس هـذا الـصوت بأنـه نطـق الفـرس للظـاء العربيـة وأنـه هـو الظـاء ويفسر

سها، وتعد مـن األصـوات العربيـة وإن مل يرمـز القـدماء هلـا بـصوت فهـي العامية نف

تـــــــسمع يف بعـــــــض القـــــــراءات القرآنيـــــــة، وهـــــــذه الظـــــــاء العاميـــــــة يف احلقيقـــــــة زاي 

  . )٢(مفخمة

 املغــرب عاميــة( علــي عبدالواحــد وايف أن حتــول الــضاد إىل ظــاء موجــودة يف وذكــر

يم ويف هلجـــات القبائـــل وخاصـــة برقـــة، ويف هلجـــة العـــراق، ويف هلجـــة جنـــد، والقـــص

وضـــــوء، يـــــضيع، يـــــضرب، : فبـــــدال مـــــن( النازحـــــة إىل مـــــصر مـــــن الغـــــرب ربيـــــةالع

  . )٣()إخل ...وظوء، يظيع، يظرب، يظم : يقال. إخل...يضم

ً يف هلجة مشال املغرب يف تطوان وما حوهلا فإ�م يبدلو�ا داال كما يف وأما

ْقوهلم مدخم، مدغ َ ْ ْْ َّ ْبـيط، حلامط، :اء كما يف قوهلمويبدلو�ا ط، )مضخم ومضغ( ْ ِْ
َْ َّْ

ْرطع، َ ْ رياط، طحك عليه، غمط عني،فط، يف ْ ْ َْ َ َّْ ْ ْ
ِ
ْ ْ َ َبيض، احلامض، رضع، الرياض، (َ ّ

ًيبـدلو�ا ضـادا يف «فـإ�م ) الظـاء(وأمـا . )٤()ضحك عليـه، غمـض عينيـه، وفـاض
ْضـــل، ضـــلم، ضـــالم، ضـــن، ضـــهر، نـــضر، وضـــف، يف : قـــوهلم َّّ ْ ْ ْ َْ َ ْ ْ ّْ ْ َ ْ  الظلـــم، الظـــل،(ّ

                                 
 ).٢٥( سينا، أسباب حدوث احلروف، ابن-١

 ).١٤٧-١٤٦( أنيس إلبراهيم  األصوات اللغوية، -٤

، ٦دار �ــــــــــــضة مــــــــــــصر، ط: القــــــــــــاهرة( وايف، علــــــــــــم اللغــــــــــــة، احــــــــــــد  علــــــــــــي عبدالو-١

 . ٢٨٤،ص)١٩٦٧

دار الكاتـب : القـاهرة(،  املـنعم عبـد العـال لعبـد، "تطوان وما حوهلـا" مشال املغربهلجة-٢

 .٨٠ ص،)١٩٦٨العريب ، 



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

ْطهـــار، لعطـــم، :  طـــاء يف قـــوهلمويبـــدلو�ا، ) الظـــالم، ظـــن، ظهـــر، النظر،وظفـــه َ ْ َ
ْ لمظـل، نـاظر، لويبقو�ـا فـصحى يف مثـل قـو) الظهر، العظم، الغليظ(لغليط، يف

ِ َّ َّ ْ ْ ْ

ِباهللا لعظيم، لغيظ
ْ ْ()١(.  

 يزال الناس يف البالد النجدية وما جاورها ال يسمعون غـري الظـاء، ال كما

ا يكتب بالضاد ينطق ظاء كما هـو احلـال يف العـراق علـى حنـو مـا وصـف فكل م

العــاين، ومل تعــرف الــضاد الوقفيــة يف جنــد إال بعــد توافــد القــراء مــن مــصر والــشام 

وآية ذلـك  ًونشرهم لطريقة أداء الضاد ومع ذلك ظل التمييز بني الصوتني غائبا؛

  ).األعالم( تدوين أمساء الناس يفتظهر 

قــد يكــون رمســه املفــرتض بالــضاد فريســم بالظــاء وقــد يكــون  فنجــد االســم 

