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اِد العََربِيَِّة  اِد العََربِيَِّة }َمْدَخٌل ِلَمْبَحِث َصْوت الضَّ }َمْدَخٌل ِلَمْبَحِث َصْوت الضَّ

  الل َِسانِيَِّة{الل َِسانِيَِّة{
بسم هللا منـزل القـرآن والصـالا والسـالم علـى القائـل   خـريكم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه ( وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني بسم هللا منـزل القـرآن والصـالا والسـالم علـى القائـل   خـريكم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه ( وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني   

س مبشكلة صوت الضاد من جانب اللغويني العرب عقب انتشار الـدين س مبشكلة صوت الضاد من جانب اللغويني العرب عقب انتشار الـدين بدأ اإلحسابدأ اإلحسا  أما بعد : فأقول وابهلل التوفيق :أما بعد : فأقول وابهلل التوفيق :
اإلســالمي ودخــول غــري األمــم العربيــة يف الــدين اذنيــف وحاجــة هــذل األمــم إة أداء الصــلوات وقــراءا القــرآن وتعلــم اإلســالمي ودخــول غــري األمــم العربيــة يف الــدين اذنيــف وحاجــة هــذل األمــم إة أداء الصــلوات وقــراءا القــرآن وتعلــم 

 اجلـدد   اجلـدد  نطق اللغـة العربيـة الـيت كانـو حتتـوي علـى عـدد مـن الوحـدات الصـوتية الـيت ال توجـد يف اللغـة األم للمسـلمنينطق اللغـة العربيـة الـيت كانـو حتتـوي علـى عـدد مـن الوحـدات الصـوتية الـيت ال توجـد يف اللغـة األم للمسـلمني
كاللغــة الفارســية واةنديـــة والعسيــة والســـرةنية والروميــة والقبطيـــة وغريهــا وقـــد قــام علمـــاء اللغــة ومـــن بعــدهم علمـــاء كاللغــة الفارســية واةنديـــة والعسيــة والســـرةنية والروميــة والقبطيـــة وغريهــا وقـــد قــام علمـــاء اللغــة ومـــن بعــدهم علمـــاء 
القــراءات برصــد التغــريات الصــوتية واللخلغــة أو اأطــأ يف نطــق أصــوات العربيــة مــا يعــرض مســتخدميها مــن املســلمني القــراءات برصــد التغــريات الصــوتية واللخلغــة أو اأطــأ يف نطــق أصــوات العربيــة مــا يعــرض مســتخدميها مــن املســلمني 

يف معاين كلمات التنزيل وقد كانو مشكلة صعوبة نطـق الضـاد علـى يف معاين كلمات التنزيل وقد كانو مشكلة صعوبة نطـق الضـاد علـى للحن يف القرآن وما يرتتب على ذلك من تغيري للحن يف القرآن وما يرتتب على ذلك من تغيري 
غــري العــرب وعلــى العــرب مــن ت يتعــود ويتمــرس لنطــق الضــاد الــيت نــزل هبــا القــرآن مــن أبــر  املشــاكل الــيت واجهــو غــري العــرب وعلــى العــرب مــن ت يتعــود ويتمــرس لنطــق الضــاد الــيت نــزل هبــا القــرآن مــن أبــر  املشــاكل الــيت واجهــو 
املسلمني يف القرون األوة واستمرت حىت وقو قريـب أمـا صـوت الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن فهـي رخـو مطبقـة كمـا املسلمني يف القرون األوة واستمرت حىت وقو قريـب أمـا صـوت الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن فهـي رخـو مطبقـة كمـا 
ســجل علمـــاء اللغــة ذلـــك ومـــن بعــدهم علمـــاء القـــراءات وهــي لـــرج عنـــدهم مــن أول حافـــة اللســـان ومــا يليهـــا مـــن ســجل علمـــاء اللغــة ذلـــك ومـــن بعــدهم علمـــاء القـــراءات وهــي لـــرج عنـــدهم مــن أول حافـــة اللســـان ومــا يليهـــا مـــن 
األضراس وقيل من اذافتني معا  والضاد هبذل الصفات إة جانـب مـا وصـفوها هبـا مـن كووـا مهـورا مطبقـة مسـتطيلة األضراس وقيل من اذافتني معا  والضاد هبذل الصفات إة جانـب مـا وصـفوها هبـا مـن كووـا مهـورا مطبقـة مسـتطيلة 

النطـق هبـا متنـوني بـني دولـة وأخـرم ففـي مصـر النطـق هبـا متنـوني بـني دولـة وأخـرم ففـي مصـر   ال ينطق هبـا يف الوقـو املعاصـر يف اللهجـات الدارجـة العاميـة بـل صـارال ينطق هبـا يف الوقـو املعاصـر يف اللهجـات الدارجـة العاميـة بـل صـار
احملروســة تلفــظ داال مفخمــة ويف األــيت العــرت تلفــظ بصــوت الظــاء وإن مشــكلة الضــاد قد ــة يف العربيــة فقــد ذكــر احملروســة تلفــظ داال مفخمــة ويف األــيت العــرت تلفــظ بصــوت الظــاء وإن مشــكلة الضــاد قد ــة يف العربيــة فقــد ذكــر 
سيبويه من اذروف غري املستحسنة   الضاد الضعيفة ( ويبدو أن مشكلة األط بني صـوت الضـاد والظـاء ترجـع إة سيبويه من اذروف غري املستحسنة   الضاد الضعيفة ( ويبدو أن مشكلة األط بني صـوت الضـاد والظـاء ترجـع إة 

فقـد ذكـر أبـو العـالء اةمـذاين العطـار يف كتابـه التمهيـد أن أعرابيـا خلـط بـني الضـاد والظـاء عنـد فقـد ذكـر أبـو العـالء اةمـذاين العطـار يف كتابـه التمهيـد أن أعرابيـا خلـط بـني الضـاد والظـاء عنـد عصر صدر اإلسالم عصر صدر اإلسالم 
  عمر بن اأطاب حني نطق   الظيب ( ابلضاد فاعرتض عليه عمر رضى هللا عنه . عمر بن اأطاب حني نطق   الظيب ( ابلضاد فاعرتض عليه عمر رضى هللا عنه . 

: يتمخلـل يف : يتمخلـل يف   األولاألولو كن للدارس أن يالحظ اجتـاهني يف معاجلـة مشـكلة صـوت الضـاد مـن حيـث التصـنيف والتـأليف و كن للدارس أن يالحظ اجتـاهني يف معاجلـة مشـكلة صـوت الضـاد مـن حيـث التصـنيف والتـأليف 
العناية ابأللفاظ اليت تنطق ابلضاد والظـاء واالشـتغال حبصـرها وفليـف الرسـائل يف ذلـك وهـي مؤلفـات تشـبه املعـاجم العناية ابأللفاظ اليت تنطق ابلضاد والظـاء واالشـتغال حبصـرها وفليـف الرسـائل يف ذلـك وهـي مؤلفـات تشـبه املعـاجم 
الصغريا وهذا االجتال هو الذي استأثر جبهود اللغويني والنحاا وتركـوا مؤلفـات كخلـريا  ـتم ابلتمييـز الكتـات بـني الضـاد الصغريا وهذا االجتال هو الذي استأثر جبهود اللغويني والنحاا وتركـوا مؤلفـات كخلـريا  ـتم ابلتمييـز الكتـات بـني الضـاد 

د أحصـى الـدكتور حـال الضـامن يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب   االعتمـاد يف د أحصـى الـدكتور حـال الضـامن يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب   االعتمـاد يف والظاء وال تتعرض للتمييز النطقي بينهما وقوالظاء وال تتعرض للتمييز النطقي بينهما وق
: االجتــال يف : االجتــال يف   والخلــاينوالخلــايننظــائر الظــاء والضــاد البــن مالــك ( الكتــب املؤلفــة يف ذلــك حــىت بلغــو أكخلــر مــن أربعــني كتــااب . نظــائر الظــاء والضــاد البــن مالــك ( الكتــب املؤلفــة يف ذلــك حــىت بلغــو أكخلــر مــن أربعــني كتــااب . 

 تلحقـه علـى  تلحقـه علـى معاجلة مشكلة الضاد ويتمخلل ذلك بدراسة اأصائص النطقيـة لصـوت الضـاد اللسـانية واالارافـات الـيتمعاجلة مشكلة الضاد ويتمخلل ذلك بدراسة اأصائص النطقيـة لصـوت الضـاد اللسـانية واالارافـات الـيت
ألسنة الناطقني وتوضح الصورا الصحيحة لنطقه وكان لعلماء التجويد القسط األوىف يف هـذا الـدرب حـىت أوـم ألفـوا ألسنة الناطقني وتوضح الصورا الصحيحة لنطقه وكان لعلماء التجويد القسط األوىف يف هـذا الـدرب حـىت أوـم ألفـوا 
يف ذلك املؤلفات املستقلة اليت  تم بنواحي النطق من غري أن تتعرض ذصر األلفاظ الـيت تكتـب ابلضـاد أو الظـاء . يف ذلك املؤلفات املستقلة اليت  تم بنواحي النطق من غري أن تتعرض ذصر األلفاظ الـيت تكتـب ابلضـاد أو الظـاء . 

هـ( مـن أوائـل املؤلفـات الـيت هـ( مـن أوائـل املؤلفـات الـيت   225225مان عمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ   ت مان عمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ   ت وقد كان كتاب البيان والتبيني ألت عخلوقد كان كتاب البيان والتبيني ألت عخل



حفلــو ابلعديــد مــن املالحظــات اللغويــة الصــوتية اأاصــة بنطــق غــري العــرب مــن األعــاجم املخــالطني للعــرب لــبع  حفلــو ابلعديــد مــن املالحظــات اللغويــة الصــوتية اأاصــة بنطــق غــري العــرب مــن األعــاجم املخــالطني للعــرب لــبع  
  أصوات اللغة العربية ومن ضمنهم صوت الضاد .أصوات اللغة العربية ومن ضمنهم صوت الضاد .

بـه قــدر املسـتطاني وحسـب مــا تيسـر مــن مراجـع ملــادا بـه قــدر املسـتطاني وحسـب مــا تيسـر مــن مراجـع ملــادا وسـوف أحـرإ إن شــاء هللا لتنـاول هــذا البحـث مـن مجيــع جوانوسـوف أحـرإ إن شــاء هللا لتنـاول هــذا البحـث مـن مجيــع جوان
فأســأل هللا أن فأســأل هللا أن   ـ إن ُأريــد إال اإلصــال  مــا اســتطعو ف ومــا تــوفيقي إال ابهلل فـ إن ُأريــد إال اإلصــال  مــا اســتطعو ف ومــا تــوفيقي إال ابهلل فهــذا البحــث وعلــى اجلميــع أن يعلمــوا هــذا البحــث وعلــى اجلميــع أن يعلمــوا 

وإين ألعتـذر عـن أي قصـور أو تعبـري فيـه وإين ألعتـذر عـن أي قصـور أو تعبـري فيـه   يكـون هـذا العمـل خالصلـا لوجهـه الكـرن ف وأن ال يُفهـم علـى غـري وجهـه فيكـون هـذا العمـل خالصلـا لوجهـه الكـرن ف وأن ال يُفهـم علـى غـري وجهـه ف
  ..  خللخلل

اِد ُدوَن }} ى بِلُغَِة الضَّ اِد ُدوَن َهْل اللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ تَُسمَّ ى بِلُغَِة الضَّ َهْل اللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ تَُسمَّ

  َغْيِرَها ؟{َغْيِرَها ؟{
هــذا اذــرف قــالوا فنــه انفــردت بــه اللغــة العربيــة ألنــه ال تشــاركه فيــه لغــة وهــذا مــا يوجــد يف بعــ  الكتــب فهــل هــذا هــذا اذــرف قــالوا فنــه انفــردت بــه اللغــة العربيــة ألنــه ال تشــاركه فيــه لغــة وهــذا مــا يوجــد يف بعــ  الكتــب فهــل هــذا 

ت إلنسـان أن يسـتقرئ مجيـع ت إلنسـان أن يسـتقرئ مجيـع الكالم دقيق أم فيه مبالغة ولكن ال يكـون اذكـم إال بعـد اسـتقراء مجيـع اللغـات وهيهـاالكالم دقيق أم فيه مبالغة ولكن ال يكـون اذكـم إال بعـد اسـتقراء مجيـع اللغـات وهيهـا
اللغات . قال اإلمام الشافعي رمحه هللا عن اللغة الواحدا ال حيـيط ابللغـة إال نـيب يعـ  إال رجـل يـوحى إليـه ألن اللغـة اللغات . قال اإلمام الشافعي رمحه هللا عن اللغة الواحدا ال حيـيط ابللغـة إال نـيب يعـ  إال رجـل يـوحى إليـه ألن اللغـة 
العربيــة مــخلال واســعة والعــرب منتشــرون يف اجلزيــرا العربيــة يف فــرتا نــزول الــوحي فــال يســتطيع أن يقــول إنســان هــذا هــو العربيــة مــخلال واســعة والعــرب منتشــرون يف اجلزيــرا العربيــة يف فــرتا نــزول الــوحي فــال يســتطيع أن يقــول إنســان هــذا هــو 

ال فكيف ابإلحاطة ابللغة حىت علماء العربية ت يَُدو ِّنوا كل ما تكلمو به العرب بـل ذكـروا املشـهور ال فكيف ابإلحاطة ابللغة حىت علماء العربية ت يَُدو ِّنوا كل ما تكلمو به العرب بـل ذكـروا املشـهور الكالم العرت كامالكالم العرت كام
من لغة العرب وأخرجـول لنـا يف صـورا قواعـد النحـو والصـرف . ولكـن هنـاش خمتصـني مشـتغلون بعلـم اللغـات املقـارن من لغة العرب وأخرجـول لنـا يف صـورا قواعـد النحـو والصـرف . ولكـن هنـاش خمتصـني مشـتغلون بعلـم اللغـات املقـارن 

ال حسـب مـا تيسـر ةـم مـن الدراسـة أم كـووم ال حسـب مـا تيسـر ةـم مـن الدراسـة أم كـووم هؤالء يستطيعون أن يقول أن حرف الضاد انفردت به اللغة العربية أم هؤالء يستطيعون أن يقول أن حرف الضاد انفردت به اللغة العربية أم 
قـــول قـــول   6969إ إ   11حييطــون بعلـــم اللغــة ككـــل فهــذا درب مـــن اأيـــال . فقــد ذكـــر اجلــاحظ يف كتابـــه البيــان والتبيـــني جحييطــون بعلـــم اللغــة ككـــل فهــذا درب مـــن اأيـــال . فقــد ذكـــر اجلــاحظ يف كتابـــه البيــان والتبيـــني ج

األصــمعي بقولــه   وقــال األصــمعي : لــيد للــروم ضــاد وال للفــرس  ء وال للســرةن ذال ..( اهـــ وهــذا القــول الــذي األصــمعي بقولــه   وقــال األصــمعي : لــيد للــروم ضــاد وال للفــرس  ء وال للســرةن ذال ..( اهـــ وهــذا القــول الــذي 
خلالث اةجري إة األصمعي ال يؤكـد وال ينفـي بصـورا قاطعـة مـا تـردد يف القـرون التاليـة بعـدل خلالث اةجري إة األصمعي ال يؤكـد وال ينفـي بصـورا قاطعـة مـا تـردد يف القـرون التاليـة بعـدل يف القرن اليف القرن ال  ظظعزال اجلاحعزال اجلاح

من تفرد العرب بصوت الضاد أو غريل من األصـوات الدارجـة  وقـد تعرضـو مقولـة األصـمعي عـن األصـوات الخلالثـة من تفرد العرب بصوت الضاد أو غريل من األصـوات الدارجـة  وقـد تعرضـو مقولـة األصـمعي عـن األصـوات الخلالثـة 
ــد بعــد أن أصــاهبا ا ــد بعــد أن أصــاهبا العــدم التــداول علــى مــدم ســتة قــرون لتعــود للظهــور يف مؤلفــات التجوي ألــل عنــد بعــ  علمــاء ألــل عنــد بعــ  علمــاء لعــدم التــداول علــى مــدم ســتة قــرون لتعــود للظهــور يف مؤلفــات التجوي

هـ( فقد ذكر يف الفصل الذي عقـدل ليـذكر فيـه اشـرتاش اللغـات يف هـ( فقد ذكر يف الفصل الذي عقـدل ليـذكر فيـه اشـرتاش اللغـات يف   833833القراءات ومنهم ابن اجلزري رمحه هللا   ت القراءات ومنهم ابن اجلزري رمحه هللا   ت 
اذروف وانفراد بعضها بع  يف كتابه التمهيد يف علم التجويد يقول ابن اجلـزري   قـال األصـمعي : لـيد يف الروميـة اذروف وانفراد بعضها بع  يف كتابه التمهيد يف علم التجويد يقول ابن اجلـزري   قـال األصـمعي : لـيد يف الروميـة 

ةنية ذال ( اهـ وقد سقط من نص ابن اجلزري املنقول عن األصمعي كلمـة   الضـاد ( ةنية ذال ( اهـ وقد سقط من نص ابن اجلزري املنقول عن األصمعي كلمـة   الضـاد ( وال يف الفارسية  ء وال يف السر وال يف الفارسية  ء وال يف السر 
الواقعة بعد كلمة الرومية وترتب عليه أن صارت املالحظـة ثنائيـة األصـوات ثالثيـة اللغـات . وبعـد ثالثـة قـرون أخـرم الواقعة بعد كلمة الرومية وترتب عليه أن صارت املالحظـة ثنائيـة األصـوات ثالثيـة اللغـات . وبعـد ثالثـة قـرون أخـرم 

ـــف يظهـــر عنـــد أت اذســـن علـــى  ـــف يظهـــر عنـــد أت اذســـن علـــى يصـــيب قـــول األصـــمعي احملـــرف يف التمهيـــد البـــن اجلـــزري حتري بـــن حممـــد النـــوري بـــن حممـــد النـــوري يصـــيب قـــول األصـــمعي احملـــرف يف التمهيـــد البـــن اجلـــزري حتري
هـ( فيما نقله من كتاب التمهيد _ دون عـزو إليـه _ حـني يقـول   قـال األصـمعي لـيد يف هـ( فيما نقله من كتاب التمهيد _ دون عـزو إليـه _ حـني يقـول   قـال األصـمعي لـيد يف   11181118الصفاقسي   ت الصفاقسي   ت 

ـــص األصـــمعي صـــارت مالحظـــة  ـــة ذال ( اهــــ ويف ضـــوء تصـــرف الصفاقســـي يف ن ـــص األصـــمعي صـــارت مالحظـــة الفارســـة وال الســـرةنية و ال الرومي ـــة ذال ( اهــــ ويف ضـــوء تصـــرف الصفاقســـي يف ن الفارســـة وال الســـرةنية و ال الرومي
أيضــا نالحــظ  هــور مقولــة األصــمعي بعــد أن أصــاهبا أيضــا نالحــظ  هــور مقولــة األصــمعي بعــد أن أصــاهبا   األصــمعي أحاديــة الصــوت ثالثيــة اللغــات . ويف القــرن الخلــامناألصــمعي أحاديــة الصــوت ثالثيــة اللغــات . ويف القــرن الخلــامن



هـ( يبني ذلك ما ذكرل عز الدين حممد بـن هـ( يبني ذلك ما ذكرل عز الدين حممد بـن   745745النقص وجتهيل القائل معزوا إة أت حيان النحوي األندلسي   ت النقص وجتهيل القائل معزوا إة أت حيان النحوي األندلسي   ت 
هــــ( يف حاشـــيته علـــى شـــر  فخـــر الـــدين أمحـــد بـــن اذســـن اجلـــاربردي   ت هــــ( يف حاشـــيته علـــى شـــر  فخـــر الـــدين أمحـــد بـــن اذســـن اجلـــاربردي   ت   819819أمحـــد املعـــروف اببـــن مجاعـــة   ت أمحـــد املعـــروف اببـــن مجاعـــة   ت 

    338338إ إ   11هـ( قـال اجلـاربردي يف شـر  الشـافية ج هـ( قـال اجلـاربردي يف شـر  الشـافية ج   646646فية يف الصرف البن اذاجب   ت فية يف الصرف البن اذاجب   ت هـ( ملنت الشاهـ( ملنت الشا  746746
  أصــل حــروف املعجــم تســعة وعشــرون علــى مــا هــو املشــهور وت يكمــل عــددها إال يف لغــة العــرب وال  ــزا يف كــالم   أصــل حــروف املعجــم تســعة وعشــرون علــى مــا هــو املشــهور وت يكمــل عــددها إال يف لغــة العــرب وال  ــزا يف كــالم 

بردي قـائال   قولـه : و وال ضـاد بردي قـائال   قولـه : و وال ضـاد العجم إال يف االبتداء وال ضاد إال يف العربية ( اهـ ويعلق ابن مجاعة علـى عبـارا اجلـار العجم إال يف االبتداء وال ضاد إال يف العربية ( اهـ ويعلق ابن مجاعة علـى عبـارا اجلـار 
إال يف العربيــة و عبــارا أا حيــان : والضــاد مــن أصــعب اذــروف يف النطــق ومــن اذــروف الــيت انفــردت العــرب بكخلــرا إال يف العربيــة و عبــارا أا حيــان : والضــاد مــن أصــعب اذــروف يف النطــق ومــن اذــروف الــيت انفــردت العــرب بكخلــرا 
استعماةا وهي قليلة يف لغة بع  العجم مفقودا يف لغة الكخلري منهم .... قال : والـذال املعجمـة ليسـو يف الفارسـية استعماةا وهي قليلة يف لغة بع  العجم مفقودا يف لغة الكخلري منهم .... قال : والـذال املعجمـة ليسـو يف الفارسـية 

هـ يؤلـف حممـد مكـي نصـر تلميـذ املتـوه كتابـه هـ يؤلـف حممـد مكـي نصـر تلميـذ املتـوه كتابـه   13051305يف الرومية والفارسية أيضا ( اهـ ويف سنة يف الرومية والفارسية أيضا ( اهـ ويف سنة والخلاء املخللخلة ليسو والخلاء املخللخلة ليسو 
واية القول املفيد يف علم التجويـد وفيـه يشـري إة قـول أت حيـان السـابق عـن الـذال والخلـاء عـا ة النقـل إة كتـاب أت واية القول املفيد يف علم التجويـد وفيـه يشـري إة قـول أت حيـان السـابق عـن الـذال والخلـاء عـا ة النقـل إة كتـاب أت 

هـــ( ويف هـــ( ويف   672672قاصــد البــن مالــك   ت قاصــد البــن مالــك   ت حيــان   شــر  التســهيل ( الــذي هــو شــر  كتــاب تســهيل الفوائــد وتكميــل املحيــان   شــر  التســهيل ( الــذي هــو شــر  كتــاب تســهيل الفوائــد وتكميــل امل
هــ( خالصـة مـا هــ( خالصـة مـا   321321معجم مجهرا اللغة حيث حفظ لنا أبو بكـر حممـد بـن اذسـن بـن دريـد األ دي البصـري    ت معجم مجهرا اللغة حيث حفظ لنا أبو بكـر حممـد بـن اذسـن بـن دريـد األ دي البصـري    ت 

الحظــه اللغويــون الســابقون علــى مــدم أربعــة قــرون مــن اتصــال العــرب املســلمني واحتكــاكهم بغــريهم مــن أبنــاء األمــم الحظــه اللغويــون الســابقون علــى مــدم أربعــة قــرون مــن اتصــال العــرب املســلمني واحتكــاكهم بغــريهم مــن أبنــاء األمــم 
إلسالم وبلغا م وفيما ذكرل جند إشارا إة تفرد أو اختصـاإ العـرب حبـريف   اذـاء إلسالم وبلغا م وفيما ذكرل جند إشارا إة تفرد أو اختصـاإ العـرب حبـريف   اذـاء واألجناس األخرم من دخلوا يف اواألجناس األخرم من دخلوا يف ا

و الظــاء ( واشــرتاش العــرب مــع قليــل مــن غــريهم يف ســتة حــروف هــي : العــني والصــاد والضــاد والقــاف والطــاء والخلــاء  و الظــاء ( واشــرتاش العــرب مــع قليــل مــن غــريهم يف ســتة حــروف هــي : العــني والصــاد والضــاد والقــاف والطــاء والخلــاء  
واللغـة ومعرفـة مجـل واللغـة ومعرفـة مجـل   هـذا كتـاب مجهـرا الكـالم   هـذا كتـاب مجهـرا الكـالم     44إ إ   11وقد جـاءت مالحظـة ابـن دريـد يف كتابـه اجلمهـرا بقولـه جوقد جـاءت مالحظـة ابـن دريـد يف كتابـه اجلمهـرا بقولـه ج

منهــا تــؤدي النظــر فيهــا إة معظمهــا إن شــاء هللا ... اعلــم أن اذــروف الــيت اســتعملتها  العــرب يف كالمهــا يف األ ــاء منهــا تــؤدي النظــر فيهــا إة معظمهــا إن شــاء هللا ... اعلــم أن اذــروف الــيت اســتعملتها  العــرب يف كالمهــا يف األ ــاء 
واألفعال واذركات واألصوات تسعة وعشـرون مـرجعهن إة نانيـة وعشـرين حرفـا  منهـا : حرفـان خمـتص هبمـا العـرب واألفعال واذركات واألصوات تسعة وعشـرون مـرجعهن إة نانيـة وعشـرين حرفـا  منهـا : حرفـان خمـتص هبمـا العـرب 

آخـــرون أن اذـــاء يف الســـرةنية والعسةنيـــة واذبشـــية كخلـــريا وان الظـــاء وحـــدها آخـــرون أن اذـــاء يف الســـرةنية والعسةنيـــة واذبشـــية كخلـــريا وان الظـــاء وحـــدها دون األـــق و ـــا اذـــاء والظـــاء و عـــم دون األـــق و ـــا اذـــاء والظـــاء و عـــم 
مقصورا على العرب . ومنها : سـتة أحـرف للعـرب ولقليـل مـن العجـم وهـن : العـني والصـاد والضـاد والقـاف والطـاء مقصورا على العرب . ومنها : سـتة أحـرف للعـرب ولقليـل مـن العجـم وهـن : العـني والصـاد والضـاد والقـاف والطـاء 

 يف االبتـداء ( اهــ   يف االبتـداء ( اهــ  والخلاء وما سوم ذلك فللخلق كلهم من العـرب والعجـم إال اةمـزا ف وـا ت فت مـن كـالم العجـم إالوالخلاء وما سوم ذلك فللخلق كلهم من العـرب والعجـم إال اةمـزا ف وـا ت فت مـن كـالم العجـم إال
للعــرب للعــرب   ااويف القـرن الخلـامن اةجـري نالحــظ تسـرب مقولـة ابــن دريـد عـن اذــروف السـتة الـيت انفــردت بكخلـرا اسـتعماةويف القـرن الخلـامن اةجـري نالحــظ تسـرب مقولـة ابــن دريـد عـن اذــروف السـتة الـيت انفــردت بكخلـرا اسـتعماة

هـــ( وقــد أصــاب التصــحيف رســم هـــ( وقــد أصــاب التصــحيف رســم   833833وهــي قليلــة يف لغــة العجــم وال توجــد يف لغــات كخلــريا مــنهم ابــن اجلــزري   ت وهــي قليلــة يف لغــة العجــم وال توجــد يف لغــات كخلــريا مــنهم ابــن اجلــزري   ت 
روف الستة فرسم ابلظاء املعجمة على النحو التاه يف التمهيـد البـن روف الستة فرسم ابلظاء املعجمة على النحو التاه يف التمهيـد البـن حرف الطاء املهملة وهو اذرف اأامد من اذحرف الطاء املهملة وهو اذرف اأامد من اذ

اجلــزري   و وكــذا ســتة أحــرف انفــردت بكخلــرا اســتعماةا العــرب وهــي قليلــة يف لغــة العجــم وال توجــد يف لغــات كخلــريا اجلــزري   و وكــذا ســتة أحــرف انفــردت بكخلــرا اســتعماةا العــرب وهــي قليلــة يف لغــة العجــم وال توجــد يف لغــات كخلــريا 
وقــع يف وقــع يف   مــنهم وهــي : العــني والصــاد والضــاد والقــاف والظــاء والخلــاء  ( اهـــ   ويــرم بعــ  البــاحخلون أن التصــحيف قــدمــنهم وهــي : العــني والصــاد والضــاد والقــاف والظــاء والخلــاء  ( اهـــ   ويــرم بعــ  البــاحخلون أن التصــحيف قــد

األصل من ابن اجلزري وليد من حمقق الكتاب ودليله فيما ذهب إليه ما أوردل أبو اذسن الصفاقسي يف كتابـه تنبيـه األصل من ابن اجلزري وليد من حمقق الكتاب ودليله فيما ذهب إليه ما أوردل أبو اذسن الصفاقسي يف كتابـه تنبيـه 
  اعلـم أن لغـة   اعلـم أن لغـة   3232الغافلني نقال عن اجلزري دون عـزو إليـه مـن قـول األصـمعي السـابق اإلشـارا فقـال يف التنبيـه إ الغافلني نقال عن اجلزري دون عـزو إليـه مـن قـول األصـمعي السـابق اإلشـارا فقـال يف التنبيـه إ 

 ــاء معجمــة وال حــاء مهملــة .... وكــذلك نســة أحــرف انفــردت  ــاء معجمــة وال حــاء مهملــة .... وكــذلك نســة أحــرف انفــردت العــرب أكخلــر اللغــات حروفــا فلــيد يف لغــة العجــم العــرب أكخلــر اللغــات حروفــا فلــيد يف لغــة العجــم 



العرب بكخلرا استعماةا وت توجد يف بعـ  لغـات العجـم البتـة وهـي : العـني والصـاد املهملتـان والضـاد والقـاف والخلـاء العرب بكخلرا استعماةا وت توجد يف بعـ  لغـات العجـم البتـة وهـي : العـني والصـاد املهملتـان والضـاد والقـاف والخلـاء 
شـاركها شـاركها املخللخلة ( اهـ ومـن خـالل اسـتقراء كلمـات العلمـاء السـابقة نعلـم أن اللغـة العربيـة ت تنفـرد ابلضـاد فحسـب بـل املخللخلة ( اهـ ومـن خـالل اسـتقراء كلمـات العلمـاء السـابقة نعلـم أن اللغـة العربيـة ت تنفـرد ابلضـاد فحسـب بـل 

فيها عدا أحرف أخر  فقول ابن دريد هذا   : ستة أحـرف للعـرب ولقليـل مـن العجـم وهـن : العـني والصـاد والضـاد فيها عدا أحرف أخر  فقول ابن دريد هذا   : ستة أحـرف للعـرب ولقليـل مـن العجـم وهـن : العـني والصـاد والضـاد 
والقــاف والطــاء والخلــاء ( اهـــ يــدل أن بعــ  العجــم يوجــد بقلــة لــو لغــتهم صــوت الضــاد ومعهــا ابقــي األحــرف الســتة والقــاف والطــاء والخلــاء ( اهـــ يــدل أن بعــ  العجــم يوجــد بقلــة لــو لغــتهم صــوت الضــاد ومعهــا ابقــي األحــرف الســتة 

  السالفة الذكر .السالفة الذكر .

