
 مشكمة حرفا الضاد والظاء

 .حيث يخمطون بينيما, يمثل حرفا الضاد والظاء مشكمة لدى كثير من الناس
 .يعطي معنى مختمفا, وجود أي من الحرفين في الكممة

 :ال الحصر , عمى سبيل المثال
 .عكس غاب : حضر 
 .منع: حظر 
 .غميظ الطبع: فظ 

 . فكك وفتح: فضَّ 
 .غضب: غيظ 

 . غار واختفى الماء في األرض: غيض 
أن مخرج الضاد من إحدى حافتي المسان وما يمييا من األضراس , رق بين الضاد والظاء إن الف
 . أما مخرج الظاء فيو من طرف المسان وأصول األضراس العميا, العميا 

والضاد ال تفترق عن الظاء إال باختالف المخرج وزيادة االستطالة , إن الضاد والظاء متشابية
 .اىما عين األخرىفي الضاد ولوالىما لكانت إحد

" من بين أول حافة المسان وما يمييا من األضراس " أن الضاد تخرج , ذكر سيبويو في الكتاب
 [.4/444الكتاب .]

 .فالضاد تميزت بمخرجيا , فيي من حافة المسان من أقصاىا , مع ما يقابميا من األضراس
 .وفي الضاد استطالة ليست لشيء من الحروف األخرى

والضاد انفرد باالستطالة , وليس في الحروف ما يعسر عمى : " جزري في النشر و قال ابن ال
 ... "المسان مثمو

ليس بين الضاد المعجمة والطاء الميممة تشابو في " : " جيد المقل " وقال المرعشي في كتابو 
ن اشتركا في اإلطباق واالستعالء ال صرحوا بو , وال تقارب في الصفة ألنيما وا   السمع , وا 

ن الضاد رخو والطاء شديد , وليس في الضاد  والتفخيم لكنَّ إطباق الطاء أقوى كما سبق , وا 
ًً بين من بين األضراس , وال ينضغط فييا الصوت  قمقمة بخالف الطاء , وأن الضاد تجد منفذًا

ضغط حروف القمقمة كما صرح بو الرضي , وفي الضاد استطالة بخالف الطاء الميممة مع 
 .متحدين في المخرجأنيما غير 



 :وليس الفارق بين الضاد والظاء المعجمتين إال االستطالة والمخرج , ولذا قال ابن الجزري 
 ... "ميز عن الظاء** والضاد باستطالة ومخرج 

 ىذه قصيدة تتضمن أغمب الكممات التي ورد بيا حرف الظاء ,
 :ويساعد حفظيا عمى التفريق بين الضاد والظاء 

 
 (ريري في حفظ الظاءات لمتمييز بينيا وبين الضادات مقامة الح) 

.... 
 أييا السـائـل عــِن الّضـاِد والــظـاء لـكـَـْيال تـُــِضـمّـُو األْلــفـــاظُ 

 إّن ِحـفـَظ اىمظّـاءات ُيغنيَك فاسـمـعيا اسِتماَع امِرٍئ لُو اسـتـيقـاظُ 
 ـُم والـظَُّبـى والـمَّـحـاظُ ىَي َظـْميـاُء والـمــظـاِلـُم واإلْظـالُم والظَّمْ 

 ُت والُمـواِظــُب والــِكــظَــّة واإلنــتِـظـاُر واإلْلـظــاظُ 
 وَوظــيـٌف وظــاِلــٌع وعــظــيـٌم وَظـيـيـٌر والـــفـَـظ واإلغـْـــالظُ 

 وَنـظـيـٌف والظـْرُف والظمَـُف الــظـاِىُر ثّم الـفـَـظـيـُع والـُوّعـاظُ 
 ظـْعـُن والـمـَظُّ والـحـْنـَظـُل والـقـاِرظـاِن واألْوشـاظُ وُعـكـاٌظ وال.

 وِظـراُب الـظِّـّراِن والشـَظـُف الــباِىـُظ والـجْعـَظـريُّ والـَجـّواظُ 
 والظـرابـيـُن والَحـناِظــُب ووالَعـظـا والّظمـيُم والظبـُي والـشـْيَظمُ 

 والّظلُّ والّمظـى والـّشـواظُ 
 ـُظ والـنظـُم والـتـقـريُظ والَقيـُظ والظما والـمـمـاظُ والّتَظنـي والـّمف

 والِحظا والنظيُر والظئـُر والـجـاحـُظ والــنـاِظـــروَن واألْيــقـاظُ 
 والّتشظي والظمُف والعظُم والظـنبوُب والظْيُر والشظا والشظاظُ 

 ظُ واألظــافيـُر والـمـظـفَـُّر والــمـْحظـوُر والحـاِفظــوَن واإلْحـفـا
 والَحظيـراُت والَمـِظــنَـّة والـظِّــنَـّة والكــاِظمـوَن والــُمـغـْــتــاظُ 

 والـَوظيـفـاالـُعــنـْظُـُب ثـّم الـظـّيـاُن واألْرعـاظُ 
 والشناِظي والدَّْلُظ والظأُب والظْبظاُب والُعنُظواُن والـجــنـْـعـاظُ 

 ـْظـُر بـْعــُد واإلنـْـعــاظُ والشنـاظيـُر والتـعـاظُـُل والـِعـْظـِمُم والبَ 



 ىـَي ىـذي ِسوى النـواِدِر فـاحـفَـْظيا لـتـَقــفـو آثـاَرَك الـُحـفَــّاظُ 
 واقِض في ما صّرفَت منيا كما تقضيِو في أْصِمِو كَقْيٍظ وقـاظـوا