رمسه املفرتض بالظاء فريسم بالضاد، وكل ذلك راجع إىل أن الناس ال يفرقـون يف 

  .٢االستعمال بني احلرفني، وال يسمعو�ما خمتلفني

لـــيس هنـــاك هلجـــة معاصـــرة «:  هنـــا ميكـــن لنـــا القـــول مـــع داود عبـــدهومـــن

فاللهجـات الـيت توجـد فيهـا الـضاد ال . د والظـاءواحدة فيهـا كـال الـصوتني الـضا

   .)٣(» صحيحوالعكستوجد فيها الظاء، 

  

  

                                 
 ) .٨٠(املرجع السابق -٣

 ، ٢جملـة اخلطـاب الثقـايف العـدد ، الضاد بني الـشفاهية والكتابيـة ،  الشمسان  إبراهيم–١

 بتصرف  

��  �١٠٥ عبده، من قضايا اللغة العربية، ص داود��



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  

ا : ء اد واا   قن او  

الشك يف أن املالحـظ بـأن التـأليف يف مـسألة الـضاد والظـاء والفـرق بينهمـا 

  :يتخذ اجتاهني يف من حيث التصنيف والتأليف 

يتمثــل يف العنايــة باأللفــاظ الــيت تنطــق بالــضاد والظــاء واالشــتغال :  االجتــاه األول

حبصرها وتأليف الرسائل يف ذلك وهي مؤلفات تشبه املعاجم الصغرية وهـذا 

االجتــاه هــو الــذي اســتأثر جبهــود اللغــويني والنحــاة وتركــوا مؤلفــات كثــرية �ــتم 

ي بينهمــا وقــد بــالتمييز الكتــايب بــني الــضاد والظــاء وال تتعــرض للتمييــز النطقــ

االعتمــــاد يف ( أحــــصى الــــدكتور حــــامت الــــضامن يف مقدمــــة حتقيقــــه لكتــــاب 

الكتب املؤلفـة يف ذلـك حـىت بلغـت أكثـر ) نظائر الظاء والضاد البن مالك 

  . من أربعني كتابا 

يتمثــل ذلــك بدراســة اخلــصائص النطقيــة لــصوت الــضاد اللــسانية  : واالجتــاه الثــاين

 ألـــسنة النـــاطقني وتوضـــح الـــصورة الـــصحيحة واالحنرافـــات الـــيت تلحقـــه علـــى

لنطقه وكان لعلماء التجويد القسط األوىف يف هذا الدرب حىت أ�م ألفوا يف 

ذلك املؤلفـات املـستقلة الـيت �ـتم بنـواحي النطـق مـن غـري أن تتعـرض حلـصر 

  . األلفاظ اليت تكتب بالضاد أو الظاء 

ن حبر بن حمبوب اجلاحظ وقد كان كتاب البيان والتبيني أليب عثمان عمرو ب

مـن أوائـل املؤلفـات الـيت حفلـت بالعديـد مـن املالحظـات اللغويـة )  هـ٢٢٥ت ( 

الصوتية اخلاصة بنطق غري العرب من األعـاجم املخـالطني للعـرب لـبعض أصـوات 

  .اللغة العربية ومن ضمنهم صوت الضاد



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

: ( والظـاء  موسى علوان يف مقدمة حتقيقه لكتاب الزجناين الفـرق بـني الـضاد قال

ً يـصعب التفريـق بـني أصـوا�ا وكتابتهـا خطـا سـوى الـضاد ربيـةًمل جند حروفـا يف الع

وإن كان العـرب األوائـل اليـصعب علـيهم التفريـق بيتهمـا أل�ـم يف عهـد ، والظاء 

ومل حيــدث االلتبــاس إال بعــد أن أبتعــد العــرب عــن ، الــسليقة أو علــى قــرب منهــا 

قوميات فاستعصى التمييز بني الضاد والظاء علـى جزير�م واختلطوا بغريهم من ال

ونتيجــة لــذلك انــربى الغيــارى مــن العلمــاء لوضــع رســائل ألجــل رفــع ، أحفــادهم 