  

ادِ  ادِ }التْعِريُف ِبَمْخَرجِ َصْوِت الضَّ  الَّتي نََزَل بِـَها  الَّتي نََزَل بِـَها }التْعِريُف ِبَمْخَرجِ َصْوِت الضَّ

  اْلقُْرآُن{اْلقُْرآُن{
الضــاد الــيت نــزل هبــا القــرآن خمرجهــا مــن اذــافني أو إحــدا ا ومــن اذــافتني أكمــل مــع مراعــاا كووــا مســتطيلة مهــورا الضــاد الــيت نــزل هبــا القــرآن خمرجهــا مــن اذــافني أو إحــدا ا ومــن اذــافتني أكمــل مــع مراعــاا كووــا مســتطيلة مهــورا 
رخـوا مطبقــة ولــو انفـك عنهــا أي وصــف مـا ســبق خرجــو عـن كووــا الضــاد القرآنيـة وهــي مــن خصـائص لغــة القــرآن رخـوا مطبقــة ولــو انفـك عنهــا أي وصــف مـا ســبق خرجــو عـن كووــا الضــاد القرآنيـة وهــي مــن خصـائص لغــة القــرآن 

  وكذا ستة أحرف انفردتوكذا ستة أحرف انفردتيف التمهيد  يف التمهيد    عربية وغريها من األحرف وأكد ذلك ابن اجلزري بقولهعربية وغريها من األحرف وأكد ذلك ابن اجلزري بقولهاليت متييزت هبا اللغة الاليت متييزت هبا اللغة ال

العــني والصــاد والضــاد العــني والصــاد والضــاد   بكخلــرا اســتعماةا العــربف وهــي قليلــة يف لغــات العجــمف وال توجــد يف لغــات كخلــري مــنهمف وهــيبكخلــرا اســتعماةا العــربف وهــي قليلــة يف لغــات العجــمف وال توجــد يف لغــات كخلــري مــنهمف وهــي
    ..( اهـ( اهـ  والقاف والظاء والخلاءوالقاف والظاء والخلاء

رم أو منهمــا معــا ولكــن هــذا ال  نــع أن تكــون  أقصــى اذافــة  رم أو منهمــا معــا ولكــن هــذا ال  نــع أن تكــون  أقصــى اذافــة  وهــذا الصــوت مــرج مــن حافــة اللســان اليمــ  أو اليســوهــذا الصــوت مــرج مــن حافــة اللســان اليمــ  أو اليســ
كلهـا إة منتهاهـا مشـاركة ولكـن منشـأ صـو ا يبـدأ يف الظهـور عنـدما  يضـغط القـارئ ويتكـ  ويعتمـد علـى األضــراس  كلهـا إة منتهاهـا مشـاركة ولكـن منشـأ صـو ا يبـدأ يف الظهـور عنـدما  يضـغط القـارئ ويتكـ  ويعتمـد علـى األضــراس  
كلها مـن النواجـذ والطـواحن والضـواحك وال بـد مـن مراعـاا تصـادم اذـافتني لصـفحة األضـراس مـن الـداخل واذافـة كلها مـن النواجـذ والطـواحن والضـواحك وال بـد مـن مراعـاا تصـادم اذـافتني لصـفحة األضـراس مـن الـداخل واذافـة 

تشارش يف إنتاج صوت الضاد بسبب استطالة اللسان حىت يصطدم مبخرج الـالم   و كانـو بعـ  تشارش يف إنتاج صوت الضاد بسبب استطالة اللسان حىت يصطدم مبخرج الـالم   و كانـو بعـ    ااانها ملنتهاهانها ملنتهاهمن أدمن أد
قبائـــل اجلزيـــرا  العربيـــة يضـــغطون علـــى حـــافتهم اليســـرم وقبائـــل أخـــرم يعتمـــدون علـــى حـــافتهم اليمـــ  يف خروجهـــا قبائـــل اجلزيـــرا  العربيـــة يضـــغطون علـــى حـــافتهم اليســـرم وقبائـــل أخـــرم يعتمـــدون علـــى حـــافتهم اليمـــ  يف خروجهـــا 

وعنـد النطـق ابلضـاد تنطبـق حـافيت اللسـان وعنـد النطـق ابلضـاد تنطبـق حـافيت اللسـان     وبعضهم كان مرجها بتو يع الضغط تو يعا متعـادال متسـاوة بـني اذـافتنيوبعضهم كان مرجها بتو يع الضغط تو يعا متعـادال متسـاوة بـني اذـافتني
اليمــ  واليســرم علــى غــار اذنــك األعلــى فينحــبد اةــواء خلفهمــا وبســبب هــذا االابــاس يــؤدي إة ضــغط هــواء اليمــ  واليســرم علــى غــار اذنــك األعلــى فينحــبد اةــواء خلفهمــا وبســبب هــذا االابــاس يــؤدي إة ضــغط هــواء 
الصــوت خلــف اذــافتني وحتــو فثــري هــذا الضــغط ينــدفع اللســان إة األمــام قلــيال  إة أن يقــرني منتهــى رأس اللســان الصــوت خلــف اذــافتني وحتــو فثــري هــذا الضــغط ينــدفع اللســان إة األمــام قلــيال  إة أن يقــرني منتهــى رأس اللســان 

  نان أي اللخلة العليا .  والضاد الصامتة لتلف عن الضاد الصائتة وتفصيل ذلك يف اآليتنان أي اللخلة العليا .  والضاد الصامتة لتلف عن الضاد الصائتة وتفصيل ذلك يف اآليتمكان التقاء اللحم ابألسمكان التقاء اللحم ابألس
  أوال : الضاد الصامتة   الساكنة ( أوال : الضاد الصامتة   الساكنة ( 

  قال ابن اجلزري رمحه هللا يف املقدمة اجلزريةقال ابن اجلزري رمحه هللا يف املقدمة اجلزرية
  

  والضاد من حافته إذ وليا** الضراس من أيسر أو  ناهاوالضاد من حافته إذ وليا** الضراس من أيسر أو  ناها
  



اذافـة اليمـ  تنقسـم ألقصـى ومنتهـى وأدل وكـذلك أختهـا اليسـرم اذافـة اليمـ  تنقسـم ألقصـى ومنتهـى وأدل وكـذلك أختهـا اليسـرم خلق هللا تعاة للسان حافتني    ويسـرم وهـذل خلق هللا تعاة للسان حافتني    ويسـرم وهـذل 
وحــدود صــوت الضــاد متعلــق فقصــى اذافــة ملنتهاهــا مــن اليمــني أو اليســار وقولــه إذ وليــا ألضــراس أي جــاء بعــدل أو وحــدود صــوت الضــاد متعلــق فقصــى اذافــة ملنتهاهــا مــن اليمــني أو اليســار وقولــه إذ وليــا ألضــراس أي جــاء بعــدل أو 

ذا ذا تــالل  فعنــدما ننطــق ابلضــاد الصــامتة  الســاكنة ( تصــطدم اذــافتني جبميــع األضــراس العليــا والســفلى معــا وســبب هــتــالل  فعنــدما ننطــق ابلضــاد الصــامتة  الســاكنة ( تصــطدم اذــافتني جبميــع األضــراس العليــا والســفلى معــا وســبب هــ
التصادم حيبد هواء الصوت خلف اذـافتني مـن اللسـان فتحـو هـذا الضـغط املسـتمر ةـواء الصـوت يسـتطيل خمـرج التصادم حيبد هواء الصوت خلف اذـافتني مـن اللسـان فتحـو هـذا الضـغط املسـتمر ةـواء الصـوت يسـتطيل خمـرج 
صوت الضاد حىت يالمد رأس اللسان اللخلة العليا وهذا ما  ال علماء اللغـة والتجويـد ابالسـتطالة يف املخـرج وعلـى صوت الضاد حىت يالمد رأس اللسان اللخلة العليا وهذا ما  ال علماء اللغـة والتجويـد ابالسـتطالة يف املخـرج وعلـى 

صول الخلناة حبيث لو  اد واستطال  حىت وصـل ألطـراف صول الخلناة حبيث لو  اد واستطال  حىت وصـل ألطـراف ابعد من أابعد من أ  ةةالقارئ أن حيذر من استمرار اللسان يف االستطالالقارئ أن حيذر من استمرار اللسان يف االستطال
الخلناة العليا تولد صوت آخر هـو صـوت الظـاء اللخلويـة والسـبب يف هـذا اأطـأ املبالغـة يف اسـتطالة اللسـان إة خـارج الخلناة العليا تولد صوت آخر هـو صـوت الظـاء اللخلويـة والسـبب يف هـذا اأطـأ املبالغـة يف اسـتطالة اللسـان إة خـارج 
املنطقــة اذدوديــة اأاصــة مبخــرج صــوت الضــاد اللســانية . وهنــاش مــن علمــاء األصــوات مــن طعــن يف جــرةن صــوت املنطقــة اذدوديــة اأاصــة مبخــرج صــوت الضــاد اللســانية . وهنــاش مــن علمــاء األصــوات مــن طعــن يف جــرةن صــوت 

ة أنه ال يتضح جرةنه كباقي اذروف الرخوا والـرد علـى هـؤالء ومـن علـى شـاكلتهم نقـول أن علمـاء اللغـة ة أنه ال يتضح جرةنه كباقي اذروف الرخوا والـرد علـى هـؤالء ومـن علـى شـاكلتهم نقـول أن علمـاء اللغـة الضاد حبجالضاد حبج
والتجويد نقلوا لنا أن العرب يف فرتا نزول القرآن كانوا ينطقون ابلضاد رخوا جبرةن الصوت معها جـرةان كليـا ولكـن والتجويد نقلوا لنا أن العرب يف فرتا نزول القرآن كانوا ينطقون ابلضاد رخوا جبرةن الصوت معها جـرةان كليـا ولكـن 

خـرج مغلـق وائيـا والصـوت حمصـور بـني اللسـان خـرج مغلـق وائيـا والصـوت حمصـور بـني اللسـان السبب الـذي أدم لضـعف جـرةن الصـوت يف الضـاد السـاكنة أن املالسبب الـذي أدم لضـعف جـرةن الصـوت يف الضـاد السـاكنة أن امل
وغــار اذنــك األعلــى ألوــا صــوت مطبــق ومعــ  اإلطبــاق ااصــار الصــوت بــني اللســان وقبــة اذنــك األعلــى والضــاد وغــار اذنــك األعلــى ألوــا صــوت مطبــق ومعــ  اإلطبــاق ااصــار الصــوت بــني اللســان وقبــة اذنــك األعلــى والضــاد 
حرف جرم معه اللسان والصوت يف وقو واحد فأما جرةن اللسان هذا يسميه العلماء  االسـتطالة يف املخـرج وأمـا حرف جرم معه اللسان والصوت يف وقو واحد فأما جرةن اللسان هذا يسميه العلماء  االسـتطالة يف املخـرج وأمـا 

  ه العلماء  الرخاوا .ه العلماء  الرخاوا .جرةن الصوت هذا يسميجرةن الصوت هذا يسمي
فأثنــاء جــرةن اللســان لكمــام يكــون صــوت الضــاد مســتمرا واســتمرار صــو ا ذلــك مــا يســميه العلمــاء برخــاوا صــوت فأثنــاء جــرةن اللســان لكمــام يكــون صــوت الضــاد مســتمرا واســتمرار صــو ا ذلــك مــا يســميه العلمــاء برخــاوا صــوت 
الضــاد وحتــرش اللســان أثنــاء النطــق هــذا هــو االســتطالة اســتطالة الضــاد أي أن املخــرج  ــري والصــوت  ــري معــه وال الضــاد وحتــرش اللســان أثنــاء النطــق هــذا هــو االســتطالة اســتطالة الضــاد أي أن املخــرج  ــري والصــوت  ــري معــه وال 

والصـوت يتحـرش معـا يف آن واحـد ولكـن هـل هنـاش أحـرف أخـرم والصـوت يتحـرش معـا يف آن واحـد ولكـن هـل هنـاش أحـرف أخـرم يشاهبها صوت حرف يف ذلـك أن املخـرج يتحـرش يشاهبها صوت حرف يف ذلـك أن املخـرج يتحـرش 
 ري معها اللسان والصوت ؟ اجلـواب ال ألن ابقـي اذـروف يتحقـق التصـويو هبـا إمـا ابلقـرني أو القلـع أو مـا يسـمى   ري معها اللسان والصوت ؟ اجلـواب ال ألن ابقـي اذـروف يتحقـق التصـويو هبـا إمـا ابلقـرني أو القلـع أو مـا يسـمى  
ابلتالمد أو التباعد أمـا الضـاد فيمـا لـو كانـو سـاكنة يتحقـق صـو ا ابلقـرني مـع جـرةن اللسـان والصـوت معـا أمـا يف ابلتالمد أو التباعد أمـا الضـاد فيمـا لـو كانـو سـاكنة يتحقـق صـو ا ابلقـرني مـع جـرةن اللسـان والصـوت معـا أمـا يف 

الـــة القلـــع  ال شـــيء يعـــرتض هـــواء الصـــوت فيخـــرج صـــو ا منفجـــرا خـــارج الفـــم و اهـــا علمـــاء األصـــوات حـــرف الـــة القلـــع  ال شـــيء يعـــرتض هـــواء الصـــوت فيخـــرج صـــو ا منفجـــرا خـــارج الفـــم و اهـــا علمـــاء األصـــوات حـــرف حح
انفجاري واالستطالة اتبعة مال مة للرخاوا وعلـى القـارئ اذـذر مـن املبالغـة يف بيـان االسـتطالة خشـية أن يـؤدي ذلـك انفجاري واالستطالة اتبعة مال مة للرخاوا وعلـى القـارئ اذـذر مـن املبالغـة يف بيـان االسـتطالة خشـية أن يـؤدي ذلـك 

ن شـيو  األداء املتصـل سـندهم ابذبيـب ن شـيو  األداء املتصـل سـندهم ابذبيـب إة شبه السكو أو الفصل  واألفضل واألحـرم تلقـي كيفيتهـا الصـحيحة مـإة شبه السكو أو الفصل  واألفضل واألحـرم تلقـي كيفيتهـا الصـحيحة مـ
حممــد صــلى هللا عليــه وســلم واذــذر كــل اذــذر مــن التلقــي مــن شــيخهم املصــحف فحســب . وكــل مــن ال ســند لــه يف حممــد صــلى هللا عليــه وســلم واذــذر كــل اذــذر مــن التلقــي مــن شــيخهم املصــحف فحســب . وكــل مــن ال ســند لــه يف 
القــراءا يســمى مصــحفي  والســبب مــن هــذا التحــذير أن القــراءا ســنة متبعــة فخــذ ابلنقــل الصــويت عــن طريــق سلســلة القــراءا يســمى مصــحفي  والســبب مــن هــذا التحــذير أن القــراءا ســنة متبعــة فخــذ ابلنقــل الصــويت عــن طريــق سلســلة 

هللا عليه وسلم وعلى اجلميع أن يعلموا أن قراءا القرآن كيفيتها الصـوتية توقيفيـة  هللا عليه وسلم وعلى اجلميع أن يعلموا أن قراءا القرآن كيفيتها الصـوتية توقيفيـة  الشيو  املتصل سندهم ابلنيب صلى الشيو  املتصل سندهم ابلنيب صلى 
..  

   نيا : الضاد الصائتة   املتحركة ( نيا : الضاد الصائتة   املتحركة (



أمــا الضــاد الصــائتة أي املتحركــة في حركــة كانــو يــتم صــو ا ابلتجــايف  بــني العضــوين فــبع  القبائــل العربيــة كانــو أمــا الضــاد الصــائتة أي املتحركــة في حركــة كانــو يــتم صــو ا ابلتجــايف  بــني العضــوين فــبع  القبائــل العربيــة كانــو 
ن حافــة اللســان تفــارق مــا حياذيهــا مــن منطقــة األضــراس  اذافــة اليمــ   ن حافــة اللســان تفــارق مــا حياذيهــا مــن منطقــة األضــراس  اذافــة اليمــ   عنــدما تريــد النطــق ابلضــاد كــان أول منطقــة مــعنــدما تريــد النطــق ابلضــاد كــان أول منطقــة مــ

والبع  اآلخر عند نطقه ابلضاد كانو أول منطقة من حافة اللسان تفـارق مـا حياذيهـا مـن األضـراس اذافـة اليسـرم والبع  اآلخر عند نطقه ابلضاد كانو أول منطقة من حافة اللسان تفـارق مـا حياذيهـا مـن األضـراس اذافـة اليسـرم 
ليمـ  مـن حافـة ليمـ  مـن حافـة والبع  األخر من اذافتني معا بتو يع الضغط عليهما تو يعا متساوة . وبع  العـرب  عـل املنطقـة اوالبع  األخر من اذافتني معا بتو يع الضغط عليهما تو يعا متساوة . وبع  العـرب  عـل املنطقـة ا

اللسان هـي الـيت تفـارق غـار اذنـك األعلـى أوال . ونفـد األمـر مـع اذافـة اليسـرم والـبع  اآلخـر كـانوا  ـدون مـن اللسان هـي الـيت تفـارق غـار اذنـك األعلـى أوال . ونفـد األمـر مـع اذافـة اليسـرم والـبع  اآلخـر كـانوا  ـدون مـن 
األســهل علـــيهم أن يفـــارق اللســـان عــن غـــار اذنـــك األعلـــى مجلــة واحـــدا فيتـــو ني هـــواء الصــوت  نـــة ويســـرا بنســـبة األســهل علـــيهم أن يفـــارق اللســـان عــن غـــار اذنـــك األعلـــى مجلــة واحـــدا فيتـــو ني هـــواء الصــوت  نـــة ويســـرا بنســـبة 

ويف كتـاب سـر الصـناعة البـن ويف كتـاب سـر الصـناعة البـن   ( اهــ( اهــ  للسان وما يليه من األضـراسللسان وما يليه من األضـراسمن بني أول حافة امن بني أول حافة ا      عند سيبويه عند سيبويه هي هي   وومتساوية . متساوية . 
يوافــق ابــن جــ  ســيبويه ويزيــد : إال أنــك أن شــاو تكلفتهــا مــن اجلانــب األ ــن وأن شــاو مــن يوافــق ابــن جــ  ســيبويه ويزيــد : إال أنــك أن شــاو تكلفتهــا مــن اجلانــب األ ــن وأن شــاو مــن   5252إ إ   11جــ  ججــ  ج

فقــال : و فأمــا فقــال : و فأمــا   3333إ إ   11يف كتابــه البيــان جيف كتابــه البيــان ج  وخــالف اجلــاحظوخــالف اجلــاحظ( اهـــ ( اهـــ   وخروجهــا مــن األيســر أيســر فوخروجهــا مــن األيســر أيســر ف  اجلانــب األيســراجلانــب األيســر
لرج إال من الشدق األ ن إال أن يكون املتكلم أعسر يسـرا مخلـل عمـر بـن اأطـاب رضـي هللا عنـه كـان لرج إال من الشدق األ ن إال أن يكون املتكلم أعسر يسـرا مخلـل عمـر بـن اأطـاب رضـي هللا عنـه كـان اد فليد اد فليد ضضالال

ولكن لعل سأال أن يسأل أيهما أفضل النطق ابلضاد من اذافـة اليمـ  أم ولكن لعل سأال أن يسأل أيهما أفضل النطق ابلضاد من اذافـة اليمـ  أم     ...(  اهـ...(  اهـمرج الضاد من أي شدقيه شاء مرج الضاد من أي شدقيه شاء 
ليـه وإن كنـو أميـل أروجهـا مـن اجلهتـني معـا ليـه وإن كنـو أميـل أروجهـا مـن اجلهتـني معـا اليسرم أم  منهما معا ؟ أقول لكـل قـارئ أن متـار األسـهل واأليسـر عاليسرم أم  منهما معا ؟ أقول لكـل قـارئ أن متـار األسـهل واأليسـر ع

يف آن واحـــد هكـــذا تلقيتهـــا مـــن شـــيو  األســـانيد وهكـــذا أعلـــم تالميـــذي كيـــف حيســـنوا خروجهـــا مـــن اجلهتـــني معـــا يف آن واحـــد هكـــذا تلقيتهـــا مـــن شـــيو  األســـانيد وهكـــذا أعلـــم تالميـــذي كيـــف حيســـنوا خروجهـــا مـــن اجلهتـــني معـــا 
  وخروجها من اجلهتني فيه مزيد قوا وبيان لصو ا  . وخروجها من اجلهتني فيه مزيد قوا وبيان لصو ا  . 

  

اُد أَْصعَُب اْلَمَخاِرجِ َكَما اْشتََهـــــَر أَْم ال  اُد أَْصعَُب اْلَمَخاِرجِ َكَما اْشتََهـــــَر أَْم ال }َهْل الضَّ }َهْل الضَّ
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هر وانتشر من خالل استقرائي لكتب املتقدمني واملعاصـرين اإلمجـاني علـى قـوةم أن الضـاد أصـعب اذـروف علـى هر وانتشر من خالل استقرائي لكتب املتقدمني واملعاصـرين اإلمجـاني علـى قـوةم أن الضـاد أصـعب اذـروف علـى اشتاشت
اإلطالق وهذا ال يع  إسقاط التكليف يف إخراجهـا مـن خمرجهـا كمـا يتـوهم الـبع  ودلـيلهم يف ذلـك كـالم ابـن كخلـري اإلطالق وهذا ال يع  إسقاط التكليف يف إخراجهـا مـن خمرجهـا كمـا يتـوهم الـبع  ودلـيلهم يف ذلـك كـالم ابـن كخلـري 

القــرآن فهمنــال أم ت نفهمــه كمــا أننــا متعبــدون القــرآن فهمنــال أم ت نفهمــه كمــا أننــا متعبــدون   املفســر بــل هــم مكلفــون مخراجهــا مــن خمرجهــا ألننــا متعبــدون بــتالوااملفســر بــل هــم مكلفــون مخراجهــا مــن خمرجهــا ألننــا متعبــدون بــتالوا
مقامـة حـدودل فهـذل كتلــك سـواء بسـواء ويظـن الــبع  مـن النـاس أن يف إخـراج هــذا اذـرف ابلكيفيـة القد ـة للضــاد مقامـة حـدودل فهـذل كتلــك سـواء بسـواء ويظـن الــبع  مـن النـاس أن يف إخـراج هــذا اذـرف ابلكيفيـة القد ـة للضــاد 
الفصحى حيدث فتنة واذق أن الفتنة يف خمالفـة أمـر النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم وخمالفـة قـراءا القـرآن كمـا نزلـو قـال الفصحى حيدث فتنة واذق أن الفتنة يف خمالفـة أمـر النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم وخمالفـة قـراءا القـرآن كمـا نزلـو قـال 

 عليه وسلم   اقرءوا كما علم ( والفتنة اذقيقية يف عدم قراءا حرف الضاد كمـا نـزل بـه الـوحي. وذكـر عبـد  عليه وسلم   اقرءوا كما علم ( والفتنة اذقيقية يف عدم قراءا حرف الضاد كمـا نـزل بـه الـوحي. وذكـر عبـد صلى هللاصلى هللا
  7878الوهاب القرطيب يف كتابه املوضح يف التجويد تعريف خمـرج الضـاد وت يتعـرض لـذكر أي صـعوبة لنطقـه بقولـه إ الوهاب القرطيب يف كتابه املوضح يف التجويد تعريف خمـرج الضـاد وت يتعـرض لـذكر أي صـعوبة لنطقـه بقولـه إ 

شـاو أخرجتهـا مـن اجلانـب الـيمن وإن شـاو مـن شـاو أخرجتهـا مـن اجلانـب الـيمن وإن شـاو مـن   ومن أول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمـرج الضـاد وإن   ومن أول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمـرج الضـاد وإن 
اليســر ....( اهـــ فقولــه إن شــاو فيــه داللــة أن الضــاد ابلتــدريب واملمارســة يســهل الــتلفظ هبــا مــن أي جانــب أو مــن اليســر ....( اهـــ فقولــه إن شــاو فيــه داللــة أن الضــاد ابلتــدريب واملمارســة يســهل الــتلفظ هبــا مــن أي جانــب أو مــن 

  اذافتني معا .اذافتني معا .