  ١) االلتباس بني الضاد والظاء 

ً هنــا يتــضح يل جليــا أن التــأليف قــدميا والتأصــيل ملــسالة التفريــق بــني الــضاد ومــن ً
لتـشابه بـني احلـرفني يف الـصوت وهـو والظاء ماكان إال بـدافع خـشية االلتبـاس يف ا

والـدفاع عـن ، من باب حرص العـرب األقـدمني علـى لغـتهم الـيت هـي لغـة القـرآن 

 يطاهلا بسبب دخـول احلـروف األعجميـة علـى لغـة دحياضها من التشويه الذي ق

  .القرآن الفصيحة وبالتايل اخلوف من أن حيدث اخللط والغلط يف قراءة القرآن 

ه املؤلفــات وذكرهــا علــى ســبيل املثــال الــدكتور رمــضان  انــربى جلمــع هــذوقــد

 الــضامن و ومجــال الــسيد الرفــاعي يف كتابــة متوالــدكتور حــا، عبــدالتواب رمحــة اهللا 

ّإحتاف الفضالء وهو جهد اليـدل إال علـى حـرص مـن اشـتغل �ـم تراثـه واحلفـاظ 
  :عليه من هذه املؤلفات القدمية على سبيل املثال ال احلصر 

 ٢)الضاد والظاء ( له رسالة)  ه٣١٨ت(قريواين  بكر الأبو -١

 ١)الفرق بني الضاد والظاء ( له )  ه٣٨٥(  بن عباد تالصاحب -٢

                                 
مجـــال الـــسيد :مجـــع وترتيـــب ،  بيـــان مـــن ألـــف يف الـــضاد والظـــاء يف الفـــضالء  احتـــاف -١

  ،  الرفاعي الشايب 

 .       مكتبة السنة 

  )١/٢٩٣(  بغية الوعاة  يفالسيوطي ه ذكر-٢



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

ولـه ، ٢)الظـاءات القرآنيـة ( لـه رسـالة يف ) ه٤٤٤(  عمـرو الـداين تأبو -٣

الفــرق بــني الــضاد والظــاء يف كتــاب اهللا عــز وجــل ويف املــشهور ( كتــاب 

 .٣)من الكالم 

الفرق بـني الـضاد ( له ، ) ه٥١٦(ن علي احلريري ت باسم حممد القأبو -٤

ً بيتـا يف ١٩ أن لـه مقامـة امسهـا املقامـة احللبيـة تقـع يف كما٤) والظاء

 .الظاءات 

زينــــة (لــــه ) ه٥٧٧( بــــن حممــــد األنبــــاري ت  الربكــــات عبــــد الــــرمحن أبــــو -٥

  .٥)الفضالء يف الفرق بني الضاد والظاء 

 .الة يف الضاد والظاءه رسل)  ه٦٣٧( الدين بان األثري ت ضياء -٦

لــــه أرجــــوزة يف ) ه٦٧٢( الــــدين عبــــد اهللا بــــن مالــــك النحــــوي ت مجــــال -٧

 .ً بيتا ١٧٣الضاد والظاء من 

ــــن أيب طالــــب مكــــي -٨ ــــه ،  ب أصــــول الظــــاء يف القــــرآن والكــــالم وذكــــر ( ل

 )مواضعها يف القرآن 

وذكر أمور تتعلق بالضاد ،  املتويل له أرجوزه يف خمرج الضاد والظاء حممد -٩

 .اءوالظ

                                                                            
 . يوجد منه نسخه خمطوطه مبعهد املخطوطات نسخه عن مكتبة الفاتح باسطنبول -١

 م و وحققهــا الــدكتور علــي ١٩٧٠ نــشرها الــدكتور حمــسن مجــال الــدين يف بغــداد عــام -٢

 .حسن البواب 

 . حققه الدكتور أمحد كوشك -٣

 .ونسخه يف برلني، ور  يوجد منه نسخه بدار الكتب املصرية مكتبة تيم-٤

 .ونشرته مكتبة الرسالة ،  حققه الدكتور رمضان عبد التواب -٥



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

إعـــالم ( و ) نظـــم الـــضاد (  اهللا األفغـــاين لـــه كتابـــان مطبوعـــان عبيـــد -١٠

) العبــاد حبقيقــة النطــق بالــضاد مــع اســتفتاء علمــاء احلــرمني الــشريفني 
١ . 

لعبد اللطيف حممد اخلطيب ،  العربية يف ضوء القراءات القرآنية ضاد -١١

. 

 بـن دمحـلـسيد بـن أ،  اجللية يف الضاد الظائية والضاد الطائيـة األقوال -١٢

 .عبد الرحيم

 كــل هــذا وأكثــر يتــضح يل مــدى مــا شــغلت قــضية الــضاد والظــاء األئمــة مــن

وعـسر التمييـز بـني ، وكل هذا بسبب التباس صوت الضاد بالظـاء ، األعالم 

  .احلرفني 

                                 
  .) وما بعدها ١٠٦(إحتاف الفضالء :  للتوسع يف املزيد من املؤلفات انظر -١



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

  :ا

 اخلتــام حنمــده ســبحانه وتعــاىل وأشــكره علــى مــا قــد مــن اهللا تعــاىل علينــا ويف

 وينتفـع بـه، فمـا  ادعـوا اهللا عـز وجـل أن ينفعـينالذي، وواضع املتلبحثإمتام هذا ا

وتوفيقه وتدبريه ، فما كان منه من  ، من صواب فمن اهللا سبحانه وتعاىلكان فيه

  .وأسأل اهللا تعاىل العفو واملغفرة اهللا أستغفرخطأ أو زلل فمن أنفسنا و

وضــوع  وقــد ظهــر يل بعــد التجــوال يف بــدائع الفوائــد اجلليــة مــن هــذا املهــذا

   :ي لتعم �ا الفائدة إن شاء اهللا وهأسوقهانتائج 

  . الشائع يف نطقهاخلطأ اهوً الضاد ظاء قلب /١

أن حـــرف الـــضاد هـــو احلـــرف الوحيـــد الـــذي تتميـــز بـــه اللغـــة العربيـــة عـــن /٢

  اللغات السامية

  . األخرى

 صــــفا�ا مـــن األحـــرف القويـــة ألن معظـــم لظـــاءيعتـــرب حـــرف الـــضاد وا/  ٣

  ال صفات قوة إذ 

  . فيها إال صفة ضعف واحدةيوجد

  .ً حرف الضاد والظاء من األحرف املفخمة دائما يعترب/٤

   بحمد اهللا وتوفيقهتم



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

درأا  اوا:  

جملــة اخلطـــاب الثقـــايف ، الــضاد بـــني الــشفاهية والكتابيـــة ،  الشمـــسان إبــراهيم /١

  .صرف بت ، ٢العدد 

 . سينا، أسباب حدوث احلروفابن /٢

مجــال  :بمجــع وترتيــ،  الفــضالء يف بيــان مــن ألــف يف الــضاد والظــاء افاحتــ /٣

  .لشايبالسيد الرفاعي ا

، باحــــث ولغــــوي وأكــــادميي معــــروف.وضــــوعة املرفوعــــة يف األخبــــار املاألســــرار /٤

تــويف بالريــاض ، )كــشكول (:ية جبريــدة الريــاض بعنــوانكانــت لــه زاويــة أســبوع

  . هـ ١٤١٩عام 

 .هيم أنيس اللغوية، إلبرااألصوات /٥

 اجلليـــة يف الـــضاد الظائيـــة والـــضاد الطائيـــة، الـــسيد بـــن أمحـــد بـــن عبـــد األقـــوال /٦

 .م٢٠٠٣_هـ  ١٤٢٤، الطبعة األوىل الرحيم، مكتبة امللك فهد الوطنية،

ألســتاذ ســيد ) صــوت الــضاد الفــصيحة الــيت نــزل �ــا القــرآن (  بعنــوان حبــث /٧