وقيل ال ينقاد خـروج الضـاد لكـل أحـد إال لصـاحب اللسـان القـيم ابلفصـاحة وقـال ابـن اجلـزري يف نشـرل   ولـيد يف وقيل ال ينقاد خـروج الضـاد لكـل أحـد إال لصـاحب اللسـان القـيم ابلفصـاحة وقـال ابـن اجلـزري يف نشـرل   ولـيد يف 
روف ما يعسر على اللسان غريل ف ن ألسنة الناس فيه خمتلفة وقل من حيسنه ( وأشار إة ذلك أيضا اإلمـام شـريح روف ما يعسر على اللسان غريل ف ن ألسنة الناس فيه خمتلفة وقل من حيسنه ( وأشار إة ذلك أيضا اإلمـام شـريح اذاذ

فقــال : الضــاد أعظــم وأشــق علــى القــارئ مــن الظــاء ( وجنــد اإلشــارا إة عســر هــذا اذــرف يف أقــوال شــر ا  الشــاطبية فقــال : الضــاد أعظــم وأشــق علــى القــارئ مــن الظــاء ( وجنــد اإلشــارا إة عســر هــذا اذــرف يف أقــوال شــر ا  الشــاطبية 
  ؟ ؟ وغريها من الكتب فهل هذا الكالم على إطالقه أم فيه تفصيل وغريها من الكتب فهل هذا الكالم على إطالقه أم فيه تفصيل 

نفــرتض أن ابـن اجلـزري رمحــه نفــرتض أن ابـن اجلـزري رمحــه   --وإن كنـو ال أحـب اإلجابــة علـى األسـالة االفرتاضـية   وإن كنـو ال أحـب اإلجابــة علـى األسـالة االفرتاضـية     --ولـو سـألو سـأال افرتاضــيا ولـو سـألو سـأال افرتاضــيا 
هللا تعاة بيننا وسـألنال سـؤال هـل جتـد صـعوبة يف نطـق الضـاد اآلن أم ال ؟ لقـال ال وألجـاب الشـاطيب والـداين ومكـي هللا تعاة بيننا وسـألنال سـؤال هـل جتـد صـعوبة يف نطـق الضـاد اآلن أم ال ؟ لقـال ال وألجـاب الشـاطيب والـداين ومكـي 

نطقهـا وخاصـة مـن متمـرس متصـدر ل قـراء والتعلـيم  ولكـن نطقهـا وخاصـة مـن متمـرس متصـدر ل قـراء والتعلـيم  ولكـن   وغريهم بنفد اجلواب أن الضاد ال صعوبة وال مشقة يفوغريهم بنفد اجلواب أن الضاد ال صعوبة وال مشقة يف
مىت الوقو الـذي تكـون الضـاد فيـه أصـعب املخـارج علـى القـارئ ؟ اجلـواب هـو املبتـدئ يف القـراءا العـامي  وكـذلك مىت الوقو الـذي تكـون الضـاد فيـه أصـعب املخـارج علـى القـارئ ؟ اجلـواب هـو املبتـدئ يف القـراءا العـامي  وكـذلك 
غري العرت نعم هـؤالء الضـاد يف حقهـم أصـعب وأعسـر اذـروف يف النطـق علـى اإلطـالق ويلحـق بـذلك عـوام العـرب غري العرت نعم هـؤالء الضـاد يف حقهـم أصـعب وأعسـر اذـروف يف النطـق علـى اإلطـالق ويلحـق بـذلك عـوام العـرب 

ملعاصـــر والســـبب أن علمـــاء األصـــوات قـــالوا أن العاميـــات املعاصـــرا العربيـــة ال يوجـــد يف نطقهـــم الضـــاد ملعاصـــر والســـبب أن علمـــاء األصـــوات قـــالوا أن العاميـــات املعاصـــرا العربيـــة ال يوجـــد يف نطقهـــم الضـــاد يف الوقـــو ايف الوقـــو ا
العربيــة الفصــيحة بــل تطــورت الضــاد الفصــيحة وصــارت مفخــم الــدال يف تلفظهــم اليــومي ألصــوات الكــالم ... فــاهلل العربيــة الفصــيحة بــل تطــورت الضــاد الفصــيحة وصــارت مفخــم الــدال يف تلفظهــم اليــومي ألصــوات الكــالم ... فــاهلل 

هـذا هـو واقـع بعـ  الـدول العربيـة هـذا هـو واقـع بعـ  الـدول العربيـة   املستعان كيـف نقـرأ القـرآن ونبـدل الضـاد العربيـة الفصـيحة  مبفخـم الـدال ولكـناملستعان كيـف نقـرأ القـرآن ونبـدل الضـاد العربيـة الفصـيحة  مبفخـم الـدال ولكـن
اآلن يف نطقها للضاد ومنهم من يبدةا  اءا خالصة  فما ابلكم ابلعجم وغري العرت كيف له أن حيسن النطـق ابلضـاد اآلن يف نطقها للضاد ومنهم من يبدةا  اءا خالصة  فما ابلكم ابلعجم وغري العرت كيف له أن حيسن النطـق ابلضـاد 
الفصيحة فهؤالء ومن على شاكلتهم الضاد أصعب املخارج عليهم أمـا مـن تـدرب عليهـا برةضـة الفـك واللسـان معـا الفصيحة فهؤالء ومن على شاكلتهم الضاد أصعب املخارج عليهم أمـا مـن تـدرب عليهـا برةضـة الفـك واللسـان معـا 

  ذروف قال ابن اجلزري رمحه هللا يف املقدمة اجلزرية :ذروف قال ابن اجلزري رمحه هللا يف املقدمة اجلزرية :فهي سهلة ويسرا كباقي افهي سهلة ويسرا كباقي ا
     وليد بينه وبني تركه ****** إال رةضة امرئ بفكه ((   وليد بينه وبني تركه ****** إال رةضة امرئ بفكه ((  

موصـوف فنـه أثقـل موصـوف فنـه أثقـل   حـروف يصـفها احملققـون ابلخلقـل والصـعوبة ومـا أسـهلها علـى مـن اعتادهـا ف كـاةمز مـخلال :حـروف يصـفها احملققـون ابلخلقـل والصـعوبة ومـا أسـهلها علـى مـن اعتادهـا ف كـاةمز مـخلال :  وهنـاشوهنـاش
العـرب علـى لفيفـه . وقـال الـدكتور إبـراهيم العـرب علـى لفيفـه . وقـال الـدكتور إبـراهيم   اةمـز جـرم أكخلـراةمـز جـرم أكخلـروأشد األصوات كما قال الضباني ـ رمحـه هللا ـ : ولخلقـل وأشد األصوات كما قال الضباني ـ رمحـه هللا ـ : ولخلقـل 

عضـلي مـا  عـل اةمـزا أشـد األصـوات . وقـال مكـي بـن أا طالـب ـ عضـلي مـا  عـل اةمـزا أشـد األصـوات . وقـال مكـي بـن أا طالـب ـ   إة جهـدإة جهـد  أنـيد : والنطـق ابةمـزا عمليـة حتتـاجأنـيد : والنطـق ابةمـزا عمليـة حتتـاج
  سـائر اذـروف مـع مـاسـائر اذـروف مـع مـا  هللا تعاة ـ : اةمزا على انفرادها حرف بعيد املخرج جلـد صـعب علـى الالفـظ بـه  ـالفهللا تعاة ـ : اةمزا على انفرادها حرف بعيد املخرج جلـد صـعب علـى الالفـظ بـه  ـالف  رمحهرمحه

مــا ت تســتعمله يف غريهــا مــن اذــروف ف فقــد مــا ت تســتعمله يف غريهــا مــن اذــروف ف فقــد   فيهــا مــن اجلهــر والقــوا ف ولــذلك اســتعملو العــرب يف اةمــزا املفــردافيهــا مــن اجلهــر والقــوا ف ولــذلك اســتعملو العــرب يف اةمــزا املفــردا
على ما قبلها وإبداةا بغريهـا مـن اذـروف وحـذفها يف مواضـعها ف وذلـك  على ما قبلها وإبداةا بغريهـا مـن اذـروف وحـذفها يف مواضـعها ف وذلـك    استعملوا التحقيق والتخفيف وإلقاء حركتهااستعملوا التحقيق والتخفيف وإلقاء حركتها

  ..وف غريها وف غريها ةا ف وت يستعملوا ذلك يف ش  من اذر ةا ف وت يستعملوا ذلك يف ش  من اذر   كله الستخلقاةمكله الستخلقاةم
وال داعــي مــن إ را الرعــب واأــوف يف قلــوب مــن أراد تعلــم القــرآن مــن لويفــه ابلضــاد وصــعوبتها وغــري ذلــك مــن وال داعــي مــن إ را الرعــب واأــوف يف قلــوب مــن أراد تعلــم القــرآن مــن لويفــه ابلضــاد وصــعوبتها وغــري ذلــك مــن   

األلفاظ  وجند يف بع  الكتب اليت صنفو يف التجويـد مـن قـوةم  أن خروجهـا مـن األ ـن أيسـر ومـن األيسـر أعسـر األلفاظ  وجند يف بع  الكتب اليت صنفو يف التجويـد مـن قـوةم  أن خروجهـا مـن األ ـن أيسـر ومـن األيسـر أعسـر 
ر مـا صـعب عليـه مـن نطقهـا وكـل هـذا الرعـب الـذي يسـريل ر مـا صـعب عليـه مـن نطقهـا وكـل هـذا الرعـب الـذي يسـريل ومنهما عسري فكٌل يعس عن سهولة ما تيسر له وعن عسومنهما عسري فكٌل يعس عن سهولة ما تيسر له وعن عس

بعــ  طــالب العلــم وبعــ  الشــيو  مــن لويــف النــاس مــن صــعوبة خمــرج الضــاد ال أحبــه وكــم مــن شــخص قــرأ علــي بعــ  طــالب العلــم وبعــ  الشــيو  مــن لويــف النــاس مــن صــعوبة خمــرج الضــاد ال أحبــه وكــم مــن شــخص قــرأ علــي 
وكانو الضاد صعبة عليه وعلمته كيف يتـدرب عليهـا فأحسـن نطقهـا وهلل اذمـد واملنـة . وقيـل إن سـيدان عمـر رضـى وكانو الضاد صعبة عليه وعلمته كيف يتـدرب عليهـا فأحسـن نطقهـا وهلل اذمـد واملنـة . وقيـل إن سـيدان عمـر رضـى 



منهما معا فهل هذا األداء للضاد قاصر علي سيدان عمـر فقـط أم    كـن لغـريل أن مرجهـا كمـا  منهما معا فهل هذا األداء للضاد قاصر علي سيدان عمـر فقـط أم    كـن لغـريل أن مرجهـا كمـا    هللا عنه  كان مرجهاهللا عنه  كان مرجها
كان مرجها عمر رضى هللا عنه وأرضال  هـل هللا تعـاة أعطـال عضـوا مـا أعطـاان إةل فالـذي أعطـى سـيدان عمـر أسـناان كان مرجها عمر رضى هللا عنه وأرضال  هـل هللا تعـاة أعطـال عضـوا مـا أعطـاان إةل فالـذي أعطـى سـيدان عمـر أسـناان 

طـي اذبيـب عمـر حـافتني أعطـاان كـذلك طـي اذبيـب عمـر حـافتني أعطـاان كـذلك أعطاان مخللـه أسـناان والـذي أعطـى سـيدان عمـر لسـاان أعطـاان لسـاان والـذي أعأعطاان مخللـه أسـناان والـذي أعطـى سـيدان عمـر لسـاان أعطـاان لسـاان والـذي أع
حــافتني واجلبلــة البشــرية كلهــا واحــدا فكمــا أن ســيدان عمــر مرجهــا مــن اذــافتني معــا فــنحن ابلتــدريب نســتطيع أن حــافتني واجلبلــة البشــرية كلهــا واحــدا فكمــا أن ســيدان عمــر مرجهــا مــن اذــافتني معــا فــنحن ابلتــدريب نســتطيع أن 
خنرجهــا مخللــه  _ رضــى هللا عنــه وعــن مجيــع الصــحابة أمجعــني _ إذن فالــذي يتــدرب علــى خــروج الضــاد مــن اليمــني  خنرجهــا مخللــه  _ رضــى هللا عنــه وعــن مجيــع الصــحابة أمجعــني _ إذن فالــذي يتــدرب علــى خــروج الضــاد مــن اليمــني  

الـــذي يتـــدرب علـــى خروجهـــا مـــن اليســـار حيســـنها مـــن اليســـار والـــذي يتـــدرب  الـــذي يتـــدرب علـــى خروجهـــا مـــن اليســـار حيســـنها مـــن اليســـار والـــذي يتـــدرب  حيســـن خروجهـــا مـــن اليمـــني وكـــذلك حيســـن خروجهـــا مـــن اليمـــني وكـــذلك 
إلخراجها من اذافتني مرجها من اذافتني معا وهـذا الـذي بـه قـرأت علـى شـيوخي وبـه أُقـرئ غـريي فالضـاد املتحركـة إلخراجها من اذافتني مرجها من اذافتني معا وهـذا الـذي بـه قـرأت علـى شـيوخي وبـه أُقـرئ غـريي فالضـاد املتحركـة 

خـرم مهملـة ال خـرم مهملـة ال بع  العرب كان  عل أول منطقة تفارق غار اذنك األعلى اذافة اليم  وهـذا ال  نـع أن اذافـة األبع  العرب كان  عل أول منطقة تفارق غار اذنك األعلى اذافة اليم  وهـذا ال  نـع أن اذافـة األ
مشاركة ةا بل مشاركة لكن بداية االبتعاد بعد الضغط على اذـافتني كانـو مـن اذافـة اليمـ  وهـذا كـان أسـهل علـى مشاركة ةا بل مشاركة لكن بداية االبتعاد بعد الضغط على اذـافتني كانـو مـن اذافـة اليمـ  وهـذا كـان أسـهل علـى 

ذا كـان ذا كـان ÷÷بع  العرب والبع  اآلخر من العرب كان يضغط على اذافتني أو منطقة تفارق اذافتني اذافة اليسـرم وبع  العرب والبع  اآلخر من العرب كان يضغط على اذافتني أو منطقة تفارق اذافتني اذافة اليسـرم و
افتني معـا يف آن   واحـد وهـذا كـان أيسـر علـيهم  . ويف مـرا قلـو لـبع  افتني معـا يف آن   واحـد وهـذا كـان أيسـر علـيهم  . ويف مـرا قلـو لـبع  أيسر علـيهم .  وكـان بعضـهم يباعـد بـني اذـأيسر علـيهم .  وكـان بعضـهم يباعـد بـني اذـ

من قرأ علي ال بد لك أن لرج الضاد وتنطقها كما كـان يـتلفظ هبـا العـرب الفصـحاء علـى عهـد النـيب صـلى هللا عليـه من قرأ علي ال بد لك أن لرج الضاد وتنطقها كما كـان يـتلفظ هبـا العـرب الفصـحاء علـى عهـد النـيب صـلى هللا عليـه 
لـك أسـنان  لـك أسـنان    وسلم فقال ة شيخ ان لسنا بعرب فصحاء وال نستطيع تلفظها كما كانوا يتلفظون هبا فقلو له : ألـيدوسلم فقال ة شيخ ان لسنا بعرب فصحاء وال نستطيع تلفظها كما كانوا يتلفظون هبا فقلو له : ألـيد

كما كـان للعـرب قـد ا قـال بلـى قلـو لـه ألـيد لـك لسـان وشـفتني  قـال : بلـى قلـو لـه مكـوانت فمـك هـي نفسـها كما كـان للعـرب قـد ا قـال بلـى قلـو لـه ألـيد لـك لسـان وشـفتني  قـال : بلـى قلـو لـه مكـوانت فمـك هـي نفسـها 
مكوانت فم العرت القدن فكما نطقوا هم ابلضاد الفصيحة تسـتطيع  أن تنطـق ابلضـاد الفصـيحة مـخللهم مـع التـدرب مكوانت فم العرت القدن فكما نطقوا هم ابلضاد الفصيحة تسـتطيع  أن تنطـق ابلضـاد الفصـيحة مـخللهم مـع التـدرب 

  والتعود عليها  .والتعود عليها  .

اِد ( َهْل }َحِديُث ) أَنَا أَْفَصُح َمْن نََطقَ }َحِديُث ) أَنَا أَْفَصُح َمْن نََطقَ  اِد ( َهْل  بِالضَّ  بِالضَّ

  يَِصحُّ ؟{يَِصحُّ ؟{
  .... وأمـا حـديث _ أان أفصـح مـن نطـق ابلضـاد  _ فـال   .... وأمـا حـديث _ أان أفصـح مـن نطـق ابلضـاد  _ فـال   2929إ إ   11قال ابن كخلري املفسـر رمحـه هللا يف تفسـرل جقال ابن كخلري املفسـر رمحـه هللا يف تفسـرل ج

أصــل لــه وهللا أعلــم ( اهـــ وذكــر الصفاقســي رمحــه هللا يف كتابــه تنبيــه الغــافلني عنــد كالمــة علــى هــذا اذــديث  .... أصــل لــه وهللا أعلــم ( اهـــ وذكــر الصفاقســي رمحــه هللا يف كتابــه تنبيــه الغــافلني عنــد كالمــة علــى هــذا اذــديث  .... 
ة أان أفصــح مــن نطــق ابلضــاد ال أصــل لــه وال يصــح انتهــى .... ويف اةــام  قــال ة أان أفصــح مــن نطــق ابلضــاد ال أصــل لــه وال يصــح انتهــى .... ويف اةــام  قــال واذــديث املشــهور علــى األلســنواذــديث املشــهور علــى األلســن

احملقق حممد الشاذه عن هذا اذديث   يف املقاصد اذسنة يف بيان ما يكخلر من األحاديـث املشـتهرا علـى األلسـنة احملقق حممد الشاذه عن هذا اذديث   يف املقاصد اذسنة يف بيان ما يكخلر من األحاديـث املشـتهرا علـى األلسـنة 
السـيوطي يف  السـيوطي يف  : حديث أان أفصح مـن نطـق ابلضـاد معنـال صـحيح ولكـن ال اصـل لـه كمـا قـال ابـن كخلـري اهــ . ونقـل : حديث أان أفصح مـن نطـق ابلضـاد معنـال صـحيح ولكـن ال اصـل لـه كمـا قـال ابـن كخلـري اهــ . ونقـل 

ــه ويف كتــاب كشــف اأفــاء ل مــام  ــه الــدرر املنخلــور كــالم ابــن كخلــري املفســر حــول هــذا اذــديث فن ال أصــل ل ــه ويف كتــاب كشــف اأفــاء ل مــام كتاب ــه الــدرر املنخلــور كــالم ابــن كخلــري املفســر حــول هــذا اذــديث فن ال أصــل ل كتاب
قــال يف الئلــ  معنـال صــحيحف ولكــن ال أصــل لــه كمــا قــال يف الئلــ  معنـال صــحيحف ولكــن ال أصــل لــه كمــا   أان أفصــح مــن نطــق ابلضــاد بيـد أين مــن قــري .أان أفصــح مــن نطــق ابلضــاد بيـد أين مــن قــري .العجلـوين   العجلـوين   

وال يعرف له إسنادف وروال ابن سعد عن حيىي بـن يزيـد وال يعرف له إسنادف وروال ابن سعد عن حيىي بـن يزيـد   وأوردل أصحاب الغريبفوأوردل أصحاب الغريبف. .   قال ابن كخلري وغريل من اذفاظفقال ابن كخلري وغريل من اذفاظف
وروال الطساين عن أت سـعيد اأـدري وروال الطساين عن أت سـعيد اأـدري   السعدي مرسال بلفظ أان أعربكم أان من قري ف ولساين لسان سعد بن بكرفالسعدي مرسال بلفظ أان أعربكم أان من قري ف ولساين لسان سعد بن بكرف

كذا نقله يف مناهل الصفا بتخـريت أحاديـث الشـفا كذا نقله يف مناهل الصفا بتخـريت أحاديـث الشـفا     بلفظ أان أعرب العربف ولدت يف ب  سعدف فأل  أيتي  اللحن؟بلفظ أان أعرب العربف ولدت يف ب  سعدف فأل  أيتي  اللحن؟
ف ف ( اهــ ( اهــ   والعجب من احمللى حيث ذكرل يف شر  مجع اجلوامـع مـن غـري بيـان حالـهوالعجب من احمللى حيث ذكرل يف شر  مجع اجلوامـع مـن غـري بيـان حالـه      فيه فيه   ل السيوطيف مث قالل السيوطيف مث قالللجالللجال

أوردل أصـحاب أوردل أصـحاب و و   ( (   أان أفصـح العـرب بَيـد أين مـن قـري أان أفصـح العـرب بَيـد أين مـن قـري     اجلزريـةف اجلزريـةف املقدمة املقدمة     شيخ اإلسالم  كرة  يف شر  شيخ اإلسالم  كرة  يف شر    ذكرل ذكرل و و 



حـديث: أان حـديث: أان     صـد اذسـنة ل مـام السـخاوي قـالصـد اذسـنة ل مـام السـخاوي قـالويف كتـاب املقاويف كتـاب املقا  الغرائـب وال يعلـم مـن أخرجـه وال إسـنادل انتهـى.الغرائـب وال يعلـم مـن أخرجـه وال إسـنادل انتهـى.
يف يف   املوضــوعاتاملوضــوعات  تـذكراتـذكراويف كتـاب ويف كتـاب     أفصـح مـن نطـق ابلضــادف معنـال صـحيحف ولكــن ال أصـل لـه كمــا قالـه ابـن كخلــري.أفصـح مـن نطـق ابلضــادف معنـال صـحيحف ولكــن ال أصـل لـه كمــا قالـه ابـن كخلــري.

أان أفصح من نطق ابلضـادو  معنـال صـحيح ولكـن ال أصـل أان أفصح من نطق ابلضـادو  معنـال صـحيح ولكـن ال أصـل     الَفت  ِّ الَفت  ِّ ابب فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم ل مام ابب فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم ل مام 
أعلم أن أفصح من خصو ألسنتهم بنطق هذا اذـرف وهـم العـرب العـرابء إذ الضـاد حـرف أعلم أن أفصح من خصو ألسنتهم بنطق هذا اذـرف وهـم العـرب العـرابء إذ الضـاد حـرف   قلو معنال وهللاقلو معنال وهللا  (( (( لهله

من حروف اةجاء للعرب خاصة صر  بذلك أيضا مد الدين الفريو  آابدي يف القـاموسف وقـال العالمـة أمحـد بـن من حروف اةجاء للعرب خاصة صر  بذلك أيضا مد الدين الفريو  آابدي يف القـاموسف وقـال العالمـة أمحـد بـن 
خلـال هـذا اذـديث خلـال هـذا اذـديث اجلاربردي شار  الشافية يف معنال أان أفصح العرب ويؤيد هذا املعـ  حـديث آخـر مـن أماجلاربردي شار  الشافية يف معنال أان أفصح العرب ويؤيد هذا املعـ  حـديث آخـر مـن أم  اذسناذسن

    ::  وأان أفصح العرب بيد أين من قري و وهلل در املتنيب الشاعر ف نه أفصح هذا املع  يف ديوانه حيث قالوأان أفصح العرب بيد أين من قري و وهلل در املتنيب الشاعر ف نه أفصح هذا املع  يف ديوانه حيث قال
  ي ((ي ((ال بقومي شرفو بل شرفوا ت * وبنفسي فخرت ال جبدودال بقومي شرفو بل شرفوا ت * وبنفسي فخرت ال جبدود    
  ((((  وهبم فخر كل من نطق الضا * د وعوذ اجلاين وغوث الطريدوهبم فخر كل من نطق الضا * د وعوذ اجلاين وغوث الطريد      

واملقاصـد اذسـنة للسـخاوي واملقاصـد اذسـنة للسـخاوي   220220إ إ   11...(( اهــ وكـذلك ينظـر يف النشـر ج...(( اهــ وكـذلك ينظـر يف النشـر جنـهنـهوهللا أعلم أل مصححه عفـا هللا عوهللا أعلم أل مصححه عفـا هللا ع
. وقد ذكـر اإلمـام حممـد بـن يوسـف الصـاذي الشـامي . وقد ذكـر اإلمـام حممـد بـن يوسـف الصـاذي الشـامي 6262//6161واملصنوني يف معرفة اذديث املوضوني إ واملصنوني يف معرفة اذديث املوضوني إ   9595إ إ 

بقولــه   .... مــا اشــتهر علــى ألســنة  كخلــري مــن النــاس أنــه صــلى هللا بقولــه   .... مــا اشــتهر علــى ألســنة  كخلــري مــن النــاس أنــه صــلى هللا   103103إ  إ    22يف كتابــه ســبل اةــدم والرشــاد جيف كتابــه ســبل اةــدم والرشــاد ج
وسلم قال   أان أفصـح مـن نطـق ابلضـاد ( فقـال اذـافظ عمـاد الـدين ابـن كخلـري واتبعـه تلميـذل الزركشـي وابـن وسلم قال   أان أفصـح مـن نطـق ابلضـاد ( فقـال اذـافظ عمـاد الـدين ابـن كخلـري واتبعـه تلميـذل الزركشـي وابـن   عليهعليه

اجلو ي والشيخ ابن حجر العسقالين والسخاوي : أنه ال أصل له ومعنال صحيح واملع  أنـه صـلى هللا عليـه وسـلم اجلو ي والشيخ ابن حجر العسقالين والسخاوي : أنه ال أصل له ومعنال صحيح واملع  أنـه صـلى هللا عليـه وسـلم 
هــــ  ويشـــري فخـــر الـــدين اجلـــاربردي إة أن هــــ  ويشـــري فخـــر الـــدين اجلـــاربردي إة أن أفصـــح العـــرب لكـــووم الـــذين ينطقـــون هبـــا وال توجـــد يف لغـــة غـــريهم ( اأفصـــح العـــرب لكـــووم الـــذين ينطقـــون هبـــا وال توجـــد يف لغـــة غـــريهم ( ا
أمــا   مــن قــال أنــه عــ  نفــد أمــا   مــن قــال أنــه عــ  نفــد   338338إإ  11اذــديث يعــ    أان أفصــح العــرب ( ال أفصــح يف نطــق الضــاد بقولــه جاذــديث يعــ    أان أفصــح العــرب ( ال أفصــح يف نطــق الضــاد بقولــه ج

الضاد لصعوبتها فقد أخطأ الستواء العـرب األقحـا  يف اإلتيـان ابذـروف كلهـا ( اهــ أمـا املعـ  الـذي يشـري إة أن الضاد لصعوبتها فقد أخطأ الستواء العـرب األقحـا  يف اإلتيـان ابذـروف كلهـا ( اهــ أمـا املعـ  الـذي يشـري إة أن 
أصوله إة عدد من األحاديث املنسوبة إة الرسول صلى هللا عليه وسـلم الـيت وردت أصوله إة عدد من األحاديث املنسوبة إة الرسول صلى هللا عليه وسـلم الـيت وردت الرسول أفصح العرب فرتجع الرسول أفصح العرب فرتجع 

يف كتب السريا النبوية وكتـب الطبقـات يف رواةت خمتلفـة مخلـل  أان أعـربكم ... ( و   أان أعـرب العـرب .... ( ومـا يف كتب السريا النبوية وكتـب الطبقـات يف رواةت خمتلفـة مخلـل  أان أعـربكم ... ( و   أان أعـرب العـرب .... ( ومـا 
هـــ( يف  هـــ( يف    255255  ت   ت   ورد يف كتــب غريــب اذــديث مخلــل   أان أفصــح العــرب ... ( وقــد أشــار أبــو حــال السجســتاينورد يف كتــب غريــب اذــديث مخلــل   أان أفصــح العــرب ... ( وقــد أشــار أبــو حــال السجســتاين

إة أن فصاحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانو طبعـا ال تعليمـا كمـا عـد إة أن فصاحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانو طبعـا ال تعليمـا كمـا عـد   3434  //3333كتابه املذكر واملؤنث إ كتابه املذكر واملؤنث إ 
من العجمة وعدم الفصاحة جعل الضاد  اء أو الظاء ضادا كما يتبني من النص التاه   قال أبو حال : الفصـاحة من العجمة وعدم الفصاحة جعل الضاد  اء أو الظاء ضادا كما يتبني من النص التاه   قال أبو حال : الفصـاحة 

هة ويقال : املرء خمبـوء حتـو لسـانه يعـ  : إذا نطـق فأحسـن وأفصـح عظـم هة ويقال : املرء خمبـوء حتـو لسـانه يعـ  : إذا نطـق فأحسـن وأفصـح عظـم  ينة ومروءا ترفع اأامل وتزيد النبيه نبا ينة ومروءا ترفع اأامل وتزيد النبيه نبا
ــة .... وإن أنــث املــذكر أو ذكــر املؤنــث وجعــل الضــاد  ــاء والظــاء أو الظــاء ضــادا  ــة .... وإن أنــث املــذكر أو ذكــر املؤنــث وجعــل الضــاد  ــاء والظــاء أو الظــاء ضــادا يف العيــون وإن كــان رث اةيا يف العيــون وإن كــان رث اةيا

طبعـا ال طبعـا ال اقتحمته العني وأن كان هبي املنظر وامللبد ... وكانـو لغـة الرسـول صـلوات هللا عليـه وأصـحابه الفصـاحة اقتحمته العني وأن كان هبي املنظر وامللبد ... وكانـو لغـة الرسـول صـلوات هللا عليـه وأصـحابه الفصـاحة 
  تعليما ... كما أن من العجمة أن جتعل الضاد  اء أو الظاء ضادا ( اهـ .    تعليما ... كما أن من العجمة أن جتعل الضاد  اء أو الظاء ضادا ( اهـ .    