  .عرباوي

 .مكتبة السنة.قضايا اللغة العربية، من داود عبده. والتبيني للجاحظالبيان /٨

  .  ومزيل االلتباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناساخلفاء /٩

أليب حممـد مكـي بـن أيب طالـب :  لتجويد القراءة وحتقيـق لفـظ الـتالوةالرعاية/١٠

دار عمــــار، الطبعــــة  :أمحــــد حــــسن فرحــــات، عمــــان /د.أ :القيــــسي، حتقيــــق

  .م٢٠٠٨_هـ ١٤٢٨ ،اخلامسة



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

علـي حممـد الـضباع، : أليب اخلري حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري، حتقيـق: النشر/ ١١

 .دار الكتاب العريب

 . عبد التواب، املدخل إىل علم اللغةرمضان /١٢

فنولوجيــا العربيــة،  : حــسن العــاين، التــشكيل الــصويت يف اللغــة العربيــةســلمان /١٣

  .النادي األديب: ترمجة ياسر املالح، جدة

لــــــــــشيخ اإلســــــــــالم زكريــــــــــا : ملقدمــــــــــة اجلزريــــــــــه يف علــــــــــم التجويــــــــــد اشــــــــــرح /١٤

، علــــق عليــــه حممــــد غيــــاث صــــباغ، الطبعــــة الرابعــــة، )هـــــ٩٢٦ت(األنــــصاري

  .م٢٠٠٦_هـ ١٤٢٧

دار الكتـاب العـريب ، ا�لد األول، د الرمحن الربقوقيلعب،  ديوان املتنيب شرح /١٥

  . م ١٩٨٦ – ١٤٠٧ ط،بريوت، 

 ، القـاهرة– املكتبـة الـسلفية -الدين اخلطيـب حتقيق ونشر حمب " الصاحيب /١٦

  .م١٩١٠

عبـــد اللطيـــف حممـــد اخلطيـــب، . العربيـــة يف ضـــوء القـــراءات القرآنيـــة، دضـــاد /١٧

 . م٢٠٠١_هـ ١٤٢٢عامل الكتب الطبعة األوىل 

، ٦دار �ـــــضة مـــــصر، ط: القـــــاهرة( عبـــــد الواحـــــد وايف، علـــــم اللغـــــة، علـــــي /١٨

 . )م١٩٦٧

أليب الفــضل مجــال الــدين حممــد بــن  )ض و د( مــادة ٤٤٧:/٥ العــربلــسان/١٩

  .دار احلديث: م القاهرة ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣:مكرم ابن منظور،

دار : القـاهرة(،  عبـد العـالملنعم، لعبد ا"تطوان وما حوهلا" مشال املغربهلجة/٢٠



    

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

٣٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثالالثاين من العدد  التاسعاملجلد 

 بني الضاد والظاء ّالنور الوضاء يف الفرق 

 .م١٩٦٨الكاتب العريب ،   

  .٢١ ا�مع العلمي العراقي، مج جملة/٢١

محــد بــن تيميــة، مجــع وترتيب،عبــد الــرمحن بــن  فتــاوى شــيخ اإلســالم أجممــوع/٢٢

هـــ ١٤٢٥ حممــد بــن قاســم ، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف،

عبد العزيز بـن عبـد الـرمحن بـن :  فتاوى ومقاالت متنوعةموعوجم م،٢٠٠٤_

حممــد بــن .، مجــع وترتيــب د٩٩ـــ ٩٨/ ١٢ـــ رمحــه اهللا ـ ) هـــ١٤٢٠: ت(بــاز 

هـ، ١٤١٨ العلمية واإلفتاء، الطبعة األوىل رئاسة إدارة البحوث.سعد الشويعر

 .هـ١٤٢١الطبعة الثانية

 الفتــاح الــسيد عجمــي املرصــفي عبــدل: القــاري إىل جتويــد كــالم البــاريهدايــة/٢٣

_ هــــــ ١٤٢٦مكتبـــــة دار الفجـــــر اإلســـــالمية  املدينـــــة املنـــــورة، الطبعـــــة األوىل 

  ، ١/٦٦م ٢٠٠٥