  

اِد الَّتي نََزَل ِبَها  اِد الَّتي نََزَل ِبَها }ِصفَاُت َصْوُت الضَّ }ِصفَاُت َصْوُت الضَّ

  اْلقُْرآُن{اْلقُْرآُن{
  

صــوت الضــاد العربيــة اللســانية الــيت نــزل هبــا القــرآن  يتولــد هــذا الصــوت مــن اذــافتني مــع مــا حياذيهمــا مــن أضــراس صــوت الضــاد العربيــة اللســانية الــيت نــزل هبــا القــرآن  يتولــد هــذا الصــوت مــن اذــافتني مــع مــا حياذيهمــا مــن أضــراس 
والضواحك كل ذلك حدود خمرج الضاد يصاحب ذلك جرةن اللسان وجرةن الصـوت يف وقـو والضواحك كل ذلك حدود خمرج الضاد يصاحب ذلك جرةن اللسان وجرةن الصـوت يف وقـو النواجذ والطواحن النواجذ والطواحن 



وجــرةن وامتــداد الصــوت يســمى ابلرخــاوا وتتصــف بعــدا صــفات أخــرم. وجــرةن وامتــداد الصــوت يســمى ابلرخــاوا وتتصــف بعــدا صــفات أخــرم.   ةةواحــد وجــرةن اللســان يســمى ابالســتطالواحــد وجــرةن اللســان يســمى ابالســتطال
الـزفري فـال الـزفري فـال   وهي  : صوت لساين يتذبذب معه الوتران الصوتيان يف اذنجرا , وصوت لساين مهور ينحبد معه هواءوهي  : صوت لساين يتذبذب معه الوتران الصوتيان يف اذنجرا , وصوت لساين مهور ينحبد معه هواء

 ــري معــه هـــواء الــنفد , وصــوت لســـاين رخــو :  ـــري معــه الصــوت جـــرةان كليــا وصــوت لســـاين مطبــق : ينضـــغط  ــري معــه هـــواء الــنفد , وصــوت لســـاين رخــو :  ـــري معــه الصــوت جـــرةان كليــا وصــوت لســـاين مطبــق : ينضـــغط 
َــٌن يــدخل علــى الصــوت بــني اللســان وغــار اذنــك األعلــى عنــد الــتلفظ بــه .  وصــوت لســاين مفخــم أي : الصــوت بــني اللســان وغــار اذنــك األعلــى عنــد الــتلفظ بــه .  وصــوت لســاين مفخــم أي :  َــٌن يــدخل علــى  ِّ   صــو اصــو ا ِّ

القــارئ اذــذر مــن ذلــك وهــو منتشــر كخلــري بــني القــارئ اذــذر مــن ذلــك وهــو منتشــر كخلــري بــني   وقــد أخطــاء مــن العلمــاء مــن قــال بقلقلتــه وعلــىوقــد أخطــاء مــن العلمــاء مــن قــال بقلقلتــه وعلــى  الفــُم بصــدالالفــُم بصــدال  فيمتلــ فيمتلــ 
العوام .  وصوت لساين مستطيل  تد اللسان به حىت يصل ويصطدم منتهال ابللخلة العليا وال يزيد على ذلـك ولـو  اد العوام .  وصوت لساين مستطيل  تد اللسان به حىت يصل ويصطدم منتهال ابللخلة العليا وال يزيد على ذلـك ولـو  اد 
اللسان قليال يف هذل االستطالة حىت يصل ألطراف الخلناة العليا لتحول صوت الضاد لصـوت الظـاء اللسـانية اللخلويـة اللسان قليال يف هذل االستطالة حىت يصل ألطراف الخلناة العليا لتحول صوت الضاد لصـوت الظـاء اللسـانية اللخلويـة 

صـواتل . صـواتل .   منـهمنـه  كل حرف فيه  ةدا صوت ال يدغم يف مـا هـو أنقـصكل حرف فيه  ةدا صوت ال يدغم يف مـا هـو أنقـصصوت مجيع صفاته قوية ما عدا رخاوته و صوت مجيع صفاته قوية ما عدا رخاوته و   . والضاد. والضاد
ــة ةــا ف إال مــا روي مــن   ويف الضــاد اســتطالة ليســوويف الضــاد اســتطالة ليســو ــة ةــا ف إال مــا روي مــن لشــيء مــن اذــروف فلــم يــدغموها يف شــيء مــن اذــروف املقارب لشــيء مــن اذــروف فلــم يــدغموها يف شــيء مــن اذــروف املقارب

ني مــن تفــ  يشــبه ني مــن تفــ  يشــبه شــشــوســوذ ذلــك مــا يف الوســوذ ذلــك مــا يف ال  ((6262ةة( لِّــبَـِع ِّ َشــِأوِِِّّم ( النــور: مــن اآليــ( لِّــبَـِع ِّ َشــِأوِِِّّم ( النــور: مــن اآليــيف الشــني يف قولــه تعــاة يف الشــني يف قولــه تعــاة   إدغامهــاإدغامهــا
الضـاد ف وت تـدغم الضـاد ف وت تـدغم   يقرهبا من الضاد. ومن مث أدغمو الـالم والتـاء والـدال والطـاء والخلـاء والـذال والظـاء يفيقرهبا من الضاد. ومن مث أدغمو الـالم والتـاء والـدال والطـاء والخلـاء والـذال والظـاء يف  االستطالةاالستطالة
الخلامن : حروف اإلطبـاق ف وهـي أربعـة أحـرف ف الخلامن : حروف اإلطبـاق ف وهـي أربعـة أحـرف ف قال :    قال :        5252. ويف التمهيد البن اجلزري رمحه هللا إ . ويف التمهيد البن اجلزري رمحه هللا إ   ..م م هي فيههي فيه
عنـد النطـق هبـا ف مـع عنـد النطـق هبـا ف مـع   لظاء والصاد والضاد ف  يو بذلك ألن طائفة من اللسان تنطبـق مـع الـريح إة اذنـكلظاء والصاد والضاد ف  يو بذلك ألن طائفة من اللسان تنطبـق مـع الـريح إة اذنـكواوا  الطاءالطاء

اإلطباق وأمكنها ف جلهرها وشـد ا . والظـاء أضـعفها اإلطباق وأمكنها ف جلهرها وشـد ا . والظـاء أضـعفها   استعالئها يف الفم ف وبعضها أقوم من بع  ف فالطاء أقواها يفاستعالئها يف الفم ف وبعضها أقوم من بع  ف فالطاء أقواها يف
  الخلنـاة العليـا . والصـاد والضـاد متوسـطتان يف اإلطبـاقالخلنـاة العليـا . والصـاد والضـاد متوسـطتان يف اإلطبـاقإة طـرف اللسـان مـع أصـول إة طـرف اللسـان مـع أصـول   يف اإلطباق ف لرخاو ـا واارافهـايف اإلطباق ف لرخاو ـا واارافهـا

ينطبــق مــع الــريح إة ينطبــق مــع الــريح إة   : اذــروف املنفتحــةف وهــي مــا عــدا حــروف اإلطبــاقف و يــو ابملنفتحــة ألن اللســان ال: اذــروف املنفتحــةف وهــي مــا عــدا حــروف اإلطبــاقف و يــو ابملنفتحــة ألن اللســان ال  التاســعالتاســع
(( اهـــ . إذن يســتخلص مــن ذكــر هــذل الصــفات أن الضــاد العربيــة الــيت نــزل هبــا (( اهـــ . إذن يســتخلص مــن ذكــر هــذل الصــفات أن الضــاد العربيــة الــيت نــزل هبــا   اذنــك عنــد النطــق هبــاف وال ينحصــراذنــك عنــد النطــق هبــاف وال ينحصــر

مهورا رخوا مسـتعلية مطبقـة مفخمـة مسـتطيلة فلـو أتـى القـارئ هبـذل الصـفات علـى كماةـا فقـد نطـق ابلضـاد مهورا رخوا مسـتعلية مطبقـة مفخمـة مسـتطيلة فلـو أتـى القـارئ هبـذل الصـفات علـى كماةـا فقـد نطـق ابلضـاد   القرآنالقرآن
  اليت نزل هبا القرآن وخرج وابتعد عن الضاد الضعيفة اليت ذكرها سيبويه . اليت نزل هبا القرآن وخرج وابتعد عن الضاد الضعيفة اليت ذكرها سيبويه . 

ِعيفَِة ِعْنَد  اِد الل َِسانِيَِّة الضَّ ِعيفَِة ِعْنَد }َصْوُت الضَّ اِد الل َِسانِيَِّة الضَّ }َصْوُت الضَّ

  ِسيبََوْيه{ِسيبََوْيه{
بـه أن هنــاش تضــادا تســمى ابلضـاد الضــعيفة وهــذل الضــاد الضـعيفة  يطالــب بعــ  أهــل بـه أن هنــاش تضــادا تســمى ابلضـاد الضــعيفة وهــذل الضــاد الضـعيفة  يطالــب بعــ  أهــل وضـح ســيبويه رمحــه هللا يف كتاوضـح ســيبويه رمحــه هللا يف كتا

التصنيف لكتب التجويد هبا وأغلبهم يعر ِّفون خمرج الضاد مبا وصفه سيبويه ابلضاد الضعيفة وملعرفة الضـاد الفصـيحة التصنيف لكتب التجويد هبا وأغلبهم يعر ِّفون خمرج الضاد مبا وصفه سيبويه ابلضاد الضعيفة وملعرفة الضـاد الفصـيحة 
يف القـرن الخلـاين اةجـري يف القـرن الخلـاين اةجـري البد مـن متييـز الضـاد الضـعيفة مـن غريهـا وقـد أشـار سـبيويه إة صـورا مـن صـور نطـق الضـاد البد مـن متييـز الضـاد الضـعيفة مـن غريهـا وقـد أشـار سـبيويه إة صـورا مـن صـور نطـق الضـاد 

وهــي الضــاد الضــعيفة وعــدها مــن اذــروف القليلــة يف لغــة مــن ترتضــى عربيتــه وال تستحســن يف قــراءا القــرآن وال يف وهــي الضــاد الضــعيفة وعــدها مــن اذــروف القليلــة يف لغــة مــن ترتضــى عربيتــه وال تستحســن يف قــراءا القــرآن وال يف 
الشعر وعند وصف سيبويه لطريقة نطق الضاد الضعيفة أشار إة ثالثة نقاط أوال ا كون خمرجها مـن إحـدم اذـافتني الشعر وعند وصف سيبويه لطريقة نطق الضاد الضعيفة أشار إة ثالثة نقاط أوال ا كون خمرجها مـن إحـدم اذـافتني 

تب التجويد و نيهما صفة اإلطباق و لخلها صفة االستطالة ملخـرج الضـاد مـا تب التجويد و نيهما صفة اإلطباق و لخلها صفة االستطالة ملخـرج الضـاد مـا فحسب وهذا التعريف تعتمدل أغلب كفحسب وهذا التعريف تعتمدل أغلب ك



ينتت عنه خمالطة خمرج الضاد ملخارج غريل من األصوات اللسانية التالية له يف تتابع خمارجها وقـد جـاء وصـف سـيبويه ينتت عنه خمالطة خمرج الضاد ملخارج غريل من األصوات اللسانية التالية له يف تتابع خمارجها وقـد جـاء وصـف سـيبويه 
ذلـك سـيبويه بقولـه يف  ذلـك سـيبويه بقولـه يف  للضاد الضعيفة يف سياق كالمه عن تعـداد اذـروف العربيـة وعـدها تسـعة وعشـرون حرفـا وبـني للضاد الضعيفة يف سياق كالمه عن تعـداد اذـروف العربيـة وعـدها تسـعة وعشـرون حرفـا وبـني 

   وهذل اذروف اليت متمتها اثنني وأربعـني جيـدها وردياهـا أصـلها التسـعة والعشـرون ال تتبـني    وهذل اذروف اليت متمتها اثنني وأربعـني جيـدها وردياهـا أصـلها التسـعة والعشـرون ال تتبـني   432432إ إ   44كتابه ج كتابه ج 
إال ابملشــافهة إال أن الضــاد الضــعيفة تتكلــف مــن اجلانــب األ ــن وإن شــاو تكلفتهــا مــن اجلانــب األيســر وهــو أخــف إال ابملشــافهة إال أن الضــاد الضــعيفة تتكلــف مــن اجلانــب األ ــن وإن شــاو تكلفتهــا مــن اجلانــب األيســر وهــو أخــف 

و يف الضاد تكلف اإلطباق مع إ الته عن موضعه وإمنا جـا  هـذا فيهـا ألنـك و يف الضاد تكلف اإلطباق مع إ الته عن موضعه وإمنا جـا  هـذا فيهـا ألنـك ألوا من حافة اللسان مطبقة ألنك مجعألوا من حافة اللسان مطبقة ألنك مجع
حتوةا من اليسار إة املوضع الذي يف اليمني وهي أخف ألوا من حافة اللسان وأوا لالط خمرج غريهـا بعـد خروجهـا حتوةا من اليسار إة املوضع الذي يف اليمني وهي أخف ألوا من حافة اللسان وأوا لالط خمرج غريهـا بعـد خروجهـا 

ســر إة مخلــل مــا  ســر إة مخلــل مــا  فتســتطيل حيــث للــط حــروف اللســان فســهل حتويلهــا إة األيســر ألوــا تصــري يف حافــة اللســان األيفتســتطيل حيــث للــط حــروف اللســان فســهل حتويلهــا إة األيســر ألوــا تصــري يف حافــة اللســان األي
كانــو يف األ ــن مث تنســل مــن األيســر حــىت تتصــل حبــروف اللســان كمــا كانــو كــذلك يف األ ــن (( اهـــ ونســتطيع مــن كانــو يف األ ــن مث تنســل مــن األيســر حــىت تتصــل حبــروف اللســان كمــا كانــو كــذلك يف األ ــن (( اهـــ ونســتطيع مــن 
عبــارا ســيبويه الســابقة مــن وضــع تصــور لوصــف الضــاد الضــعيفة وهــي الــيت لــرج مــن اذافــة اليمــ  فحســب أو مــن عبــارا ســيبويه الســابقة مــن وضــع تصــور لوصــف الضــاد الضــعيفة وهــي الــيت لــرج مــن اذافــة اليمــ  فحســب أو مــن 

يف مــأ ق ال ســبيل للخــروج منــه إال ابلبحــث يف بطــون  يف مــأ ق ال ســبيل للخــروج منــه إال ابلبحــث يف بطــون  اذافــة اليســرم فحســب . وهــذا التصــور يضــع علمــاء التجويــد اذافــة اليســرم فحســب . وهــذا التصــور يضــع علمــاء التجويــد 
ملعرفة هل هناش غري سيبويه من وصف الضاد ابلضعف وما هو تعريف الضاد الضعيفة لتجتنـب . وقـد ملعرفة هل هناش غري سيبويه من وصف الضاد ابلضعف وما هو تعريف الضاد الضعيفة لتجتنـب . وقـد   للكتب األوائكتب األوائ

ترتــب علــى عــدم وضــو  عبــارا ســيبويه اخــتالف الالحقــني يف فهــم مقصــدل فنجــد مــن يــرم أن الضــاد الضــعيفة هــي ترتــب علــى عــدم وضــو  عبــارا ســيبويه اخــتالف الالحقــني يف فهــم مقصــدل فنجــد مــن يــرم أن الضــاد الضــعيفة هــي 
هــ( كمـا يسـتفاد ذلـك مـا نقلـه عنـه أبـو هــ( كمـا يسـتفاد ذلـك مـا نقلـه عنـه أبـو 377377ها وهو مـا ذهـب إليـه أبـو علـى الفارسـي   ت ها وهو مـا ذهـب إليـه أبـو علـى الفارسـي   ت الضاد اليت ضعف إطباقالضاد اليت ضعف إطباق

  تسـتقبح وهـي    تسـتقبح وهـي    1515  //1313إ إ   11هـ( حيث قـال يف كتابـه ارتشـاف الضـرب ج هـ( حيث قـال يف كتابـه ارتشـاف الضـرب ج 745745حيان النحوي األندلسي   ت حيان النحوي األندلسي   ت 
لفارسـي : لفارسـي : كاف كجيم فرني عن الكاف اأالصة وهي لغـة يف الـيمن كخلـريا ويف أهـل بغـداد ...... وضـاد ضـعيفة قـال اكاف كجيم فرني عن الكاف اأالصة وهي لغـة يف الـيمن كخلـريا ويف أهـل بغـداد ...... وضـاد ضـعيفة قـال ا

إذا قلو : ضرب وت تشبع خمرجها وال اعتمـدت عليـه ولكـن لفـف ولـتلد فيضـعف إطباقهـا ( اهــ ويـرم عـات آخـر إذا قلو : ضرب وت تشبع خمرجها وال اعتمـدت عليـه ولكـن لفـف ولـتلد فيضـعف إطباقهـا ( اهــ ويـرم عـات آخـر 
أن الضــاد الضــعيفة مســتقبحة و عــم أن ذلــك مــرض مــن أمــراض الــتلفظ بصــوت الضــاد وهــو اللخلغــة ومــن العجــز عــن أن الضــاد الضــعيفة مســتقبحة و عــم أن ذلــك مــرض مــن أمــراض الــتلفظ بصــوت الضــاد وهــو اللخلغــة ومــن العجــز عــن 

هــ( يقـول الرمـاين يف شـرحه هــ( يقـول الرمـاين يف شـرحه   384384لرمـاين   ت لرمـاين   ت إخراج اذرف على حقه  وصاحب هذا الرأي هو اإلمـام أبـو اذسـن اإخراج اذرف على حقه  وصاحب هذا الرأي هو اإلمـام أبـو اذسـن ا
لكتــاب ســيبويه   فأمــا األحــرف املســتقبحة ف وــا جتــري مــرم اللخلغــة يف العجــز عــن إخــراج اذــرف علــى حقــه وهــي لكتــاب ســيبويه   فأمــا األحــرف املســتقبحة ف وــا جتــري مــرم اللخلغــة يف العجــز عــن إخــراج اذــرف علــى حقــه وهــي 
الكاف كاجليم واجليم كالكاف وهذا ضعيف جدا لتباعد ما بـني اذـرفني وهـو دليـل علـى العجـز عـن إخـالإ اذـرف الكاف كاجليم واجليم كالكاف وهذا ضعيف جدا لتباعد ما بـني اذـرفني وهـو دليـل علـى العجـز عـن إخـالإ اذـرف 

للعجز عن إخراجها قوية على حقها ..... فهذل سبعة أحرف غـري مستحسـنة ملـا بينـا مـن للعجز عن إخراجها قوية على حقها ..... فهذل سبعة أحرف غـري مستحسـنة ملـا بينـا مـن   حقه .... والضاد الضعيفةحقه .... والضاد الضعيفة
أوا جتري مرم اللخلغة إال أوا ملا كانو يف مجاعـة  كخلـريا مـن العـرب بينهـا ليعـرف املـذهب فيهـا ويفصـلها مـن اذـروف أوا جتري مرم اللخلغة إال أوا ملا كانو يف مجاعـة  كخلـريا مـن العـرب بينهـا ليعـرف املـذهب فيهـا ويفصـلها مـن اذـروف 

يـرم يف نطـق صـوت الضـاد ضـعيفة شـكال يـرم يف نطـق صـوت الضـاد ضـعيفة شـكال   املستحسنة ويبني أوا ال جتو  يف القراءا ( اهـ ويف مقابل رأي الرماين الذياملستحسنة ويبني أوا ال جتو  يف القراءا ( اهـ ويف مقابل رأي الرماين الذي
من أشكال اللخلغة عند مجاعـة كخلـريا مـن العـرب جنـد رأة آخـر ينسـب ذلـك النطـق إة قـوم لـيد يف لغـتهم ضـاد وهـذا من أشكال اللخلغة عند مجاعـة كخلـريا مـن العـرب جنـد رأة آخـر ينسـب ذلـك النطـق إة قـوم لـيد يف لغـتهم ضـاد وهـذا 

هــ( حيـث يقـول   الضـاد هــ( حيـث يقـول   الضـاد   368368يع  أوم من غري العرب مـن العجـم وصـاحب هـذا القـول أبـو سـعيد السـريايف   ت يع  أوم من غري العرب مـن العجـم وصـاحب هـذا القـول أبـو سـعيد السـريايف   ت 
يد يف لغـــتهم ضـــاد فـــ ذا احتـــاجوا إة الـــتكلم هبـــا يف العربيـــة اعتضـــلو علـــيهم فرمبـــا يد يف لغـــتهم ضـــاد فـــ ذا احتـــاجوا إة الـــتكلم هبـــا يف العربيـــة اعتضـــلو علـــيهم فرمبـــا الضـــعيفة : .... إوـــا لغـــة قـــوم لـــالضـــعيفة : .... إوـــا لغـــة قـــوم لـــ

أخرجوها  ـاء إلخـراجهم إةهـا مـن طـرف اللسـان وأطـراف الخلنـاة العليـا ورمبـا تكلفـوا إخراجهـا مـن خمـرج الضـاد فلـم أخرجوها  ـاء إلخـراجهم إةهـا مـن طـرف اللسـان وأطـراف الخلنـاة العليـا ورمبـا تكلفـوا إخراجهـا مـن خمـرج الضـاد فلـم 
الســريايف الســابق الســريايف الســابق هـــ( إة مخلــل قــول هـــ( إة مخلــل قــول 669669يتــأت ةــم فخرجــو بــني الضــاد والظــاء ( اهـــ وقــد أشــار ابــن عصــفور   ت يتــأت ةــم فخرجــو بــني الضــاد والظــاء ( اهـــ وقــد أشــار ابــن عصــفور   ت 



  وكان ذلـك يف لغـة قـوم لـيد يف اصـل حـروفهم الضـاد ( اهــ إال أنـه عـاد بعـد   وكان ذلـك يف لغـة قـوم لـيد يف اصـل حـروفهم الضـاد ( اهــ إال أنـه عـاد بعـد   667667إ إ   22حيث قال يف املمتع ج حيث قال يف املمتع ج 
إة اإل ـاء فن هـذا النطـق للعـرب أيضـا كمـا هـو إة اإل ـاء فن هـذا النطـق للعـرب أيضـا كمـا هـو   ––ومنهـا الضـاد الضـعيفة ومنهـا الضـاد الضـعيفة   --ذلك عند القول عن اذروف املسرتذلة ذلك عند القول عن اذروف املسرتذلة 

وكان الذين تكلموا هبذل اذروف املسرتذلة خالطوا العجـم فاخـذوا وكان الذين تكلموا هبذل اذروف املسرتذلة خالطوا العجـم فاخـذوا للعجم نتيجة اختالط العرب ابلعجم حيث قال   للعجم نتيجة اختالط العرب ابلعجم حيث قال   
من لغتهم ( اهـ لكن املقارن بني كالم السريايف والرماين  دل متضـادا وحـاول الـدكتور أمحـد عبـد اريـد هريـدي اجلمـع من لغتهم ( اهـ لكن املقارن بني كالم السريايف والرماين  دل متضـادا وحـاول الـدكتور أمحـد عبـد اريـد هريـدي اجلمـع 

إليــه الســريايف إليــه الســريايف     وللتوفيـق بــني مــا ذهـب إليــه الرمـاين ومــا ذهـب  وللتوفيـق بــني مــا ذهـب إليــه الرمـاين ومــا ذهـب  3838بينهمـا بقولــه يف كتابـه صــوت الضـاد وتغرياتــه إ بينهمـا بقولــه يف كتابـه صــوت الضـاد وتغرياتــه إ 
ف ننا  كننا القول فن هذا النطق للضاد الضعيفة وغريل من اذروف املسرتذلة كان لغة عند بعـ  العـرب نتجـو عـن ف ننا  كننا القول فن هذا النطق للضاد الضعيفة وغريل من اذروف املسرتذلة كان لغة عند بعـ  العـرب نتجـو عـن 
لكنة أعجمية ملن نشأ من العرب مع العجـم ....( اهــ وهنـاش رأي آخـر يـرم أن الضـاد الضـعيفة هـي الـيت تقـرب مـن لكنة أعجمية ملن نشأ من العرب مع العجـم ....( اهــ وهنـاش رأي آخـر يـرم أن الضـاد الضـعيفة هـي الـيت تقـرب مـن 

قـال :   ...... قـال :   ......   280280قدوري اذمد يف كتابه الدراسات الصـوتية إ قدوري اذمد يف كتابه الدراسات الصـوتية إ صوت الخلاء وصاحب هذا القول الدكتور غامن صوت الخلاء وصاحب هذا القول الدكتور غامن 
والذي يظهر أن الضاد الضعيفة هي اليت تقرب من الخلاء عكد ما قـال مسمـان وابـن عصـفور فنقـول يف اضـرب  يـدا والذي يظهر أن الضاد الضعيفة هي اليت تقرب من الخلاء عكد ما قـال مسمـان وابـن عصـفور فنقـول يف اضـرب  يـدا 

أن أن   اثرب  يدا بني الضاد والخلاء ( اهـ  واآلن تعددت األقـوال حـول الضـاد الضـعيفة والـبع  اآلخـر مـن العلمـاء يـرماثرب  يدا بني الضاد والخلاء ( اهـ  واآلن تعددت األقـوال حـول الضـاد الضـعيفة والـبع  اآلخـر مـن العلمـاء يـرم
بع  االارافات الصوتية اليت دخلو على األلسن غريت التلفظ الصـحيح ابلضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن وقـد تعـرض بع  االارافات الصوتية اليت دخلو على األلسن غريت التلفظ الصـحيح ابلضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن وقـد تعـرض 

  قـال سـيبويه : إال   قـال سـيبويه : إال   8585  //8484عبد الوهاب القـرطيب يف كتابـه املوضـح يف التجويـد لقضـية الضـاد الضـعيفة بقولـه إ عبد الوهاب القـرطيب يف كتابـه املوضـح يف التجويـد لقضـية الضـاد الضـعيفة بقولـه إ 
تهـا مــن اجلانـب األيســر وهـي أخــف منهـا مــن حافــة تهـا مــن اجلانـب األيســر وهـي أخــف منهـا مــن حافــة أن الضـاد الضــعيفة تتكلـف  مــن اجلانـب األ ــن وغـن شــاو تكلفأن الضـاد الضــعيفة تتكلـف  مــن اجلانـب األ ــن وغـن شــاو تكلف

اللسان وإمنا لـالط خمـرج غريهـا بعـد خروجهـا فتسـتطيل حـىت لـالط حـروف اللسـان فسـهل حتويلهـا إة األيسـر ألوـا اللسان وإمنا لـالط خمـرج غريهـا بعـد خروجهـا فتسـتطيل حـىت لـالط حـروف اللسـان فسـهل حتويلهـا إة األيسـر ألوـا 
  تصري يف حافة اللسان يف األيسر إة مخلل ما كانو يف اليمن مث تنسل من األيسر حىت تتصل حبروف اللسانتصري يف حافة اللسان يف األيسر إة مخلل ما كانو يف اليمن مث تنسل من األيسر حىت تتصل حبروف اللسان

وإمنــا قــال : وهــي أخــف ألن اجلانــب األ ــن قــد اعتــاد الضــاد الصــحيحة وإخــراج الضــعيفة مــن وإمنــا قــال : وهــي أخــف ألن اجلانــب األ ــن قــد اعتــاد الضــاد الصــحيحة وإخــراج الضــعيفة مــن   كمــا كانــو يف األ ــنكمــا كانــو يف األ ــن
موضع قد اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها من موضع ِّ ت يعتـد الصـحيحة ( اهــ  وقـال أيضـا يف موضـع آخـر أن موضع قد اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها من موضع ِّ ت يعتـد الصـحيحة ( اهــ  وقـال أيضـا يف موضـع آخـر أن 

ن مصـطلح   الضـاد ن مصـطلح   الضـاد الضاد الضعيفة لغة قوم ليد يف نطقهـم ضـاد ونقـل قـول ابـن عصـفور السـالف الـذكر . ويبـدو أالضاد الضعيفة لغة قوم ليد يف نطقهـم ضـاد ونقـل قـول ابـن عصـفور السـالف الـذكر . ويبـدو أ
الضــعيفة ( ت يعــد يطلــق علــى صــوت حمــدد فــ ذا كــان ســيبويه قــد أطلقــه علــى صــوت حمــدد ف ننــا جنــد العلمــاء بعــدل الضــعيفة ( ت يعــد يطلــق علــى صــوت حمــدد فــ ذا كــان ســيبويه قــد أطلقــه علــى صــوت حمــدد ف ننــا جنــد العلمــاء بعــدل 
يســتخدمونه ل شــارا إة أكخلــر مــن صــوت وذلــك حســب مــا تــؤول إليــه الضــاد ســواء كــان ذلــك الصــوت  ــاء أو بــني يســتخدمونه ل شــارا إة أكخلــر مــن صــوت وذلــك حســب مــا تــؤول إليــه الضــاد ســواء كــان ذلــك الصــوت  ــاء أو بــني 

وني الضــاد الضــعيفة هــي أن الضــاد العربيــة القد ــة الــيت وني الضــاد الضــعيفة هــي أن الضــاد العربيــة القد ــة الــيت الضــاد والظــاء أو بــني الضــاد والخلــاء وخالصــة القــول يف موضــالضــاد والظــاء أو بــني الضــاد والخلــاء وخالصــة القــول يف موضــ
وصغها سبيويه فوا من أول حافة اللسـان ومـا يليهـا مـن األضـراس رخـوا مهـورا مطبقـة مسـتطيلة ت يعـد ينطـق هبـا يف وصغها سبيويه فوا من أول حافة اللسـان ومـا يليهـا مـن األضـراس رخـوا مهـورا مطبقـة مسـتطيلة ت يعـد ينطـق هبـا يف 
عصران إال بع  القراء املتقنني وأوا تغريت منـذ أمـد بعيـد إة عـدا أشـكال وصـوتية كـل شـكل يسـتخدم يف جهـة مـن عصران إال بع  القراء املتقنني وأوا تغريت منـذ أمـد بعيـد إة عـدا أشـكال وصـوتية كـل شـكل يسـتخدم يف جهـة مـن 

ات البلدان اليت تـتكلم العربيـة وأن اشـهر تلـك األشـكال نطـق الضـاد  ـاء كمـا يف العـراق ومنـاطق األـيت العـرت ات البلدان اليت تـتكلم العربيـة وأن اشـهر تلـك األشـكال نطـق الضـاد  ـاء كمـا يف العـراق ومنـاطق األـيت العـرت جهجه
ونطقها داال مفخمة كما يف مصر وقد كان علماء التجويد مدركني بشكل عام منذ أمـد بعيـد ةـذا التغيـري وةـذا نبهـوا ونطقها داال مفخمة كما يف مصر وقد كان علماء التجويد مدركني بشكل عام منذ أمـد بعيـد ةـذا التغيـري وةـذا نبهـوا 

وصف الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن لكـي أييت القـارئ هبـا وحيـذر وصف الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن لكـي أييت القـارئ هبـا وحيـذر   وقعَّدوا بدقة للضاد اليت نزل هبا القرآن . إذن ما هووقعَّدوا بدقة للضاد اليت نزل هبا القرآن . إذن ما هو
األل يف نطقها خشية أن يؤول صو ا للضاد الضـعيفة املسـتقبحة كمـا وصـفها سـيبويه  وبعـ  العلمـاء ؟  وللجـواب األل يف نطقها خشية أن يؤول صو ا للضاد الضـعيفة املسـتقبحة كمـا وصـفها سـيبويه  وبعـ  العلمـاء ؟  وللجـواب 
عــن ذلــك  ــب علــى القــارئ معرفــة أن الضــاد الضــعيفة الــيت ت تســتوف صــفات الضــاد العربيــة الفصــيحة املســتطيلة  عــن ذلــك  ــب علــى القــارئ معرفــة أن الضــاد الضــعيفة الــيت ت تســتوف صــفات الضــاد العربيــة الفصــيحة املســتطيلة  



هورا املستعلية املطبقة اليت من اذافتني معا كما روي ذلـك يف بعـ  كتـب التجويـد أن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم هورا املستعلية املطبقة اليت من اذافتني معا كما روي ذلـك يف بعـ  كتـب التجويـد أن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ارار
  وسيدان عمر رضى هللا عنه كاان مرجاوا من اذافتني معا .وسيدان عمر رضى هللا عنه كاان مرجاوا من اذافتني معا .

اِد  ْعِريُف بِِصفَِة اْستَِطالَِة َصْوِت الضَّ  ّ اِد }الت  ْعِريُف بِِصفَِة اْستَِطالَِة َصْوِت الضَّ  ّ }الت 

  الل َِسانِيَِّة{الل َِسانِيَِّة{
ستطالة لغة : امتـد   , ومـن معـاين االسـتطالة أيضـا : ارتفـع وتفضـل , ويقـال أرا الـراب ستطالة لغة : امتـد   , ومـن معـاين االسـتطالة أيضـا : ارتفـع وتفضـل , ويقـال أرا الـراب قال صاحب القاموس احمليط االقال صاحب القاموس احمليط اال

َفُّع علـيهمو و ف ف   ي اِستِِّحقارُهمي اِستِِّحقارُهمأأاالستطالة يف عرض الناس االستطالة يف عرض الناس  َفُّع علـيهمالرتَّ الـَسِقِّ إة وَسـطِّ الـَسِقِّ إة وَسـطِّ   ِسـتِّطاَلةُ ِسـتِّطاَلةُ ااو و   _ ويقـال __ ويقـال _  ..  ف والَوقيعـُة فـيهمف والَوقيعـُة فـيهم  الرتَّ
لـه علـيهم لـه علـيهم   على الناس إِّذا هو رَفَـع رِأَسـه ورَأم َأن  على الناس إِّذا هو رَفَـع رِأَسـه ورَأم َأن    ِستِّطالةِستِّطالةالال  رب : ل رب : ل . ويف لسان الع. ويف لسان العالسماءِّ من غريِّ أن أيُخَذ  ينال ومشالالسماءِّ من غريِّ أن أيُخَذ  ينال ومشال

ويف اصــطال  اللغــويني والقــراء : تعــددت التعــاريف يف ذلــك بــني مصــيب وبــني مــن جانبــه الصــواب ويف اصــطال  اللغــويني والقــراء : تعــددت التعــاريف يف ذلــك بــني مصــيب وبــني مــن جانبــه الصــواب   َفِضــالل يف الَقــِدر.َفِضــالل يف الَقــِدر.
د اللسـان عنـد النطــق د اللسـان عنـد النطــق وسـوف أذكـر الـراجح علـى مـا قـررل العلمـاء املتقـدمون مـن اللغـويني وارـودين وهـو أنـه    امتـداوسـوف أذكـر الـراجح علـى مـا قـررل العلمـاء املتقـدمون مـن اللغـويني وارـودين وهـو أنـه    امتـدا

ابلضــاد مــن أقصــى حافتــه حــىت يصــطدم منتهــى طــرف اذافــة للخلــة العليــا ( وهنــاش فــرق بــني امتــداد اللســان وامتــداد ابلضــاد مــن أقصــى حافتــه حــىت يصــطدم منتهــى طــرف اذافــة للخلــة العليــا ( وهنــاش فــرق بــني امتــداد اللســان وامتــداد 
  االســتطالة :   االســتطالة :   كتــبكتــبيف بعــ  اليف بعــ  الو و امتــداد الصــوت إة مــاال وايــة ف امتــداد الصــوت إة مــاال وايــة ف   وبعضــهم يفهــم أن االســتطالة معناهــا :وبعضــهم يفهــم أن االســتطالة معناهــا :الصــوت الصــوت 
يف شــرحه علــى الشــاطبية ابب يف شــرحه علــى الشــاطبية ابب   قــال اجلعــسيقــال اجلعــسي  وت ال مــص الضــادوت ال مــص الضــادألن امتــداد الصــألن امتــداد الصــ  ال يصــحال يصــح  الصــوت ( وذلــكالصــوت ( وذلــك  امتــدادامتــداد

  (( اهــ(( اهــ  واملمـدود فن املسـتطيل جـرم يف خمرجـه ف واملمـدود جـرم يف نفسـه ..واملمـدود فن املسـتطيل جـرم يف خمرجـه ف واملمـدود جـرم يف نفسـه ..  فـرق بـني املسـتطيلفـرق بـني املسـتطيل        ::  خمارج اذـروفخمارج اذـروف
يف يف   والـراجح التعريـف األول أمـا الخلـاين الـذي ذكـروالـراجح التعريـف األول أمـا الخلـاين الـذي ذكـر  املستطيل جـرم يف خمرجـه بقـدر طولـه وت يتجـاو ل املستطيل جـرم يف خمرجـه بقـدر طولـه وت يتجـاو ل   وتوضيح هذا أنوتوضيح هذا أن
اجلعـسي رمحـه هللا الـرد عليـه . وقـال أبـو عمـرو الـداين يف كتابـه اجلعـسي رمحـه هللا الـرد عليـه . وقـال أبـو عمـرو الـداين يف كتابـه   .هذا ما ال نتكلـف الـرد عليـه فقـد كفـاان.هذا ما ال نتكلـف الـرد عليـه فقـد كفـاانبع  الكتب بع  الكتب 

التحديد يف اإلتقان والتجويد ابب الضاد   املستطيل حرف واحد وهو الضـاد : اسـتطال يف الفـم حـىت اتصـل مبخـرج التحديد يف اإلتقان والتجويد ابب الضاد   املستطيل حرف واحد وهو الضـاد : اسـتطال يف الفـم حـىت اتصـل مبخـرج 
  .....اذـرف املسـتطيل وهـو     .....اذـرف املسـتطيل وهـو     4646ة اسـتطالة الضـاد اللسـانية إ ة اسـتطالة الضـاد اللسـانية إ وقـال مكـي يف الرعايـة يف تعريفـه لصـفوقـال مكـي يف الرعايـة يف تعريفـه لصـف  الالم ( اهــالالم ( اهــ

الضاد (  يو بذلك ألوا استطالو على الفم عنـد النطـق هبـا , حـىت اتصـلو مبخـرج الـالم , وذلـك ملـا اجتمـع فيهـا الضاد (  يو بذلك ألوا استطالو على الفم عنـد النطـق هبـا , حـىت اتصـلو مبخـرج الـالم , وذلـك ملـا اجتمـع فيهـا 
  مــن القــوا ابجلهــر واإلطبــاق واالســتعالء فقويــو بــذلك واســتطالو يف اأــروج مــن خمرجهــا حــىت اتصــلو ابلــالم لقــربمــن القــوا ابجلهــر واإلطبــاق واالســتعالء فقويــو بــذلك واســتطالو يف اأــروج مــن خمرجهــا حــىت اتصــلو ابلــالم لقــرب

  واذرف املستطيل وهـو الضـاد  يـو بـذلك ألوـا   واذرف املستطيل وهـو الضـاد  يـو بـذلك ألوـا   5858وقال ابن اجلزري يف التمهيد إ وقال ابن اجلزري يف التمهيد إ   خمرج الالم من خمرجها( اهـخمرج الالم من خمرجها( اهـ
استطالو عن الفم عند النطق هبا حىت اتصلو مبحـرج الـالم وذلـك ملـا فيهـا مـن القـوا ....واسـتطالو يف اأـروج مـن استطالو عن الفم عند النطق هبا حىت اتصلو مبحـرج الـالم وذلـك ملـا فيهـا مـن القـوا ....واسـتطالو يف اأـروج مـن 

واذــرف املســتطيل هــو الضــاد ألنــه اســتطال عــن الفهــم واذــرف املســتطيل هــو الضــاد ألنــه اســتطال عــن الفهــم شــر    شــر    خمرجهــا وقــال رمحــه هللا يف كتابــه النشــر يف القــراءات العخمرجهــا وقــال رمحــه هللا يف كتابــه النشــر يف القــراءات الع
عنــد النطــق بــه حــىت اتصــل مبخــرج الــالم وذلــك ملــا فيــه مــن القــوا ابجلهــر واإلطبــاق واالســتعالء ( اهـــ وقــال أيضــا يف عنــد النطــق بــه حــىت اتصــل مبخــرج الــالم وذلــك ملــا فيــه مــن القــوا ابجلهــر واإلطبــاق واالســتعالء ( اهـــ وقــال أيضــا يف 

. وعرفهـــا ابـــن الوجيـــه الواســـطي يف كتابـــه الكنـــز يف . وعرفهـــا ابـــن الوجيـــه الواســـطي يف كتابـــه الكنـــز يف ( اهــــ( اهــــ  والضـــاد ابســـتطالة وخمـــرج ميـــز مـــن الظـــاءوالضـــاد ابســـتطالة وخمـــرج ميـــز مـــن الظـــاءاملقدمـــة اجلـــزري  املقدمـــة اجلـــزري  
القراءات العشر وهذا الشيخ مـا  مـن ابـن اجلـزري ونـص خـط اإلجـا ا الـيت كتبهـا ابـن اجلـزري بيـدل موجـودا يف وايـة  القراءات العشر وهذا الشيخ مـا  مـن ابـن اجلـزري ونـص خـط اإلجـا ا الـيت كتبهـا ابـن اجلـزري بيـدل موجـودا يف وايـة  

عن االستطالة   ..... االستطالة واملسـتطيل حـرف واحـد وهـو الضـاد  ـى بـذلك ألنـه عن االستطالة   ..... االستطالة واملسـتطيل حـرف واحـد وهـو الضـاد  ـى بـذلك ألنـه   4040كتابه املخطوط قال إ كتابه املخطوط قال إ 
  فأدرش خمرج الالم ( اهـفأدرش خمرج الالم ( اهـ: استطال ما فيه من القوا بسبب اجلهر واإلطباق واالستعالء : استطال ما فيه من القوا بسبب اجلهر واإلطباق واالستعالء 



....   ....     109109إ إ   ةةوقـال شـار  نونيــة السـخاوي الشـيخ اإلمــام حسـن بــن قاسـم النحـوي يف تعريفــه لصـفة االســتطالوقـال شـار  نونيــة السـخاوي الشـيخ اإلمــام حسـن بــن قاسـم النحـوي يف تعريفــه لصـفة االســتطال    
والضاد حرف مستطيل استطال يف خمرجه وامتد صوته حىت اتصل مبخرج الـالم ( اهــ فقولـه  اسـتطال يف خمرجـه ( هـو والضاد حرف مستطيل استطال يف خمرجه وامتد صوته حىت اتصل مبخرج الـالم ( اهــ فقولـه  اسـتطال يف خمرجـه ( هـو 

وقــال ابــن اجلــزري رمحــه هللا : والضــاد ابســتطالة وقــال ابــن اجلــزري رمحــه هللا : والضــاد ابســتطالة و تعريــف رخــاوا الضــاد .و تعريــف رخــاوا الضــاد .تعريــف االســتطالة وقولــه  وامتــد صــوته ( هــتعريــف االســتطالة وقولــه  وامتــد صــوته ( هــ
  قال أبو شامة رمحه هللا يف كتابه إبرا  املعاين عند شرحة ةذا البيو من الشاطبية :قال أبو شامة رمحه هللا يف كتابه إبرا  املعاين عند شرحة ةذا البيو من الشاطبية :وخمرج ميز ...   و وخمرج ميز ...   و 

ِغَفالَ  ِغَفالَ َوُمِنَحرٌِّف اَلٌم َورَاٌء وَُكر َِّرِت َكَما اِلُمِسَتطِّيُل الضَّاُد لَِيَد فَِّ   َوُمِنَحرٌِّف اَلٌم َورَاٌء وَُكر َِّرِت َكَما اِلُمِسَتطِّيُل الضَّاُد لَِيَد فَِّ

قـال الشــيخ و ــى الضــاد مســتطيال ألنــه اســتطال حــىت اتصــل مبخــرج الــالم قــال مكــي واالســتطالة متــدد عنــد قـال الشــيخ و ــى الضــاد مســتطيال ألنــه اســتطال حــىت اتصــل مبخــرج الــالم قــال مكــي واالســتطالة متــدد عنــد   ..............
بيان الضاد للجهر واإلطباق واالستعالء ومتكنهـا مـن أول حافـة اللسـان إة منتهـى طرفـه فاسـتطالو بـذلك فلحقـو بيان الضاد للجهر واإلطباق واالستعالء ومتكنهـا مـن أول حافـة اللسـان إة منتهـى طرفـه فاسـتطالو بـذلك فلحقـو 

..( اهـ  قلو واألوة أن يقـال االسـتطالة ..( اهـ  قلو واألوة أن يقـال االسـتطالة ددمبخرج الالم ومع  ليد فغفال أي معجم احرت  بذلك من االشتبال ابلصامبخرج الالم ومع  ليد فغفال أي معجم احرت  بذلك من االشتبال ابلصا
إ إ عمل اللسـان ورخاوتـه عمـل الصـوت .ويف كتـاب مـدخل لعلـوم العربيـة عـرف علمـاء األصـوات االسـتطالة  بقولـه عمل اللسـان ورخاوتـه عمـل الصـوت .ويف كتـاب مـدخل لعلـوم العربيـة عـرف علمـاء األصـوات االسـتطالة  بقولـه 

   : أن يستطيل خمرج الصوت ويتصل مبخرج آخر وذلك وصف ينطبق على الضاد القد ة الرخـوا الـيت لـرج    : أن يستطيل خمرج الصوت ويتصل مبخرج آخر وذلك وصف ينطبق على الضاد القد ة الرخـوا الـيت لـرج   7979
ه من األجزاء من  ـني اللسـان أو مـن مشالـه أو مـن اجلـانبني واألكخلـر مـن اليمـني ف وهـذا ه من األجزاء من  ـني اللسـان أو مـن مشالـه أو مـن اجلـانبني واألكخلـر مـن اليمـني ف وهـذا من جانب اللسان وبني ما يليمن جانب اللسان وبني ما يلي

هـو املخـرج القـدن للضــاد كـان يسـتطيل حــىت يتصـل مبخـرج الــالم اجلانبيـة ولـذلك وصــفو ابالسـتطالة ونطقهـا بعــ  هـو املخـرج القـدن للضــاد كـان يسـتطيل حــىت يتصـل مبخـرج الــالم اجلانبيـة ولـذلك وصــفو ابالسـتطالة ونطقهـا بعــ  
لقــرطيب يف كتابــه املوضــح يف لقــرطيب يف كتابــه املوضــح يف األفارقــة المــا أمــا اآلن فقــد تطــور نطقهــا إة مفخــم الــدال . ( اهـــ. وذكــر عبــد الوهــاب ااألفارقــة المــا أمــا اآلن فقــد تطــور نطقهــا إة مفخــم الــدال . ( اهـــ. وذكــر عبــد الوهــاب ا

هـ( بقوله   ويف الضاد استعالء واستطالة وجهر وإطباق  ب مراعاتـه فيهـا وتـوفريل عليهـا سـيما هـ( بقوله   ويف الضاد استعالء واستطالة وجهر وإطباق  ب مراعاتـه فيهـا وتـوفريل عليهـا سـيما   461461التجوي   تالتجوي   ت
( و( َضـــــلَّ َمـــــِن ( و( َضـــــلَّ َمـــــِن 66( و ( الظَّـــــان ِّنَي( الفتح: مـــــن اآليـــــة( و ( الظَّـــــان ِّنَي( الفتح: مـــــن اآليـــــة8686يف مـــــا يشـــــتبه لفظـــــه مخلـــــل (الضَّال ِّنَي( الشـــــعراء: مـــــن اآليـــــةيف مـــــا يشـــــتبه لفظـــــه مخلـــــل (الضَّال ِّنَي( الشـــــعراء: مـــــن اآليـــــة

( و ( َأِضــــَلِلَن َكخلِّريال( ابــــراهيم: مــــن ( و ( َأِضــــَلِلَن َكخلِّريال( ابــــراهيم: مــــن 5858( و (م  َــــلَّ َوِجُهــــُه ( النحــــل: مــــن اآليــــة( و (م  َــــلَّ َوِجُهــــُه ( النحــــل: مــــن اآليــــة6767اآليــــةاآليــــة  َتِدُعوَن( االســــراء: مــــنَتِدُعوَن( االســــراء: مــــن
ـــَيِظَلِلَن َرَواكِّـــَد ( الشـــورم: مـــن اآليـــة3636اآليـــةاآليـــة ـــَيِظَلِلَن َرَواكِّـــَد ( الشـــورم: مـــن اآليـــة( و ( فـَ ـــَرٌا( القيامة: مـــن اآليـــة3333( و ( فـَ ـــَرٌا( القيامة: مـــن اآليـــة( و ( اَنضِّ ـــَرٌا( 2222( و ( اَنضِّ َـــا اَن ِّ ـــَرٌا( ( (إَِّة َرهب ِّ َـــا اَن ِّ ( (إَِّة َرهب ِّ

ـــِيهُِّم 2323 القيامـــة: القيامـــة: ـــِيهُِّم ( وكـــذلك يف مخلـــل ( َضـــاَقِو َعَل ـــة( وكـــذلك يف مخلـــل ( َضـــاَقِو َعَل ـــة( التوبـــة: مـــن اآلي ( و ( َوَضـــائٌِّق بِّـــهِّ َصـــِدُرَش( هود: مـــن ( و ( َوَضـــائٌِّق بِّـــهِّ َصـــِدُرَش( هود: مـــن 118118( التوبـــة: مـــن اآلي
(  ( َذائَِّقـــُة اِلَمــــِوت( آل عمـــران: مــــن (  ( َذائَِّقـــُة اِلَمــــِوت( آل عمـــران: مــــن 99( لـــاال يشــــتبه بقولـــه (فَـــَذاَقِو َواَبَل َأِمرَِّهــــا ( الطـــالق: مــــن اآليـــة( لـــاال يشــــتبه بقولـــه (فَـــَذاَقِو َواَبَل َأِمرَِّهــــا ( الطـــالق: مــــن اآليـــة1212اآليـــةاآليـــة
عـــن عـــن   219219إ إ   11( الفرتاقهمـــا يف املعـــ  وإن تقـــاراب يف اللفـــظ ( اهــــ وقـــال ابـــن اجلـــزري يف النشـــر ج ( الفرتاقهمـــا يف املعـــ  وإن تقـــاراب يف اللفـــظ ( اهــــ وقـــال ابـــن اجلـــزري يف النشـــر ج 185185اآليـــةاآليـــة

نفرد ابالستطالة. وليد يف اذروف ما يعسر على اللسان مخللـه. فـ ن ألسـنة النـاس فيـه خمتلفـة. نفرد ابالستطالة. وليد يف اذروف ما يعسر على اللسان مخللـه. فـ ن ألسـنة النـاس فيـه خمتلفـة. تتوالضاد: والضاد: االستطالة   االستطالة   
وقــل مــن حيســنه فمــنهم مــن مرجــه  ــاء. ومــنهم مــن  زجــه ابلــذال. ومــنهم مــن  علــه المــال مفخمــةف ومــنهم مــن يشــمه وقــل مــن حيســنه فمــنهم مــن مرجــه  ــاء. ومــنهم مــن  زجــه ابلــذال. ومــنهم مــن  علــه المــال مفخمــةف ومــنهم مــن يشــمه 

لــى األلســنة وأان أنصــح مــن نطــق ابلضــادو ال اصــل لــه وال يصــح. لــى األلســنة وأان أنصــح مــن نطــق ابلضــادو ال اصــل لــه وال يصــح. الــزاي. وكــل ذلــك ال  ــو . واذــديث املشــهور عالــزاي. وكــل ذلــك ال  ــو . واذــديث املشــهور ع
ــه إة الظــاء الســيما فيمــا يشــتبه بلفظــه اــو:  ــه إة الظــاء الســيما فيمــا يشــتبه بلفظــه اــو: فليحــذر مــن قلب ــِن َتِدُعون( اإلســراء: مــن اآليــةفليحــذر مــن قلب ــِن َتِدُعون( اإلســراء: مــن اآليــة( َضــلَّ َم ف يشــتبه ف يشــتبه   ((6767( َضــلَّ َم

جـاورل  ـاء اـو: جـاورل  ـاء اـو:   ف وليعمل الرةضـة يف أحكـام لفظـه خصوصـال إذاف وليعمل الرةضـة يف أحكـام لفظـه خصوصـال إذا  ((5858( َ لَّ َوِجُهُه ُمِسَود ا( النحل: من اآلية( َ لَّ َوِجُهُه ُمِسَود ا( النحل: من اآليةبقوله: بقوله: 
( الفرقـان: مـن اآليـةف ف   ((33( َأنـَِقَ  َ ِهَرَش( الشـر : مـن اآليـة( َأنـَِقَ  َ ِهَرَش( الشـر : مـن اآليـة ( الفرقـان: مـن اآليـة( يـََعـ ُّ الظَّاتِّ ( َأِرضِّ اَّللَِّّ ( َأِرضِّ اَّللَِّّ . أو حـرف مفخـم اـو: . أو حـرف مفخـم اـو: ( ( 2727( يـََعـ ُّ الظَّاتِّ

. وكــذا إذا . وكــذا إذا ((9191( اأِلَِرضِّ َذَهبــال( آل عمــران: مـن اآليــة( اأِلَِرضِّ َذَهبــال( آل عمــران: مـن اآليــةف أو حــرف  ــاند مـا يشــبهه اـو: ف أو حــرف  ــاند مـا يشــبهه اـو:   ((7373( ألعـراف: مــن اآليـة( ألعـراف: مــن اآليـة
( النحل: مــن اآليــةإطبــاق اــو: إطبــاق اــو:   ســكن وأتــى بعــدل حــرفســكن وأتــى بعــدل حــرف ( النحل: مــن اآليــة(ِّ َفَمــنِّ اِضــطُر  ( َأَفِضــُتِم( النور: مــن ( َأَفِضــُتِم( النور: مــن : :   . أو غــريل اــو. أو غــريل اــو((115115(ِّ َفَمــنِّ اِضــطُر 



وكمـــا يالحـــظ مـــن كـــالم علمـــاء وكمـــا يالحـــظ مـــن كـــالم علمـــاء   ( اهــــ ( اهــــ ف ويف تضـــليل.ف ويف تضـــليل.  ((215215(َواِخفِّـــِ  َجَناَحـــَك ( الشـــعراء: مـــن اآليـــة(َواِخفِّـــِ  َجَناَحـــَك ( الشـــعراء: مـــن اآليـــةف ف ( ( 1414اآليـــةاآليـــة
ن مفخم الدال وهذا واقـع ابلفعـل و عتـه ن مفخم الدال وهذا واقـع ابلفعـل و عتـه األصوات أن العرب املعاصرون ال ينطقون ابلضاد الفصيحة البتة بل ينطقو األصوات أن العرب املعاصرون ال ينطقون ابلضاد الفصيحة البتة بل ينطقو 

من البع  وخصوصا من يتصدر حملراب الصالا ولذا الواجـب علـى اجلميـع أن يتعلمـوا كيفيـة الـتلفظ ابلضـاد العربيـة من البع  وخصوصا من يتصدر حملراب الصالا ولذا الواجـب علـى اجلميـع أن يتعلمـوا كيفيـة الـتلفظ ابلضـاد العربيـة 
القد ة اليت كان ينطق هبا العرب يف وقو نزول القرآن والطريق املوصـل ةـذل الضـاد الفصـيحة شـيو  األداء ارـا يني القد ة اليت كان ينطق هبا العرب يف وقو نزول القرآن والطريق املوصـل ةـذل الضـاد الفصـيحة شـيو  األداء ارـا يني 

هم ابلنــيب صــلى هللا عليــه وســلم فعنــدهم بركــة العلــم والســند وحســن التلقــي فعلــى اجلميــع اذــرإ علــى هم ابلنــيب صــلى هللا عليــه وســلم فعنــدهم بركــة العلــم والســند وحســن التلقــي فعلــى اجلميــع اذــرإ علــى املتصــل ســنداملتصــل ســند
التعليم على يد هـؤالء . أمـا مـن انحيـة كيفيـة حـدوث االسـتطالة يف الفـم فيجـب أن تعلـم أن االسـتطالة مـن الصـفات التعليم على يد هـؤالء . أمـا مـن انحيـة كيفيـة حـدوث االسـتطالة يف الفـم فيجـب أن تعلـم أن االسـتطالة مـن الصـفات 

اكنة ينطبــق اللســان كلــه علــى غــار اكنة ينطبــق اللســان كلــه علــى غــار احملســنة ولكــن يتضــح صــو ا كــامال حــني ســكون الضــاد فعنــد الــتلفظ ابلضــاد الســاحملســنة ولكــن يتضــح صــو ا كــامال حــني ســكون الضــاد فعنــد الــتلفظ ابلضــاد الســ
اذنك األعلى انطباقا كامال اتما فبسبب هذا العمل ينضـغط هـواء الصـوت خلـف خمـرج الضـاد فتحـو هـذا الضـغط اذنك األعلى انطباقا كامال اتما فبسبب هذا العمل ينضـغط هـواء الصـوت خلـف خمـرج الضـاد فتحـو هـذا الضـغط 
ينــدفع اللســان لكمــام قلــيال حــىت يتصــل مبنطقــة اللخلــة ولــيد كمــا قالــو الــدكتورا ســعاد عبــد اذميــد يف كتاهبــا تيســر ينــدفع اللســان لكمــام قلــيال حــىت يتصــل مبنطقــة اللخلــة ولــيد كمــا قالــو الــدكتورا ســعاد عبــد اذميــد يف كتاهبــا تيســر 

بقوةـا  عـن عمـل اللسـان يف االسـتطالة   وحتـو فثـري بقوةـا  عـن عمـل اللسـان يف االسـتطالة   وحتـو فثـري   9696ريفها لعمل االستطالة إ ريفها لعمل االستطالة إ الرمحن يف جتويد القرآن عند تعالرمحن يف جتويد القرآن عند تع
هذا الضغط يندفع اللسان إة األمام قلـيال حـىت يصـل إة الخلنـاة العليـا ...( اهــ وكـان األوة هبـا أن تقـول إة أصـول هذا الضغط يندفع اللسان إة األمام قلـيال حـىت يصـل إة الخلنـاة العليـا ...( اهــ وكـان األوة هبـا أن تقـول إة أصـول 

ــا بــدل الخلنــاة العليــا فلــو اصــطدم رأس اللســان اب ــا بــدل الخلنــاة العليــا فلــو اصــطدم رأس اللســان ابالخلنــاة العليــا أو اللخلــة العلي ــا لتولــد صــوت الظــاء . وهــذا الخلنــاة العليــا أو اللخلــة العلي ــا لتولــد صــوت الظــاء . وهــذا لخلنــاة العلي لخلنــاة العلي
الكتاب   تيسري الرمحن يف جتويد القرآن ( عليـه مالحظـات كخلـريا فسـوف أنشـرها علـى املوقـع محايـة جلانـب الصـوت الكتاب   تيسري الرمحن يف جتويد القرآن ( عليـه مالحظـات كخلـريا فسـوف أنشـرها علـى املوقـع محايـة جلانـب الصـوت 
القرآين من إضـافات بعـ  علمـاء العصـر وليـتهم اكتفـوا ابلنقـل عـن األئمـة املعتـسين القـدماء أفضـل مـن األـل الـذي القرآين من إضـافات بعـ  علمـاء العصـر وليـتهم اكتفـوا ابلنقـل عـن األئمـة املعتـسين القـدماء أفضـل مـن األـل الـذي 

بعــ  كتــب التجويــد اذديخلــة . وإة هللا املشــتكى فــيمن نصــبوا أنفســهم ُمَقع ِّــدون لقواعــد التجويــد مــن بعــ  كتــب التجويــد اذديخلــة . وإة هللا املشــتكى فــيمن نصــبوا أنفســهم ُمَقع ِّــدون لقواعــد التجويــد مــن يـَُقع ِّــدون لــه يف يـَُقع ِّــدون لــه يف 
بعـــ  علمـــاء هـــذا العصـــر وليـــتهم يعلمـــوا أن قواعـــد التجويـــد مســـتقرا وال تقبـــل الـــزةدا مخللهـــا مخلـــل قواعـــد النحـــو بعـــ  علمـــاء هـــذا العصـــر وليـــتهم يعلمـــوا أن قواعـــد التجويـــد مســـتقرا وال تقبـــل الـــزةدا مخللهـــا مخلـــل قواعـــد النحـــو 

نحــو والصــرف مســتقرا وقواعــد نحــو والصــرف مســتقرا وقواعــد والصــرف لكــن املالحــظ مــن خــالل اســتقرائي لكتــب التجويــد اذديخلــة أن قواعــد الوالصــرف لكــن املالحــظ مــن خــالل اســتقرائي لكتــب التجويــد اذديخلــة أن قواعــد ال
التجويد مـا  الـو يف تطـوير وجتديـد فبـاهلل علـيكم مـن األوة لـه أن تسـتقر قواعـدل القـرآن أم قواعـد النحـو والصـرف التجويد مـا  الـو يف تطـوير وجتديـد فبـاهلل علـيكم مـن األوة لـه أن تسـتقر قواعـدل القـرآن أم قواعـد النحـو والصـرف 
فمخلال لو جاء رجل لعلماء اللغة العربية وقال ةم نريد نصب الفاعـل ألقـاموا الـدنيا وأقعـدوها عليـه . وهنـاش مـن أييت فمخلال لو جاء رجل لعلماء اللغة العربية وقال ةم نريد نصب الفاعـل ألقـاموا الـدنيا وأقعـدوها عليـه . وهنـاش مـن أييت 

إلقالب فمن أين ةم هذل القاعدا اليت ال تعرف إال من خالل كتب احملدثني . فلماذا ال نرجـع إلقالب فمن أين ةم هذل القاعدا اليت ال تعرف إال من خالل كتب احملدثني . فلماذا ال نرجـع ويقول برتش فرجة يف اويقول برتش فرجة يف ا
  لكالم األئمة املعتسين األوائل يف هذا الدرب فهم عرب فصحاء قعدوا للصوت القرآين كما تلقوا فرحم هللا اجلميع.لكالم األئمة املعتسين األوائل يف هذا الدرب فهم عرب فصحاء قعدوا للصوت القرآين كما تلقوا فرحم هللا اجلميع.

الضاد أي أن مـا أيخـذل اذـرف املسـتطيل الضاد أي أن مـا أيخـذل اذـرف املسـتطيل   و كن أن نستنتت ما سبق أن املقصود ابالستطالة هو اتساني خمرج حرفو كن أن نستنتت ما سبق أن املقصود ابالستطالة هو اتساني خمرج حرف  
  من  مساحة اللسان أكس ما أيخذل اذرف غري املستطيل.من  مساحة اللسان أكس ما أيخذل اذرف غري املستطيل.

ِميَن بَِشَجِريَِّة َمْخَرجِ  ِميَن بَِشَجِريَِّة َمْخَرجِ }َمقَالَةُ اْلعُلََماِء اْلُمتَقَدَّ }َمقَالَةُ اْلعُلََماِء اْلُمتَقَدَّ

اِد{ َّ اِد{الضَّ َّ   الضَّ
ف والشَّـِجُر: األمـُر املُِخَتلِّـُفف ومـا بـنيوالشَّـِجُر: األمـُر املُِخَتلِّـُفف ومـا بـني: :   القـاموس احملـيط   القـاموس احملـيط   من معـاين الشـجر يف اللغـة يف كتـاب من معـاين الشـجر يف اللغـة يف كتـاب  ف  الَكـرَّينِّ مـن الرَِّحـلِّ  الَكـرَّينِّ مـن الرَِّحـلِّ

ف أو ُمِلتَـَقــى الل ِِّهــزَِّمَتنِيِّ   ف أو الصــامِّ ُ ف أو الصــامِّ ُ   ف أو ُمــَؤخَُّرلُ ف أو ُمــَؤخَُّرلُ   والــذََّقُنف وخَمِــَرُج الَفــموالــذََّقُنف وخَمِــَرُج الَفــم ــَتَح مــن ُمِنطَبِّــقِّ الَفــمِّ ف أو ُمِلتَـَقــى الل ِِّهــزَِّمَتنِيِّ ف أو مــا انـَِف ــَتَح مــن ُمِنطَبِّــقِّ الَفــمِّ أو مــا بــني أو مــا بــني     ف أو مــا انـَِف



ـــِجَرا  اللَِّحَيـــنِي اللَِّحَيـــنِي  ـــِجَراوالشَّ ـــجِ   .. ِّ  ِّ : النـُِّقطَـــُة الصـــغريُا يف َذقَـــنِّ الغُـــالم: النـُِّقطَـــُة الصـــغريُا يف َذقَـــنِّ الغُـــالم ُ  ُ والشَّ ـــجِ واذُـــُروُف الشَّ ِــّ   ج.ج.  ضض  رِّيَُّة: شرِّيَُّة: شواذُـــُروُف الشَّ ِــّ ( اهــ   ويف لســـان العـــربويف لســـان العـــرب  ( اهــ
ف واجليم والشني والضاد ثالثة يف حيز واحـدف وهـي مـن اذـروف الشَّـِجريةف والشَّـِجُر َمِفـَرُج ف واجليم والشني والضاد ثالثة يف حيز واحـدف وهـي مـن اذـروف الشَّـِجريةف والشَّـِجُر َمِفـَرُج  ... ...((206206//22 ج/إ: ج/إ:

مـن اذـروف ارهـوراف مـن اذـروف ارهـوراف   ... ...... ...الفمف وخمرج اجليم والقاف والكاف بني َعَكـَداِّ اللسـانف وبـني اللَّهـااِّ يف َأقصـى الَفـم.الفمف وخمرج اجليم والقاف والكاف بني َعَكـَداِّ اللسـانف وبـني اللَّهـااِّ يف َأقصـى الَفـم.
  ( اهــ( اهــ  تسعة عشر حرفالف واجليم والشني والضاد يف حيز واحدف وهذل اذروف الخلالثة هي اذروف الشَّـِجري ة.تسعة عشر حرفالف واجليم والشني والضاد يف حيز واحدف وهذل اذروف الخلالثة هي اذروف الشَّـِجري ة.وهي وهي 

واذــروف الشــجرية واذــروف الشــجرية   مــن اذــروف الشــجريةمــن اذــروف الشــجرية  5858إ إ   11بــن أمحــد الفراهيــدي يف كتابــه العــني جبــن أمحــد الفراهيــدي يف كتابــه العــني ج  وقــد عــدها األيــلوقــد عــدها األيــل
بـدأها مـن شـجر الفـم أي مفـرج الفـم بـدأها مـن شـجر الفـم أي مفـرج الفـم ـ اجليم والشني والضاد حيث حتتل هـذل اذـروف حيـزا واحـدا ألن مـ اجليم والشني والضاد حيث حتتل هـذل اذـروف حيـزا واحـدا ألن م  عندل هيعندل هي

فَّــُة الشَّــِيءِّف--  ويف لســان العــرب :ويف لســان العــرب :  أي مفتحــه والشــجر ف ممــع اللحيــني عنــد العنفقــةأي مفتحــه والشــجر ف ممــع اللحيــني عنــد العنفقــة َفــُق: خِّ فَّــُة الشَّــِيءِّفالَعنـِ َفــُق: خِّ َفَقــُة:   الَعنـِ َفَقــُة: ومنــه: الَعنـِ ومنــه: الَعنـِ
َفقُة: ما بني الشفة السفلى والذََّقن َفقُة: ما بني الشفة السفلى والذََّقنلُِّشَعرِيات  َبنِيَ الشََّفةِّ السُِّفَلى والذََّقنِّ. والَعنـِ َفقـة مـا منـه أفـة شـعرهاف منـه أفـة شـعرهاف   لُِّشَعرِيات  َبنِيَ الشََّفةِّ السُِّفَلى والذََّقنِّ. والَعنـِ َفقـة مـا وقيـل: الَعنـِ وقيـل: الَعنـِ

ــفلى مــن  ــفة السُّ َفَقــُة مــا نبــو علــى الشَّ ــفلى مــن بــني الــذََّقن وطــرف الشــفة الســفلىف كــان عليهــا شــعر َأو ت يكــنف وقيــل: الَعنـِ ــفة السُّ َفَقــُة مــا نبــو علــى الشَّ بــني الــذََّقن وطــرف الشــفة الســفلىف كــان عليهــا شــعر َأو ت يكــنف وقيــل: الَعنـِ
َفَقـةِّ إذا عـري موضـُعها مـن الشـعر.   الشَّعر؛ قال اأَل هري: هي شـعرات مـن مقد مـة الشَّـفة السُّـفلىالشَّعر؛ قال اأَل هري: هي شـعرات مـن مقد مـة الشَّـفة السُّـفلى َفَقـةِّ إذا عـري موضـُعها مـن الشـعر. ورجـل ابدي الَعنـِ ورجـل ابدي الَعنـِ

َفَقتِّه شعراٌت بِّي ((.    ويف اذديث:   َأنَّهويف اذديث:   َأنَّه َفَقتِّه شعراٌت بِّي ((.كان يف َعنـِ   كان يف َعنـِ

قول األيل :قول األيل :يي     

  ((((  والصاد والسني مث الزاي والطاءوالصاد والسني مث الزاي والطاء**********  واجليم والشني مث الضاد معجمةواجليم والشني مث الضاد معجمة      

  .... اذــروف الشــجرية : وهــي ثالثــة أحــرف الشــني والضــاد واجلــيم   .... اذــروف الشــجرية : وهــي ثالثــة أحــرف الشــني والضــاد واجلــيم   4949وقــال اإلمــام مكــي القيســي يف الرعايــة إوقــال اإلمــام مكــي القيســي يف الرعايــة إ
الـذي مـرجن منـه وهـو مفـرج الفـم قـال األيـل مفـرج الفـم أي منفتحـه الـذي مـرجن منـه وهـو مفـرج الفـم قـال األيـل مفـرج الفـم أي منفتحـه    ـاهن األيـل بـذلك ألنـه نسـبهن إة املوضـع ـاهن األيـل بـذلك ألنـه نسـبهن إة املوضـع

    4848وقــال غــريل : الشــجر ممــع اللحيــني عنــد العنفقــة ( اهـــ وقــال بــنفد الكــالم ابلــنص ابــن اجلــزري يف التمهيــد إ وقــال غــريل : الشــجر ممــع اللحيــني عنــد العنفقــة ( اهـــ وقــال بــنفد الكــالم ابلــنص ابــن اجلــزري يف التمهيــد إ 
يــاء مــن يــاء مــن إذن كــالم املتقــدمني يخلبــو أن الضــاد تلقــب ابلشــجرية مــع اجلــيم والشــني  وإن كــان بعــ  املتقــدمني ال يعــد الإذن كــالم املتقــدمني يخلبــو أن الضــاد تلقــب ابلشــجرية مــع اجلــيم والشــني  وإن كــان بعــ  املتقــدمني ال يعــد ال

األحرف الشجرية فقد عدها البع  اآلخر ويرتتب على ذلك أن األحرف اليت تلقب ابلشـجرية أربعـة الضـاد واجلـيم األحرف الشجرية فقد عدها البع  اآلخر ويرتتب على ذلك أن األحرف اليت تلقب ابلشـجرية أربعـة الضـاد واجلـيم 
  والشني والياء وال يوجد حرف خامد  ائدا على هذل األربعة يلقب ابلشجري . والشني والياء وال يوجد حرف خامد  ائدا على هذل األربعة يلقب ابلشجري . 

يِن  ي َكالش ِ اُد اْلعََربِيَّةُ ُمتَِصفَةٌ بِالتَّفَش ِ يِن }َهْل الضَّ ي َكالش ِ اُد اْلعََربِيَّةُ ُمتَِصفَةٌ بِالتَّفَش ِ }َهْل الضَّ

  أَْم ال؟{أَْم ال؟{
الل استقرائي لكتب املتقدمني وحيب الشغوف يف بناء شخصييت التجويدية من العلماء املتقـدمني وجـدت أكخلـر الل استقرائي لكتب املتقدمني وحيب الشغوف يف بناء شخصييت التجويدية من العلماء املتقـدمني وجـدت أكخلـر من خمن خ

مــن كتــاب حتــدث أن الضــاد متفشــية ولعــل ذلــك يكــون فيــه غرابــة علــى الــبع  مــن أغلــق نفســه وعقلــه علــى الكتــب مــن كتــاب حتــدث أن الضــاد متفشــية ولعــل ذلــك يكــون فيــه غرابــة علــى الــبع  مــن أغلــق نفســه وعقلــه علــى الكتــب 
تقعيــدهم الــدقيق   لبنــاء قواعــد تقعيــدهم الــدقيق   لبنــاء قواعــد املعاصــرا واكتفــى بــذلك وإن كنــو أرم أن كــالم املتقــدمني حجــة وأخــص مــن ذلــك املعاصــرا واكتفــى بــذلك وإن كنــو أرم أن كــالم املتقــدمني حجــة وأخــص مــن ذلــك 

التجويـــد علـــى أســـاس صـــويت صـــحيح (( وال حجـــة لكـــالم املعاصـــرين يف املســـائل التجويديـــة وخاصـــة فيمـــا لـــو وقـــع التجويـــد علـــى أســـاس صـــويت صـــحيح (( وال حجـــة لكـــالم املعاصـــرين يف املســـائل التجويديـــة وخاصـــة فيمـــا لـــو وقـــع 
اأالف بني فريق املعاصرين وفريق املتقدمني كما حدث يف مسـألة إطبـاق الشـفتني وعـدم اإلطبـاق وكمـا سـبق وبينـو اأالف بني فريق املعاصرين وفريق املتقدمني كما حدث يف مسـألة إطبـاق الشـفتني وعـدم اإلطبـاق وكمـا سـبق وبينـو 



ن علــى إطبــاق الشــفتني يف القلــب واإلخفــاء الشــفوي أمــا املعاصــرون قــالوا بــرتش ن علــى إطبــاق الشــفتني يف القلــب واإلخفــاء الشــفوي أمــا املعاصــرون قــالوا بــرتش يف حبخلــي الســابق أن املتقــدمني ممعــو يف حبخلــي الســابق أن املتقــدمني ممعــو 
فرجــة بســيطة جــدا وعنــدما أســأةم أيــن الــدليل لــرتش هــذل الفرجــة يســتدلون ابلكتــب املعاصــرا وهــل ةــؤالء رأي يف فرجــة بســيطة جــدا وعنــدما أســأةم أيــن الــدليل لــرتش هــذل الفرجــة يســتدلون ابلكتــب املعاصــرا وهــل ةــؤالء رأي يف 

ملعاصــرين ملعاصــرين التجويــد بــل اذجــة ملــن تقــدم وأطــر  علــى كــل مــن يقــرأ حبخلــي هــذا نفــرتض أن هنــاش مســألة خالفيــة بــني االتجويــد بــل اذجــة ملــن تقــدم وأطــر  علــى كــل مــن يقــرأ حبخلــي هــذا نفــرتض أن هنــاش مســألة خالفيــة بــني ا
واملتقــدمني يف التجويــد فأيهمــا الخــذ بكالمــه مــن الفــريقني ؟ بــال شــك نقــدم كــالم املتقــدمني أمخلــال  طــاهر بــن غلبــون واملتقــدمني يف التجويــد فأيهمــا الخــذ بكالمــه مــن الفــريقني ؟ بــال شــك نقــدم كــالم املتقــدمني أمخلــال  طــاهر بــن غلبــون 
وابن ماهد أول مـن سـبع السـبعة والـداين والشـاطيب واجلـزري ومـن علـى شـاكلتهم وال حجـة للمعاصـرين وال رأي ةـم وابن ماهد أول مـن سـبع السـبعة والـداين والشـاطيب واجلـزري ومـن علـى شـاكلتهم وال حجـة للمعاصـرين وال رأي ةـم 

ب للمتقدمني وأسبح يف حبر كالمهم وأتعلم من كتـبهم ولكـن أريـد ب للمتقدمني وأسبح يف حبر كالمهم وأتعلم من كتـبهم ولكـن أريـد يف التجويد ولو أشكل علي مسألة يف التجويد أذهيف التجويد ولو أشكل علي مسألة يف التجويد أذه
اإلنصـاف هنــاش القليـل جــدا مــن العلمـاء املتــأخرين مـا الوا علــى نســق املتقـدمني يف مصــنفا م أمخلـال الضــباني والشــيخ اإلنصـاف هنــاش القليـل جــدا مــن العلمـاء املتــأخرين مـا الوا علــى نســق املتقـدمني يف مصــنفا م أمخلـال الضــباني والشــيخ 

حيـي حيـي عبد العزيز عيون السود شيخ قراء الشـام وأسـتاذي الشـيخ اذبيـب إة قلـيب أ ـن رشـدي سـويد وفضـيلة الشـيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء الشـام وأسـتاذي الشـيخ اذبيـب إة قلـيب أ ـن رشـدي سـويد وفضـيلة الشـيخ 
وكانــو نصــيحتهم أال جتعــل لنفســك رأة يف وكانــو نصــيحتهم أال جتعــل لنفســك رأة يف ومــن حــذا حــذوهم ابلنقــل عــن مــن تقــدم فقــط ومــن حــذا حــذوهم ابلنقــل عــن مــن تقــدم فقــط   ييالغــو ين أعــز أصــدقائالغــو ين أعــز أصــدقائ

التجويــد تكــن مــن أجنــح املدرســني لعلــم التجويــد بــل تنقــل عمــن تقــدم فحســب حبيــث لــو اصــطدم معــك أحــد شــيو  التجويــد تكــن مــن أجنــح املدرســني لعلــم التجويــد بــل تنقــل عمــن تقــدم فحســب حبيــث لــو اصــطدم معــك أحــد شــيو  
نهجـي يف التـدريد إة يومنـا اذـاه  . أمـا نهجـي يف التـدريد إة يومنـا اذـاه  . أمـا وهـذا هـو موهـذا هـو م  العصر لسل فن هذا ليد بكالمك بل كالم األئمـة املعتـسين  العصر لسل فن هذا ليد بكالمك بل كالم األئمـة املعتـسين  

مســألة تفشــي الضــاد فقــد اســتخدم ســيبويه كلمــة التفشــي يف وصــف الشــني وكــذلك فعــل املــسد لكنــه وصــف الضــاد مســألة تفشــي الضــاد فقــد اســتخدم ســيبويه كلمــة التفشــي يف وصــف الشــني وكــذلك فعــل املــسد لكنــه وصــف الضــاد 
أيضا ابلتفشي وتعريف التفشي يف اصطال  ارودين : كمـا عرفـه مكـي    هـو كخلـرا انتشـار خـروج الـريح بـني اللسـان أيضا ابلتفشي وتعريف التفشي يف اصطال  ارودين : كمـا عرفـه مكـي    هـو كخلـرا انتشـار خـروج الـريح بـني اللسـان 

وج عند النطق هبا (  وصر  بذلك ابن اجلزري يف كتابه النشـر والتمهيـد فن الضـاد متفشـية وج عند النطق هبا (  وصر  بذلك ابن اجلزري يف كتابه النشـر والتمهيـد فن الضـاد متفشـية واذنك وانبساطه يف اأر واذنك وانبساطه يف اأر 
ـــد إ ـــن اجلـــزري يف التمهي ـــة اب ـــنفد كـــالم مكـــي يف الرعاي ـــال ب ـــد إوتفشـــيها يف اســـتطالتها وق ـــن اجلـــزري يف التمهي ـــة اب ـــنفد كـــالم مكـــي يف الرعاي ـــال ب اذـــرف اذـــرف     ....  ....  5959  //5858وتفشـــيها يف اســـتطالتها وق

تفشـيال. فقلـو: تفشـيال. فقلـو:   يف اليـاءيف اليـاءوقيـل إن وقيـل إن ...... ...... ألوـا تفشـو يف خمرجهـا عنـد النطـق هبـا ألوـا تفشـو يف خمرجهـا عنـد النطـق هبـا   املتفشيف وهو الشني.  يو بذلكاملتفشيف وهو الشني.  يو بذلك
والراء والخلاء والصاد والسني والضادف تفشي املـيم والراء والخلاء والصاد والسني والضادف تفشي املـيم   الواو كذلك. وقال قوم حروف التفشي نانية: امليم والشني والفاءالواو كذلك. وقال قوم حروف التفشي نانية: امليم والشني والفاء

والفــاء ابلتــأففف والــراء ابلتكريــرف والصــاد والســني ابلصــفريف والضــاد ابالســتطالة. والفــاء ابلتــأففف والــراء ابلتكريــرف والصــاد والســني ابلصــفريف والضــاد ابالســتطالة.   ابلغنــةف والشــني والخلــاء ابالنتشــارفابلغنــةف والشــني والخلــاء ابالنتشــارف
ابلتفشـي لصـفري ا ابلتفشـي لصـفري ا   م حرف تف  ابلغنة يلزمه النونف ألنه حرف أغن. ومن لقـب الصـاد والسـنيم حرف تف  ابلغنة يلزمه النونف ألنه حرف أغن. ومن لقـب الصـاد والسـنيومن جعل امليومن جعل املي  قلو:قلو:

بـني اللسـان واذنـك وانبسـاطه بـني اللسـان واذنـك وانبسـاطه الـريح الـريح   خـروجخـروج  انتشـارانتشـار  يلزمه الزاي ألن فيه ما فيها من الصفري. ومع  التفشي هو كخلرايلزمه الزاي ألن فيه ما فيها من الصفري. ومع  التفشي هو كخلرا
وحـروف التفشـي وحـروف التفشـي     163163إإ11النشـرجالنشـرجيتصـل اذـرف مبخـرج غـريل ( اهــ وقـال أيضـا يف يتصـل اذـرف مبخـرج غـريل ( اهــ وقـال أيضـا يف   يف اأروج عند النطق هبا حىتيف اأروج عند النطق هبا حىت

وهو الشني اتفاقا ألنه تفشي يف خمرجه حىت اتصـل مبخـرج الطـاء وأضـاف بعضـهم إليهـا الفـاء والضـاد وبعـ  : الـراء وهو الشني اتفاقا ألنه تفشي يف خمرجه حىت اتصـل مبخـرج الطـاء وأضـاف بعضـهم إليهـا الفـاء والضـاد وبعـ  : الـراء 
      4646والصــاد والســني واليــاء والخلــاء واملــيم .( اهـــ وقــال اإلمــام مكــي ابــن أت طالــب القيســي يف كتابــه الرعايــة إ والصــاد والســني واليــاء والخلــاء واملــيم .( اهـــ وقــال اإلمــام مكــي ابــن أت طالــب القيســي يف كتابــه الرعايــة إ 

ني  يــو بــذلك ألوــا تفشــو يف خمرجهــا عنــد النطــق بــه حــىت اتصــلو مبخــرج الظــاء ني  يــو بــذلك ألوــا تفشــو يف خمرجهــا عنــد النطــق بــه حــىت اتصــلو مبخــرج الظــاء ......اذــرف املتفشــي وهــو الشــ......اذــرف املتفشــي وهــو الشــ
وقد قيل إن يف الخلاء تفشيا , ومعـ  التفشـي : هـو كخلـرا انتشـار خـروج هـواء الـريح بـني اللسـان واذنـك وانبسـاطه يف وقد قيل إن يف الخلاء تفشيا , ومعـ  التفشـي : هـو كخلـرا انتشـار خـروج هـواء الـريح بـني اللسـان واذنـك وانبسـاطه يف 

لفم حىت تتصـل مبخـرج لفم حىت تتصـل مبخـرج اأروج عند النطق هبا , وقد ذكر بع  العلماء   الضاد ( مع الشني وقال الشني تتفشى يف ااأروج عند النطق هبا , وقد ذكر بع  العلماء   الضاد ( مع الشني وقال الشني تتفشى يف ا
الظاء والضاد تتفشـى حـىت تتصـل مبخـرج الـالم قـال : و ـى هـذان اذرفـان املخـالطني ألومـا مالطـان مـا يتصـالن بـه الظاء والضاد تتفشـى حـىت تتصـل مبخـرج الـالم قـال : و ـى هـذان اذرفـان املخـالطني ألومـا مالطـان مـا يتصـالن بـه 

إة التفشـي مقـروان ابالسـتطالة يف الضـاد كمـا تبـني مـن إة التفشـي مقـروان ابالسـتطالة يف الضـاد كمـا تبـني مـن   218218إ إ   11من طرف اللسـان ( اهــ وقـد أشـار ابـن جـ  ج من طرف اللسـان ( اهــ وقـد أشـار ابـن جـ  ج 



ا فلو أدغمو يف الطاء لذهب ما فيها من التفشي فلم  ز ذلك ( اهــ وبـني ا فلو أدغمو يف الطاء لذهب ما فيها من التفشي فلم  ز ذلك ( اهــ وبـني قوله   وأما الضاد فالن فيها طوال وتفشيقوله   وأما الضاد فالن فيها طوال وتفشي
  وأمـــا املتفشـــية وتســـمى   وأمـــا املتفشـــية وتســـمى   6969عبـــد الوهـــاب القـــرطيب يف كتابـــه املوضـــح أن الضـــاد متفشـــية بقولـــه عـــن التفشـــي إ عبـــد الوهـــاب القـــرطيب يف كتابـــه املوضـــح أن الضـــاد متفشـــية بقولـــه عـــن التفشـــي إ 

صــل صــل املخالطــة ألوــا لــالط مــا يتصــل هبــا يف طــرف اللســان فالشــني والضــاد وذلــك أن الشــني تتفشــى يف الفــم حــىت تتاملخالطــة ألوــا لــالط مــا يتصــل هبــا يف طــرف اللســان فالشــني والضــاد وذلــك أن الشــني تتفشــى يف الفــم حــىت تت
مبخرج الظاء والضاد تتفشـى حـىت تتصـل مبخـرج الـالم ولـذلك  يـو اذـرف املسـتطيل ألوـا اسـتطالو مـن موضـعها مبخرج الظاء والضاد تتفشـى حـىت تتصـل مبخـرج الـالم ولـذلك  يـو اذـرف املسـتطيل ألوـا اسـتطالو مـن موضـعها 
حــىت خالطــو ابإلطبــاق الــذي فيهــا الطــاء والظــاء والصــاد ويف الفــاء أيضــا تفــ  ألن خمرجهــا يســتطيل .... ومعــ  حــىت خالطــو ابإلطبــاق الــذي فيهــا الطــاء والظــاء والصــاد ويف الفــاء أيضــا تفــ  ألن خمرجهــا يســتطيل .... ومعــ  

شني   ..... وهي والضاد اذرفـان املتفشـيان شني   ..... وهي والضاد اذرفـان املتفشـيان عن العن ال    113113التفشي انتشار الصوت هبا عند النطق ( اهـ وقال يف إ التفشي انتشار الصوت هبا عند النطق ( اهـ وقال يف إ 
...( اهـ ونقل أبو شامة يف شر  الشاطبية أن ابن مرن الشريا ي صاحب كتاب   املوضح يف القراءات الخلمان ( قـال ...( اهـ ونقل أبو شامة يف شر  الشاطبية أن ابن مرن الشريا ي صاحب كتاب   املوضح يف القراءات الخلمان ( قـال 
  ومنها حروف التفشـي وهـي أربعـة مموعـة يف قولـك   مشـفر ( وهـي حـروف فيهـا غنـة وتفـ  وففـف وتكـرار وإمنـا   ومنها حروف التفشـي وهـي أربعـة مموعـة يف قولـك   مشـفر ( وهـي حـروف فيهـا غنـة وتفـ  وففـف وتكـرار وإمنـا 

تفشي وإن كان التفشي يف الشني خاصة ألن الباقية مقاربة له ألن الشني مبا فيه مـن التفشـي ينتشـر تفشي وإن كان التفشي يف الشني خاصة ألن الباقية مقاربة له ألن الشني مبا فيه مـن التفشـي ينتشـر قيل ةا حروف القيل ةا حروف ال
الصوت فيه ويتفشى حـىت يصـل إة خمـارج الباقيـة ( اهــ ومـن فوائـد معرفـة صـفة التفشـي يف صـوت اذـرف أن علمـاء الصوت فيه ويتفشى حـىت يصـل إة خمـارج الباقيـة ( اهــ ومـن فوائـد معرفـة صـفة التفشـي يف صـوت اذـرف أن علمـاء 

وأثبــو أبــو عمــرو الــداين يف كتابــه وأثبــو أبــو عمــرو الــداين يف كتابــه التجويـد قــرروا أن كــل حــرف فيــه  ةدا صــوت ال يــدغم فيمــا هـو أنقــص منــه صــوات التجويـد قــرروا أن كــل حــرف فيــه  ةدا صــوت ال يــدغم فيمــا هـو أنقــص منــه صــوات 
اإلدغام الكبري هذل القاعدا بقوله   ومجلة اذروف اليت متتنع من اإلدغـام لـزةدا صـو ا نانيـة أحـرف وقـد مجعتهـا يف اإلدغام الكبري هذل القاعدا بقوله   ومجلة اذروف اليت متتنع من اإلدغـام لـزةدا صـو ا نانيـة أحـرف وقـد مجعتهـا يف 
قولــك : فــزم ضــرس شــص : الشــني والضــاد والصــاد والســني والــزاء واملــيم والفــاء أمــا الشــني فمــن أجــل تفشــيها وأمــا قولــك : فــزم ضــرس شــص : الشــني والضــاد والصــاد والســني والــزاء واملــيم والفــاء أمــا الشــني فمــن أجــل تفشــيها وأمــا 

وأما الراء فلتكريرها وأما الصاد والسني والزاء فلصفريهن وأمـا املـيم فلغنتهـا وأمـا الفـاء فلتفشـيها وأما الراء فلتكريرها وأما الصاد والسني والزاء فلصفريهن وأمـا املـيم فلغنتهـا وأمـا الفـاء فلتفشـيها الضاد فالستطالتها الضاد فالستطالتها 
إذن ستنتت من الكالم السابق أن الضاد اللسانية توصف ابلتفشي وتفشـيها يف اسـتطالتها يف خمرجهـا  وتسـمى إذن ستنتت من الكالم السابق أن الضاد اللسانية توصف ابلتفشي وتفشـيها يف اسـتطالتها يف خمرجهـا  وتسـمى ( اهـ  ( اهـ  

  االستطالة تفشيا .االستطالة تفشيا .

اِليَِّة َوالطَّائِ  اِد الدَّ اِليَِّة َوالطَّائِ }ُصْوُت الضَّ اِد الدَّ يَِّة ِعْند  يَِّة ِعْند  }ُصْوُت الضَّ

  اْلُمعَاِصِريَن{اْلُمعَاِصِريَن{
لتلف الظواهر الصوتية العامية عند العرب املعاصرين عن بع  الظواهر الصوتية الفصحى اليت نزل هبا القرآن ومـن لتلف الظواهر الصوتية العامية عند العرب املعاصرين عن بع  الظواهر الصوتية الفصحى اليت نزل هبا القرآن ومـن 
ذلك ما انتشر بني بع  العـرب املعاصـرين وأخـص مـنهم املصـريني فقـد أصـاب ضـادهم التطـوير فقـد صـارت الضـاد ذلك ما انتشر بني بع  العـرب املعاصـرين وأخـص مـنهم املصـريني فقـد أصـاب ضـادهم التطـوير فقـد صـارت الضـاد 

ــاء أصــوات مهموســة عنــدهم يف عنــدهم صــوات شــديدا بعــد أن كــان عنــدهم صــوات شــديدا بعــد أن كــان  ــاء أصــوات مهموســة عنــدهم يف رخــوا يف القــدن كمــا صــارت الطــاء والقــاف والب رخــوا يف القــدن كمــا صــارت الطــاء والقــاف والب
اللهجة الدارجة اليومية لـديهم وصـر  علمـاء األصـوات أن الضـاد الـيت ينطـق هبـا يف مصـر اآلن ال لتلـف عـن الـدال اللهجة الدارجة اليومية لـديهم وصـر  علمـاء األصـوات أن الضـاد الـيت ينطـق هبـا يف مصـر اآلن ال لتلـف عـن الـدال 

يقتصـر هـذا التحـول يقتصـر هـذا التحـول يف ش  ويبدو أن الضاد العربية القد ة قد حتولو يف نطق املصـريني إة طـاء منـذ فـرتا مبكـرا وت يف ش  ويبدو أن الضاد العربية القد ة قد حتولو يف نطق املصـريني إة طـاء منـذ فـرتا مبكـرا وت 
يف النطق على تالوا القرآن الكرن كما الحظه علماء القراءات بدءا من القرن الخلامن اةجري عصر بن اجلـزري رمحـه يف النطق على تالوا القرآن الكرن كما الحظه علماء القراءات بدءا من القرن الخلامن اةجري عصر بن اجلـزري رمحـه 
هللا بل إن األط يف النطق بني الضاد والطاء وعدم التفرقة بينهما قد شـاني عنـد العـوام وامتـد أثـرل علـى الكتابـة أيضـا  هللا بل إن األط يف النطق بني الضاد والطاء وعدم التفرقة بينهما قد شـاني عنـد العـوام وامتـد أثـرل علـى الكتابـة أيضـا  

وقـد أشـار بـن اجلـزري وهـو مـن علمـاء  القـرن الخلـامن اةجـري إة حتـول خمـرج صـوت وقـد أشـار بـن اجلـزري وهـو مـن علمـاء  القـرن الخلـامن اةجـري إة حتـول خمـرج صـوت كما صر  بع  العلماء بـذلك كما صر  بع  العلماء بـذلك 
التمهيـد   و التمهيـد   و   8787الضاد العربية القد ـة عنـد أكخلـر املصـريني وبعـ  أهـل املغـرب ونطقهـم إةهـا طـاء مهملـة بقولـه إ الضاد العربية القد ـة عنـد أكخلـر املصـريني وبعـ  أهـل املغـرب ونطقهـم إةهـا طـاء مهملـة بقولـه إ 

بـه فمــنهم مــن بـه فمــنهم مــن واعلـم أن هــذا اذـرف لــيد مــن اذـروف حــرف يعســر علـى اللســان غــريل والنـاس يتفاضــلون يف النطــق واعلـم أن هــذا اذـرف لــيد مــن اذـروف حــرف يعســر علـى اللســان غــريل والنـاس يتفاضــلون يف النطــق 
 عله  اء مطلقا ..... ومنهم من ال يوصلها إة خمرجها بل مرجها دونه مزوجـة ابلطـاء املهملـة ال يقـدرون علـى غـري  عله  اء مطلقا ..... ومنهم من ال يوصلها إة خمرجها بل مرجها دونه مزوجـة ابلطـاء املهملـة ال يقـدرون علـى غـري 



ذلـــك وهـــم أكخلـــر املصـــريني وبعـــ  أهـــل املغـــرب (( اهــــ ويف القـــرن التاســـع اةجـــري أشـــار ابـــن حجـــة اذمـــوي   ت ذلـــك وهـــم أكخلـــر املصـــريني وبعـــ  أهـــل املغـــرب (( اهــــ ويف القـــرن التاســـع اةجـــري أشـــار ابـــن حجـــة اذمـــوي   ت 
ك يف ســياق تفســريل الســم   مــدغليد ( خمــرتني فــن الزجــل حيــث ك يف ســياق تفســريل الســم   مــدغليد ( خمــرتني فــن الزجــل حيــث هـــ( إة أن املصــريني يبــدلون الضــاد داال وذلــهـــ( إة أن املصــريني يبــدلون الضــاد داال وذلــ837837

  و وهــذا االســم مركــب مــن كلمتــني أصــله مضــع اللــيد   و وهــذا االســم مركــب مــن كلمتــني أصــله مضــع اللــيد 101101  //100100قــال يف كتابــه بلــوذ األمــل يف فــن الزجــل إ قــال يف كتابــه بلــوذ األمــل يف فــن الزجــل إ 
واللــيد مجــع ليســة وهــي لقيــة الــدواا وذلــك ألنــه كــان صــغريا ابملكتــب  ضــع ليقتــه واملصــريون يبــدلون الضــاد داال واللــيد مجــع ليســة وهــي لقيــة الــدواا وذلــك ألنــه كــان صــغريا ابملكتــب  ضــع ليقتــه واملصــريون يبــدلون الضــاد داال 

هـــ( إة هـــ( إة 10041004االســم وعــرف بـه و ( اهـــ ويف القــرن العاشــر اةجــري أشـار ابــن غــامن املقدســي   ت االســم وعــرف بـه و ( اهـــ ويف القــرن العاشــر اةجــري أشـار ابــن غــامن املقدســي   ت   فـأطلق عليــه هــذافـأطلق عليــه هــذا
ــه بغيــة املــراتد لتصــحيح  ــدال املفخمــة أو الطــاء املهملــة و وصــر  بــذلك يف كتاب ــه بغيــة املــراتد لتصــحيح نطــق املصــريني و ابلضــاد مزوجــة ابل ــدال املفخمــة أو الطــاء املهملــة و وصــر  بــذلك يف كتاب نطــق املصــريني و ابلضــاد مزوجــة ابل

هـــ( هـــ( 11501150جقلي  ادل   ت جقلي  ادل   ت ويف القــرن الخلــاين عشــر اةجــري يكــرر حممــد املرعشــي املعــروف بســاويف القــرن الخلــاين عشــر اةجــري يكــرر حممــد املرعشــي املعــروف بســا  121121الضــاد إ الضــاد إ 
التأكيد أن نطق الضاد الشائع يف  مانه كالطاء خطأ  ـب التنبيـه عليـه . وذكـر د / إبـراهيم أنـيد يف كتابـه األصـوات التأكيد أن نطق الضاد الشائع يف  مانه كالطاء خطأ  ـب التنبيـه عليـه . وذكـر د / إبـراهيم أنـيد يف كتابـه األصـوات 

أن الضاد تنطق من خمرج الدال بقولـه   و......التجـارب اذديخلـة تـسهن علـى أن الطـاء كمـا تنطـق أن الضاد تنطق من خمرج الدال بقولـه   و......التجـارب اذديخلـة تـسهن علـى أن الطـاء كمـا تنطـق     3636اللغوية إ  اللغوية إ  
ها غري املطبق هـو التـاء كمـا تـسهن علـى أن الصـوت املطبـق الـذي نظـريل الـدال هـو ها غري املطبق هـو التـاء كمـا تـسهن علـى أن الصـوت املطبـق الـذي نظـريل الـدال هـو هبا اآلن صوت مهموس وان نظري هبا اآلن صوت مهموس وان نظري 

الضاد كما تنطق هبا اآلن فما وصفول لنا على أنه الطـاء هـو يف اذقيقـة الضـاد املصـرية اذديخلـة و ( اهــ قلـو فاةـدف الضاد كما تنطق هبا اآلن فما وصفول لنا على أنه الطـاء هـو يف اذقيقـة الضـاد املصـرية اذديخلـة و ( اهــ قلـو فاةـدف 
هبـذل الضـاد اذديخلـة فهـو ذـن هبـذل الضـاد اذديخلـة فهـو ذـن   من سرد هذل األقـوال حتـذير العـرت املعاصـر وخاصـة املصـريني مـنهم مـن تـالوا القـرآنمن سرد هذل األقـوال حتـذير العـرت املعاصـر وخاصـة املصـريني مـنهم مـن تـالوا القـرآن

فاد  يف كتاب هللا وملن أراد اإلتقان وقراءا أصوات األحـرف القرآنيـة كمـا نزلـو عليـه أوال معروفـة الظـواهر الصـوتية فاد  يف كتاب هللا وملن أراد اإلتقان وقراءا أصوات األحـرف القرآنيـة كمـا نزلـو عليـه أوال معروفـة الظـواهر الصـوتية 
يف قومه اليت تغاير الصوت العرت الذي نزل به القرآن ف ن مـن عـرف ذلـك ت  ـزج بـني األصـوات الفصـحى القرآنيـة يف قومه اليت تغاير الصوت العرت الذي نزل به القرآن ف ن مـن عـرف ذلـك ت  ـزج بـني األصـوات الفصـحى القرآنيـة 

ن أردت املزيــد يف ذلــك عليــك ابالطــالني علــى حبخلــي املســمى   الفــرق بــني الظــواهر الصــوتية ن أردت املزيــد يف ذلــك عليــك ابالطــالني علــى حبخلــي املســمى   الفــرق بــني الظــواهر الصــوتية واألصــوات العاميــة وإواألصــوات العاميــة وإ
  القرآنية والظواهر الصوتية العامية ( ففيه الفائدا إن شاء هللا .  القرآنية والظواهر الصوتية العامية ( ففيه الفائدا إن شاء هللا .  

  

اِد  اِد }ُعلََماُء اأْلْصَواِت ِوتَْعِريِفِهْم  ِلَصْوِت الضَّ }ُعلََماُء اأْلْصَواِت ِوتَْعِريِفِهْم  ِلَصْوِت الضَّ

  االْنِفَجاِري ِِة{االْنِفَجاِري ِِة{
ثني ابلصوت االنفجاري وتعريف االنفجار عنـدهم يقابـل معـ  صـفة الشـدا ثني ابلصوت االنفجاري وتعريف االنفجار عنـدهم يقابـل معـ  صـفة الشـدا توصف الضاد عند علماء األصوات احملدتوصف الضاد عند علماء األصوات احملد

خـروج الصـوت فجـأا يف صـورا انفجـار للهـواء عنـد احتباسـه عنـد املخـرج كمـا يف خـروج الصـوت فجـأا يف صـورا انفجـار للهـواء عنـد احتباسـه عنـد املخـرج كمـا يف عند علماء التجويد ويعر ِّفونه فنـه  عند علماء التجويد ويعر ِّفونه فنـه  
نفجاريــة وهــي نفجاريــة وهــي نطــق البــاء والتــاء والــدال والطــاء والضــاد والكــاف والقــاف واةمــزا ( وأضــافوا الضــاد مــن األحــرف االنطــق البــاء والتــاء والــدال والطــاء والضــاد والكــاف والقــاف واةمــزا ( وأضــافوا الضــاد مــن األحــرف اال

عندهم قد تطور النطق هبا يف الوقو املعاصر حىت صارت مفخم الدال أما الضاد اليت نزل هبـا القـرآن فـال عالقـة ةـا عندهم قد تطور النطق هبا يف الوقو املعاصر حىت صارت مفخم الدال أما الضاد اليت نزل هبـا القـرآن فـال عالقـة ةـا 
هبذل الضاد االنفجارية بل الضـاد القرآنيـة رخـو والرخـاوا عنـدهم تعـ  االحتكـاش وتعريـف االحتكـاش عنـدهم  خـروج هبذل الضاد االنفجارية بل الضـاد القرآنيـة رخـو والرخـاوا عنـدهم تعـ  االحتكـاش وتعريـف االحتكـاش عنـدهم  خـروج 

  ابملخرج كما يف نطق   ف ت ذ ظ   س إ ش   ذ   ني هـ ( .ابملخرج كما يف نطق   ف ت ذ ظ   س إ ش   ذ   ني هـ ( .  الصوت مستمرا يف صورا تسرب للهواء حمتكاالصوت مستمرا يف صورا تسرب للهواء حمتكا
  

ِ َوُمْشِكِلِة  ِ ِوالَمْرَعِشي  ِ َوُمْشِكِلِة }ابُن َغِانٍم المْقِدِسي  ِ ِوالَمْرَعِشي  }ابُن َغِانٍم المْقِدِسي 

اِد{ اِد{الِض    الِض 
منذ القرن الخلاين اةجري وهناش خلط بني صوت الضاد والظـاء يف النطـق , ويف عهـد اأالفـة العباسـية ويف عاصـمتها منذ القرن الخلاين اةجري وهناش خلط بني صوت الضاد والظـاء يف النطـق , ويف عهـد اأالفـة العباسـية ويف عاصـمتها 

ليت تعـا  مشـكلة نطـق الضـاد واألـط بينـه وبـني الظـاء اللسـانية األسـنانية وقـد ليت تعـا  مشـكلة نطـق الضـاد واألـط بينـه وبـني الظـاء اللسـانية األسـنانية وقـد بغداد كانو بداةت  هور املؤلفات ابغداد كانو بداةت  هور املؤلفات ا



هــ( وقـد سـجل علمـاء هــ( وقـد سـجل علمـاء   216216متخلل ذلك يف كتاب   الضاد والظاء ( ألت سعيد عبد امللك بن قريـب األصـمعي   ت متخلل ذلك يف كتاب   الضاد والظاء ( ألت سعيد عبد امللك بن قريـب األصـمعي   ت 
هــ( هــ(   437437ب   ت ب   ت التجويد يف كتبهم كخلريا من الظواهر املتعلقة بنطق الضاد عس قـرون كخلـريا فنجـد مكـي بـن أت طالـالتجويد يف كتبهم كخلريا من الظواهر املتعلقة بنطق الضاد عس قـرون كخلـريا فنجـد مكـي بـن أت طالـ
هـــ( يف كتابــه هـــ( يف كتابــه 444444يؤكــد يف كتابــه الرعايــة علــى قضــيتني أوال صــعوبة الضــاد و نيــا اختالطهــا ابلظــاء وقــال الــداين   يؤكــد يف كتابــه الرعايــة علــى قضــيتني أوال صــعوبة الضــاد و نيــا اختالطهــا ابلظــاء وقــال الــداين   

التحديد   ومن آكد ما على القراء أن ملصول من حرف الظاء مخراجه مـن موضـعه وإيفائـه حقـه مـن االسـتطالة وال التحديد   ومن آكد ما على القراء أن ملصول من حرف الظاء مخراجه مـن موضـعه وإيفائـه حقـه مـن االسـتطالة وال 
ــال مــن الكــرم فينبغــي  ــال مــن الكــرم فينبغــي ســيما فيمــا يفــرتق معن ــه ســيما فيمــا يفــرتق معن ــه ليتميــز بــذلك ( اهـــ وقــال عبــد الوهــاب القــرطيب يف كتاب ــنعم بيان ــه أن ي ــه ليتميــز بــذلك ( اهـــ وقــال عبــد الوهــاب القــرطيب يف كتاب ــنعم بيان أن ي

هـــ(   .. وأكخلــر القــراء اليــوم علــى إخــراج الضــاد مــن خمــرج الظــاء و ــب أن تكــون هـــ(   .. وأكخلــر القــراء اليــوم علــى إخــراج الضــاد مــن خمــرج الظــاء و ــب أن تكــون   462462املوضــح يف التجويــد   ت املوضــح يف التجويــد   ت 
ا يف النـاس ( ا يف النـاس ( هــ(   .. وقـل مـن حيكمهـهــ(   .. وقـل مـن حيكمهـ  654654العناية بتحقيقها اتمة ( اهـ وقال ابـن وثيـق يف كتابـه جتويـد القـراءا   ت العناية بتحقيقها اتمة ( اهـ وقال ابـن وثيـق يف كتابـه جتويـد القـراءا   ت 

اهـ وبعد ذكر هذل املؤلفات القد ة تتخذ املناقشات الـيت تـدور حـول قضـية الضـاد اجتاهـا جديـدا وذلـك حـني بـدأت اهـ وبعد ذكر هذل املؤلفات القد ة تتخذ املناقشات الـيت تـدور حـول قضـية الضـاد اجتاهـا جديـدا وذلـك حـني بـدأت 
  تظهر مؤلفات مستقلة يف املوضوني أشرت إة بعضها من قبل وبني أيدينا كتاابن من هذل املؤلفات و ا :تظهر مؤلفات مستقلة يف املوضوني أشرت إة بعضها من قبل وبني أيدينا كتاابن من هذل املؤلفات و ا :

ـــي بـــن حممـــ  ..11 ـــاب    بغيـــة املـــراتد لتصـــحيح الضـــاد (( لعل ـــي بـــن حممـــكت ـــاب    بغيـــة املـــراتد لتصـــحيح الضـــاد (( لعل د املعـــروف اببـــن غـــامن املقدســـي رمحـــه هللا   ت د املعـــروف اببـــن غـــامن املقدســـي رمحـــه هللا   ت كت
  هـ( .هـ( .  10041004

  هـ( .هـ( .  11501150وكتاب    كيفية أداء الضاد (( حملمد املرعشي امللقب ساجقلي  ادا رمحه هللا   ت وكتاب    كيفية أداء الضاد (( حملمد املرعشي امللقب ساجقلي  ادا رمحه هللا   ت   ..22

فما يريـد أن يخلبتـه ابـن غـامن املقدسـي أن الضـاد الصـحيحة هـي الظـاء وهـذا يف القـرن اذـادي عشـر اةجـري ورد ابـن فما يريـد أن يخلبتـه ابـن غـامن املقدسـي أن الضـاد الصـحيحة هـي الظـاء وهـذا يف القـرن اذـادي عشـر اةجـري ورد ابـن 
كتابه وخطأ املصريني يف نطقهم للضاد والصواب عندل هي صوت الظاء وسنناق  كالمـه بعـد قليـل كتابه وخطأ املصريني يف نطقهم للضاد والصواب عندل هي صوت الظاء وسنناق  كالمـه بعـد قليـل     غامن املقدسي يفغامن املقدسي يف

وجــاء مــن بعــدل املرعشــي الرتكــي يف القــرن الخلــاين عشــر اةجــري وألــف كتابــه املســمي   كيفيــة أداء الضــاد ( ويتــابع يف وجــاء مــن بعــدل املرعشــي الرتكــي يف القــرن الخلــاين عشــر اةجــري وألــف كتابــه املســمي   كيفيــة أداء الضــاد ( ويتــابع يف 
ـــه يف لطاـــة نطـــق املصـــريني  ـــن غـــامن الســـابق اإلشـــارا إلي ـــه يف لطاـــة نطـــق املصـــريني هـــذل الرســـالة رأي اب ـــن غـــامن الســـابق اإلشـــارا إلي ـــا آخـــر ينتصـــر هـــذل الرســـالة رأي اب ـــا آخـــر ينتصـــر للضـــاد فســـخر هللا تركي للضـــاد فســـخر هللا تركي

هــ( فـألف هــ( فـألف   11601160للمصريني ويرد على املرعشي وابن غـامن املقدسـي وهـو الشـيخ حممـد بـن إ اعيـل األ مـريي   ت للمصريني ويرد على املرعشي وابن غـامن املقدسـي وهـو الشـيخ حممـد بـن إ اعيـل األ مـريي   ت 
األ مريي رسالة بعنوان   الرد على رسالة املرعشي يف الضاد ( وخطأ املرعشي لتقريـرل أن الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن األ مريي رسالة بعنوان   الرد على رسالة املرعشي يف الضاد ( وخطأ املرعشي لتقريـرل أن الضـاد الـيت نـزل هبـا القـرآن 

م املرعشـي وابـن غـامن فجـزي هللا الشـيخ إ اعيـل األ مـريي خـري اجلـزاء لـردل املفحـم عليهمـا م املرعشـي وابـن غـامن فجـزي هللا الشـيخ إ اعيـل األ مـريي خـري اجلـزاء لـردل املفحـم عليهمـا هي صوت الظاء كما  عـهي صوت الظاء كما  عـ
واآلن نناق  أفكار املقدسي واملرعشي يف كتاهبمـا اللـذين قـاال فيهمـا أن الضـاد الـيت تصـح هـي الظـاء مـع التلخـيص واآلن نناق  أفكار املقدسي واملرعشي يف كتاهبمـا اللـذين قـاال فيهمـا أن الضـاد الـيت تصـح هـي الظـاء مـع التلخـيص 

(( ف ن املقدسـي أوضـح يف كتابـه سـبب (( ف ن املقدسـي أوضـح يف كتابـه سـبب ملنهت الكتابني ولنبدأ بكتاب املقدسي املسمى   بغية املراتد لتصحيح الضاد ملنهت الكتابني ولنبدأ بكتاب املقدسي املسمى   بغية املراتد لتصحيح الضاد 
فليفــه الكتــاب وبــني منهجــه حــني قــال يف املقدمــة بعــد االفتتــا    .. ملــا رأيــو مبحروســة القــاهرا الــيت هــي  يــن الــبالد  فليفــه الكتــاب وبــني منهجــه حــني قــال يف املقدمــة بعــد االفتتــا    .. ملــا رأيــو مبحروســة القــاهرا الــيت هــي  يــن الــبالد  
كخلريا من أفاضل الناس فضال عن األوغاد مرجـون عـن مقتضـى العقـل والنقـل يف النطـق ابلضـاد ... مث شـاني اإلنكـار كخلريا من أفاضل الناس فضال عن األوغاد مرجـون عـن مقتضـى العقـل والنقـل يف النطـق ابلضـاد ... مث شـاني اإلنكـار 

اند  بني حاضرا وابد  فأردت مع طلـب مجـع مـن اإلخـوان وإشـارا مـن بعـ  األعيـان أن أ يـل الغـ  اند  بني حاضرا وابد  فأردت مع طلـب مجـع مـن اإلخـوان وإشـارا مـن بعـ  األعيـان أن أ يـل الغـ    منهم علينا يف كلمنهم علينا يف كل
من غري الرشاد ... و يته بغية املراتد لتصحيح الضـاد . وقبـل اأـوض يف املـرام البـد مـن تقريـر الكـالم وحتريـر املقـام من غري الرشاد ... و يته بغية املراتد لتصحيح الضـاد . وقبـل اأـوض يف املـرام البـد مـن تقريـر الكـالم وحتريـر املقـام 

فخمـة والطـاء املهملـة وينكـرون علـى مـن ينطقـون فخمـة والطـاء املهملـة وينكـرون علـى مـن ينطقـون فليعلم أن أصل هذل املسألة أوم ينطقون ابلضـاد مزوجـة ابلـدال املفليعلم أن أصل هذل املسألة أوم ينطقون ابلضـاد مزوجـة ابلـدال امل
هبا قريبة من الظاء املعجمة حبيث يتوهم بعضهم أوا هي وليد كما تو ه فنقول الكالم يف إثبات ما أنكـرول منحصـر هبا قريبة من الظاء املعجمة حبيث يتوهم بعضهم أوا هي وليد كما تو ه فنقول الكالم يف إثبات ما أنكـرول منحصـر 
يف مقدمــة فيمــا  ـــب أن نقدمــه وفصـــلني حميطــني مــن الـــدالئل بنــوعني وخامتـــة لتنبيهــات ودفــع متويهـــات ..( اهـــ أمـــا يف مقدمــة فيمــا  ـــب أن نقدمــه وفصـــلني حميطــني مــن الـــدالئل بنــوعني وخامتـــة لتنبيهــات ودفــع متويهـــات ..( اهـــ أمـــا 



فكانــو يف بيــان خمــرج الضــاد وماةــا مــن الصــفات وأمــا الفصــل األول فــذكر فيــه مــا يــدل ابملعقــول علــى أن فكانــو يف بيــان خمــرج الضــاد وماةــا مــن الصــفات وأمــا الفصــل األول فــذكر فيــه مــا يــدل ابملعقــول علــى أن املقدمــة املقدمــة 
اللفــظ ابلضــاد كالظــاء املعجمــة هــو املقبــول وهــي أدلــة متعــددا الحــو لــه ابلنظــر يف املعقــول فــذكر اثــ  عشــر دلــيال اللفــظ ابلضــاد كالظــاء املعجمــة هــو املقبــول وهــي أدلــة متعــددا الحــو لــه ابلنظــر يف املعقــول فــذكر اثــ  عشــر دلــيال 

خمتصــرا مـع احملافظــة علـى عبــارا املؤلـف مــع خمتصــرا مـع احملافظــة علـى عبــارا املؤلـف مــع ومـن مثَ ِّ رأيــو أن نقـل تلــك األدلـة ومـن مثَ ِّ رأيــو أن نقـل تلــك األدلـة   للتعطـي مخلـاال للبحــث الصـويت األصــيتعطـي مخلـاال للبحــث الصـويت األصــي
  التنبيه أن هذا الكالم املتسلسل البن غامن املقدسي وهو كاآليت :التنبيه أن هذا الكالم املتسلسل البن غامن املقدسي وهو كاآليت :

و أن علماء هذا الفن وغريهم تعرضوا للفرق بينهما وبينوا األلفـاظ الـيت تقـرأ ابلظـاء والـيت تقـرأ ابلضـاد يف و أن علماء هذا الفن وغريهم تعرضوا للفرق بينهما وبينوا األلفـاظ الـيت تقـرأ ابلظـاء والـيت تقـرأ ابلضـاد يف   ..11
ال التشــابه بينهمــا لفظــا وااللتبــاس حــىت ال التشــابه بينهمــا لفظــا وااللتبــاس حــىت مؤلفــات مســتقلة وغــري مســتقلة نظمــا ونخلــرا ... فياليــو شــعري لــو مؤلفــات مســتقلة وغــري مســتقلة نظمــا ونخلــرا ... فياليــو شــعري لــو 

  خفي الفرق بينهما على كخلري من الناس تَ كان هذا اجلم الغفري يتعقبون القلم ويسودون القرطاس ..وخفي الفرق بينهما على كخلري من الناس تَ كان هذا اجلم الغفري يتعقبون القلم ويسودون القرطاس ..و

و أن الضـــاد ليســـو يف لغـــة الـــرتش بـــل خمصوصـــة ابللغـــة العربيـــة ... دل عليـــه قـــول األســـتاذ أت حيـــان يف  و أن الضـــاد ليســـو يف لغـــة الـــرتش بـــل خمصوصـــة ابللغـــة العربيـــة ... دل عليـــه قـــول األســـتاذ أت حيـــان يف    ..22
لم ذلك فليد مفقودا يف لغة الرتش إال الضاد الشبيه ابلظـاء املعجمـة لم ذلك فليد مفقودا يف لغة الرتش إال الضاد الشبيه ابلظـاء املعجمـة كتاب  له يف اللغة الرتكية .... إذا عكتاب  له يف اللغة الرتكية .... إذا ع

. أمــا هــذا اذـــرف الــذي يشـــبه الــدال املفخمــة والطـــاء املهملــة الـــذي ينطــق بــه أكخلـــر املصــريني ولنســـمه . أمــا هــذا اذـــرف الــذي يشـــبه الــدال املفخمــة والطـــاء املهملــة الـــذي ينطــق بــه أكخلـــر املصــريني ولنســـمه 
ابلضـــاد الطائيـــة فموجـــود يف لغـــة الـــرتش يف أكخلـــر ألفـــا هم كمـــا يشـــهد بـــه العـــارف يف لغـــتهم بـــل الســـامع ابلضـــاد الطائيـــة فموجـــود يف لغـــة الـــرتش يف أكخلـــر ألفـــا هم كمـــا يشـــهد بـــه العـــارف يف لغـــتهم بـــل الســـامع 

  ود غري املفقود وبذلك يتم املقصود ..وود غري املفقود وبذلك يتم املقصود ..ولكالمهم واملوجلكالمهم واملوج

و أن الفقهاء ذكروا أحكام من يبدل الضاد  اء ... وت يتعرضوا ألحكام من يبدةا حبرف غـري الظـاء كمـا و أن الفقهاء ذكروا أحكام من يبدل الضاد  اء ... وت يتعرضوا ألحكام من يبدةا حبرف غـري الظـاء كمـا   ..33
  تعرضوا ألحكام من يبدةا به فلوال التشابه بينهما ملا كانوا يفعلون ذلك ...و تعرضوا ألحكام من يبدةا به فلوال التشابه بينهما ملا كانوا يفعلون ذلك ...و 

  و قلو هذا يف حد  عمه .و قلو هذا يف حد  عمه .و أن بع  العلماء وصفها ابلتفشي وال تفشي فيه ....و أن بع  العلماء وصفها ابلتفشي وال تفشي فيه ....    ..44

أوم ذكروا أن من صفا ا النفخ ويشاركها فيـه الظـاء والـذل والـزاي وال يتحقـق ذلـك إال ابلضـاد الشـبيهة أوم ذكروا أن من صفا ا النفخ ويشاركها فيـه الظـاء والـذل والـزاي وال يتحقـق ذلـك إال ابلضـاد الشـبيهة   ..55
  ابلظاء أما الضاد الطائية فال يوجد فيها هذل الصفة كما يشهد به من أحاط ابملقدمة معرفة ...و ابلظاء أما الضاد الطائية فال يوجد فيها هذل الصفة كما يشهد به من أحاط ابملقدمة معرفة ...و 

اهـا يف املقدمـة وهـي املميـزا ةـا عـن الظـاء وال يوجـد اهـا يف املقدمـة وهـي املميـزا ةـا عـن الظـاء وال يوجـد أوم ذكروا من صفا ا االستطالة كما مـر ذكرهـا ومعنأوم ذكروا من صفا ا االستطالة كما مـر ذكرهـا ومعن  ..66
  يف الضاد الطائية االستطالة ويف الضاد الطائية االستطالة و

و أوم ذكروا مـن صـفا ا الرخـاوا وهـذا شـديد الداللـة عنـد مـن لـيد عنـدل غبـاوا ف نـه ال رخـاوا فيهـا إال و أوم ذكروا مـن صـفا ا الرخـاوا وهـذا شـديد الداللـة عنـد مـن لـيد عنـدل غبـاوا ف نـه ال رخـاوا فيهـا إال   ..77
يد فكـذا يد فكـذا إذا أتو شبيهة ابلظاء أما الضـاد الطائيـة فمشـوبة ابلـدال والطـاء املهملـة وكـل منهمـا حـرف شـدإذا أتو شبيهة ابلظاء أما الضـاد الطائيـة فمشـوبة ابلـدال والطـاء املهملـة وكـل منهمـا حـرف شـد

ما هـو بينهمـا بـل مـن عـرف معـ  الشـدا والرخـاوا وقـدمنا ا يف املقدمـة  ـد هـذا اذـرف متصـفا ابلشـدا ما هـو بينهمـا بـل مـن عـرف معـ  الشـدا والرخـاوا وقـدمنا ا يف املقدمـة  ـد هـذا اذـرف متصـفا ابلشـدا 
  قطعا مع قطع النظر عن الدال والطاء ..وقطعا مع قطع النظر عن الدال والطاء ..و

أن هذا اذرف صعب على اللسان نص على ذلك علماء هذا الشأن ... ف ذا كانو الضـاد العربيـة هبـذل أن هذا اذرف صعب على اللسان نص على ذلك علماء هذا الشأن ... ف ذا كانو الضـاد العربيـة هبـذل   ..88
ال صــعوبة يف الضــاد الطائيــة بــل هــي يف غايــة الســهولة علــى اللســان ال صــعوبة يف الضــاد الطائيــة بــل هــي يف غايــة الســهولة علــى اللســان املرتبــة مــن الصــعوبة وأنــو تــرم أن املرتبــة مــن الصــعوبة وأنــو تــرم أن 

ــة بعيــدا عــن  ــة بعيــدا عــن يســتوي يف النطــق العــات واجلاهــل والفــارس يف العلــم والراجــل ف نــك تعلــم فن الضــاد الطائي يســتوي يف النطــق العــات واجلاهــل والفــارس يف العلــم والراجــل ف نــك تعلــم فن الضــاد الطائي
  الضاد العربية مبراحل ..والضاد العربية مبراحل ..و



لظـاء املعجمـة ال لظـاء املعجمـة ال أن املخرج املنصوإ عليه للضاد يف الكتب املعروفة املتداولـة لـيد إال للضـاد الشـبيه ابأن املخرج املنصوإ عليه للضاد يف الكتب املعروفة املتداولـة لـيد إال للضـاد الشـبيه اب  ..99
الطائية ف وم قالوا يف معرفة خمرج اذرف أن تسكنه وتدخل عليه  زا وتنظـر أيـن ينتهـي الصـوت فحيـث الطائية ف وم قالوا يف معرفة خمرج اذرف أن تسكنه وتدخل عليه  زا وتنظـر أيـن ينتهـي الصـوت فحيـث 
انتهى فخلم خمرجه ..... وأنو إذا نطقو ابلضاد الطائية وفعلو مـا تقـدم ذكـرل ال جتـد الصـوت ينتهـي إال انتهى فخلم خمرجه ..... وأنو إذا نطقو ابلضاد الطائية وفعلو مـا تقـدم ذكـرل ال جتـد الصـوت ينتهـي إال 

وت نـر أن أحـدا ذكـر أن خمـرج الضـاد مـن وت نـر أن أحـدا ذكـر أن خمـرج الضـاد مـن   إة طرف اللسان وأعلى اذنك وهو خمرج الدال والطـاء والتـاءإة طرف اللسان وأعلى اذنك وهو خمرج الدال والطـاء والتـاء
هذا احملل بل ما ذكرانل ةا مـن املخـرج مـذكور يف كتـب ال حتصـى يف علـم القـراءات وعلـم النحـو ... فـ ن هذا احملل بل ما ذكرانل ةا مـن املخـرج مـذكور يف كتـب ال حتصـى يف علـم القـراءات وعلـم النحـو ... فـ ن 
قيل : ان نروي هذل الضاد الطائية ابملشـافهة عـن الشـيو  الـراوين عـن شـيوخهم ابإلسـناد املتصـل فئمـة قيل : ان نروي هذل الضاد الطائية ابملشـافهة عـن الشـيو  الـراوين عـن شـيوخهم ابإلسـناد املتصـل فئمـة 

عليـه وسـلم قلنـا ال عـسا ابلروايـة املخالفـة للدرايـة إذ شـرط قبـول القـراءا عليـه وسـلم قلنـا ال عـسا ابلروايـة املخالفـة للدرايـة إذ شـرط قبـول القـراءا القراء البـال  إة النـيب صـلى هللا القراء البـال  إة النـيب صـلى هللا 
  توافق العربية وقد بينا خمالفتها ملا تواتر يف كتب العربية والقراءات ...    وتوافق العربية وقد بينا خمالفتها ملا تواتر يف كتب العربية والقراءات ...    و

وأن من أوصافها الشجرية لقبها هبا صاحب القدر اجلليل إمـام لنحـو األيـل وال يتـأتى ذلـك إال إذا  وأن من أوصافها الشجرية لقبها هبا صاحب القدر اجلليل إمـام لنحـو األيـل وال يتـأتى ذلـك إال إذا    ..1010
  الضاد الطائية لرج من طرف اللسان ال شجر الفم ....و الضاد الطائية لرج من طرف اللسان ال شجر الفم ....و   كانو شبيهة ابلظاء ف نكانو شبيهة ابلظاء ف ن

قوةم يف صفة اإلطباق ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال والصاد سينا والظاء ذاال وأرجـو الضـاد قوةم يف صفة اإلطباق ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال والصاد سينا والظاء ذاال وأرجـو الضـاد   ..1111
من الكالم إذ ال مرج من موضـعها غريهـا وهـذا نـص كـالم األسـتاذ أت حيـان يف شـر  التسـهيل ومخللـه يف من الكالم إذ ال مرج من موضـعها غريهـا وهـذا نـص كـالم األسـتاذ أت حيـان يف شـر  التسـهيل ومخللـه يف 

ذا كمــا تــرم مــص الضــاد الشــبيهة ابلظــاء أمــا الطائيــة فتخــرج مــن خمــارج ذا كمــا تــرم مــص الضــاد الشــبيهة ابلظــاء أمــا الطائيــة فتخــرج مــن خمــارج شــر  املفصــل البــن يعــي  وهــشــر  املفصــل البــن يعــي  وهــ
اذروف النطعية كما وصفو أخوا ا ولقالوا : لـوال اإلطبـاق لصـارت الضـاد داال بـدل قـوةم أرجـو مـن اذروف النطعية كما وصفو أخوا ا ولقالوا : لـوال اإلطبـاق لصـارت الضـاد داال بـدل قـوةم أرجـو مـن 

  الكالم كما ال مفى عن ذوي اإلفهام ...والكالم كما ال مفى عن ذوي اإلفهام ...و

وما واالها من بـالد اذجـا  وما واالها من بـالد اذجـا  أن أهل مكة اليت نشأ النيب صلى هللا عليه وسلم الذي هو سيد العرب أن أهل مكة اليت نشأ النيب صلى هللا عليه وسلم الذي هو سيد العرب   ..1212
الـيت هـي حمــل العـرب ومـوطنهم إمنــا ينطقـون ابلضــاد شـبيهة ابلظـاء املعجــة وال يسـمع مـن أحــد مـنهم هــذل الـيت هـي حمــل العـرب ومـوطنهم إمنــا ينطقـون ابلضــاد شـبيهة ابلظـاء املعجــة وال يسـمع مـن أحــد مـنهم هــذل 

  الطائية وهم نعم املقتدي ملن رام يف هذا السبيل االهتداء والطائية وهم نعم املقتدي ملن رام يف هذا السبيل االهتداء و

و الفصــل الخلــاين : فيمــا يــدل ابلتصــريح علــى أن الــتلفظ ابلضــاد شــبيهة ابلظــاء هــو الصــحيح وهــو و الفصــل الخلــاين : فيمــا يــدل ابلتصــريح علــى أن الــتلفظ ابلضــاد شــبيهة ابلظــاء هــو الصــحيح وهــو   ..1313
املنقول من كالم العلماء الفحول املتلقى كالمهم ابلقبـول و  وقـد أورد املؤلـف يف هـذا الفصـل اثـ  عشـر املنقول من كالم العلماء الفحول املتلقى كالمهم ابلقبـول و  وقـد أورد املؤلـف يف هـذا الفصـل اثـ  عشـر 

  نصا عن كبار علماء العربية والتجويد ويستدل هبذل األقوال أن الضاد تلفظ  اءا نصا عن كبار علماء العربية والتجويد ويستدل هبذل األقوال أن الضاد تلفظ  اءا 

يبـة يبـة و وأما اأامتة ففيهـا تنبيهـات رافعـة لتمويهـات األول : انـه لـيد مـرادي بكـون الضـاد شـبيهة وقر و وأما اأامتة ففيهـا تنبيهـات رافعـة لتمويهـات األول : انـه لـيد مـرادي بكـون الضـاد شـبيهة وقر   ..1414
منهــا كووــا مزوجــة هبــا غايــة االمتــزاج حبيــث مفــى الفــرق بينهمــا علــى اريــد لفــن التجويــد ...و مث ذكــر يف منهــا كووــا مزوجــة هبــا غايــة االمتــزاج حبيــث مفــى الفــرق بينهمــا علــى اريــد لفــن التجويــد ...و مث ذكــر يف 
الخلــاين الــرد علــى قــول مــن فســر الشــجر مبجمــع اللحيــني عنــد العنفقــة ورجــح التفســري املنقــول عــن األيــل الخلــاين الــرد علــى قــول مــن فســر الشــجر مبجمــع اللحيــني عنــد العنفقــة ورجــح التفســري املنقــول عــن األيــل 

اد بصــعوبتها علــى العجــم اد بصــعوبتها علــى العجــم للشــجر فنــه مفــرج الفــم مث ذكــر يف الخلالــث : الــرد علــى مــن فســر صــعوبة الضــللشــجر فنــه مفــرج الفــم مث ذكــر يف الخلالــث : الــرد علــى مــن فســر صــعوبة الضــ
  والرتش واوهم من سوم العرب أما على أمخلاله من العرب فال صعوبة فيها .والرتش واوهم من سوم العرب أما على أمخلاله من العرب فال صعوبة فيها .

وختم هذل التنبيهات بقولـه و أن مـن ينطـق ابلضـاد مـن خمرجهـا اأـالص مـع صـفا ا املميـزا ةـا حـىت وختم هذل التنبيهات بقولـه و أن مـن ينطـق ابلضـاد مـن خمرجهـا اأـالص مـع صـفا ا املميـزا ةـا حـىت   ..1515
مشـوبة ابلظــاء مشـوبة ابلظــاء عـن الظـاء فهـو يف أعلـى مراتــب النطـق هبـا ومـن الفصــاحة ودونـه مـن ينطـق هبــا مـن خمرجهـا عـن الظـاء فهـو يف أعلـى مراتــب النطـق هبـا ومـن الفصــاحة ودونـه مـن ينطـق هبــا مـن خمرجهـا 



لكن من خمرجها وبينهما نوني فرق ودونه من ينطق هبا  اء خالصة ومـن يشـمها الـذال ومـن يشـمها الـزاي لكن من خمرجها وبينهما نوني فرق ودونه من ينطق هبا  اء خالصة ومـن يشـمها الـذال ومـن يشـمها الـزاي 
ومــن  علهــا المــا مفخمــة وكــذا مــن ينطــق ابلضــاد الطائيــة فهــو يف أســفل مراتــب النطقيــة ابلنســبة إة مــن ومــن  علهــا المــا مفخمــة وكــذا مــن ينطــق ابلضــاد الطائيــة فهــو يف أســفل مراتــب النطقيــة ابلنســبة إة مــن 

صــالا مــن يبــدل حــرف الضــاد . صــالا مــن يبــدل حــرف الضــاد .   ســبق ذكــرل ...و اهـــ وخــتم املؤلــف الكتــاب بنبــذا مــن أقــوال الفقهــاء يفســبق ذكــرل ...و اهـــ وخــتم املؤلــف الكتــاب بنبــذا مــن أقــوال الفقهــاء يف
وحيتــل هــذا الكتــاب مكانــة خاصــة يف حبــث مشــكلة الضــاد اللســانية فعمــر هــذا الكتــاب اليــوم أكخلــر مــن وحيتــل هــذا الكتــاب مكانــة خاصــة يف حبــث مشــكلة الضــاد اللســانية فعمــر هــذا الكتــاب اليــوم أكخلــر مــن 

ســنة تقريبــا ويتميــز أســلوبه ابلبعــد عــن اجلــدل املنطقــي واعتمــاد النقــاش العلمــي مــع تعمــق يف فهــم ســنة تقريبــا ويتميــز أســلوبه ابلبعــد عــن اجلــدل املنطقــي واعتمــاد النقــاش العلمــي مــع تعمــق يف فهــم   400400
وري اذمد ما تضمنه كتاب بن غـامن بقولـه :   وري اذمد ما تضمنه كتاب بن غـامن بقولـه :   الظواهر الصوتية املتعلقة ابلضاد . وأص الدكتور غامن قدالظواهر الصوتية املتعلقة ابلضاد . وأص الدكتور غامن قد

سجل املؤلف النطق الشائع يف عصرل لصوت الضاد فأهل مصـر ينطقـون هبـا داال مفخمـة مزوجـة ابلطـاء سجل املؤلف النطق الشائع يف عصرل لصوت الضاد فأهل مصـر ينطقـون هبـا داال مفخمـة مزوجـة ابلطـاء 
و اها املؤلف الضاد الطائيـة وأهـل مكـة واذجـا  ينطقـون ابلضـاد شـبيهة ابلظـاء ويفهـم مـن كـالم املؤلـف و اها املؤلف الضاد الطائيـة وأهـل مكـة واذجـا  ينطقـون ابلضـاد شـبيهة ابلظـاء ويفهـم مـن كـالم املؤلـف 

  لعربية يف  مانه . ( اهـ لعربية يف  مانه . ( اهـ أنه ال يزال هناش من ينطق ابلضاد اأنه ال يزال هناش من ينطق ابلضاد ا

سـنة تقريبـا وجـاءت مادتـه مؤكـدا سـنة تقريبـا وجـاءت مادتـه مؤكـدا   150150أما كتاب املرعشي   كيفية أداء الضاد ( ف نه أييت بعـد كتـاب املقدسـي بــ أما كتاب املرعشي   كيفية أداء الضاد ( ف نه أييت بعـد كتـاب املقدسـي بــ 
الجتاهات كتاب   بغية املراتد ( للمقدسي وذلك ابلنص على أن نطق الضـاد شـبيهة ابلطـاء ال  خلـل صـوت الضـاد الجتاهات كتاب   بغية املراتد ( للمقدسي وذلك ابلنص على أن نطق الضـاد شـبيهة ابلطـاء ال  خلـل صـوت الضـاد 

اء يف كتـبهم وان الضـاد شـبيه ابلظـاء أقـرب إة النطـق الصـحيح مـن نطقهـا شـبيه اء يف كتـبهم وان الضـاد شـبيه ابلظـاء أقـرب إة النطـق الصـحيح مـن نطقهـا شـبيه العربية القد ة الـيت وصـفها العلمـالعربية القد ة الـيت وصـفها العلمـ
ابلطــاء وتتكــون رســالة املرعشــي رمحــه هللا مــن مقدمــة ومقصــد وخامتــة أمــا املقدمــة فهــي يف توضــيح صــفات الضــاد ابلطــاء وتتكــون رســالة املرعشــي رمحــه هللا مــن مقدمــة ومقصــد وخامتــة أمــا املقدمــة فهــي يف توضــيح صــفات الضــاد 

ضـــاد ضـــاد الصـــوتية وبيـــان عالقتهـــا بـــبع  األصـــوات .  وأمـــا املقصـــد فهـــو أن مـــا شـــاني يف أكخلـــر األقطـــار مـــن تلفـــظ الالصـــوتية وبيـــان عالقتهـــا بـــبع  األصـــوات .  وأمـــا املقصـــد فهـــو أن مـــا شـــاني يف أكخلـــر األقطـــار مـــن تلفـــظ ال
املعجمــة كالطــاء املهملــة يف الســمع بســبب إعطائهــا شــدا وإطباقــا أقــوم ك طبــاق الطــاء وتفخيمــا كتفخيمهــا خطــا املعجمــة كالطــاء املهملــة يف الســمع بســبب إعطائهــا شــدا وإطباقــا أقــوم ك طبــاق الطــاء وتفخيمــا كتفخيمهــا خطــا 
بوجول ( مث ذكر سبعة وجول تتعلق بصفات الضاد القد ة وما يؤدي إليه نطقهـا طـاء مـن اإلخـالل بتلـك الصـفات بوجول ( مث ذكر سبعة وجول تتعلق بصفات الضاد القد ة وما يؤدي إليه نطقهـا طـاء مـن اإلخـالل بتلـك الصـفات 

ا أع  يف املخرج والصفات ذـن جلـي وخطـأ ا أع  يف املخرج والصفات ذـن جلـي وخطـأ وقال املرعشي بعد ذلك   إن جعل الضاد املعجمة طاء مهملة مطلقوقال املرعشي بعد ذلك   إن جعل الضاد املعجمة طاء مهملة مطلق
حم  وكذا جعلها  ـاء مطلقـا لكـن بعـ  الفقهـاء قـال بعـدم فسـاد مـن جعلهـا  ـاء معجمـة مطلقـا لتعسـر التمييـز حم  وكذا جعلها  ـاء مطلقـا لكـن بعـ  الفقهـاء قـال بعـدم فسـاد مـن جعلهـا  ـاء معجمـة مطلقـا لتعسـر التمييـز 
بينهمــا فهــو أهــون اأطــأين ( وقــال يف موضــع آخــر مــن الكتــاب   وابجلملــة إن الضــاد أشــبه ابلظــاء املعجمــة .... بينهمــا فهــو أهــون اأطــأين ( وقــال يف موضــع آخــر مــن الكتــاب   وابجلملــة إن الضــاد أشــبه ابلظــاء املعجمــة .... 

يف أكخلـر األقطــار ؟ قلـو : أت تســمع مـا قالــه صـاحب الرعايــة : الـتحفظ بلفــظ يف أكخلـر األقطــار ؟ قلـو : أت تســمع مـا قالــه صـاحب الرعايــة : الـتحفظ بلفــظ   فـ ن قلـو : فكيــف شـاني التقصــريفـ ن قلـو : فكيــف شـاني التقصــري
الضاد املعجمة أمر يقصر فيه أكخلـر مـن رأيـو .... وذلـك يف اتريـخ أربعمائـة وعشـرين و ماننـا هـذا أحـق ابلتقصـري الضاد املعجمة أمر يقصر فيه أكخلـر مـن رأيـو .... وذلـك يف اتريـخ أربعمائـة وعشـرين و ماننـا هـذا أحـق ابلتقصـري 

فعــاد إة فعــاد إة   فلعــل غلــط املصــريني قــد شــاني ... ( اهـــ  وت يكتــف املرعشــي مبــا أوردل يف رســالته عــن موضــوني الضــادفلعــل غلــط املصــريني قــد شــاني ... ( اهـــ  وت يكتــف املرعشــي مبــا أوردل يف رســالته عــن موضــوني الضــاد
مناقشــته مــرا أخــرم يف كتابــه   جهــد املقــل ( فقــال يف الفصــل األول   لــيد بــني الضــاد املعجمــة والطــاء املهملــة مناقشــته مــرا أخــرم يف كتابــه   جهــد املقــل ( فقــال يف الفصــل األول   لــيد بــني الضــاد املعجمــة والطــاء املهملــة 
تشـابه يف الســمع ... فمــا اشــتهر يف  ماننــا مــن قــراءا الضــاد املعجمـة مخلــل الطــاء املهملــة فهــو عجــب ال يعــرف لــه تشـابه يف الســمع ... فمــا اشــتهر يف  ماننــا مــن قــراءا الضــاد املعجمـة مخلــل الطــاء املهملــة فهــو عجــب ال يعــرف لــه 

فيها مفاسد : األول : أنه يلزم إعطاء الشدا للضاد مـع أنـه فيها مفاسد : األول : أنه يلزم إعطاء الشدا للضاد مـع أنـه   سبب .... و قراءا الضاد املعجمة مخلل الطاء املهملةسبب .... و قراءا الضاد املعجمة مخلل الطاء املهملة
رخو . والخلاين : أن االستطالة امتداد الصوت فتفوت حيناذ . والخلالث : أن يف الضاد تفشـيا قلـيال فيفـوت حيناـذ رخو . والخلاين : أن االستطالة امتداد الصوت فتفوت حيناذ . والخلالث : أن يف الضاد تفشـيا قلـيال فيفـوت حيناـذ 
أيضا ..... ف ن لفظو ابلضـاد فن جعلـو خمرجهـا حافـة اللسـان مـع مـا يليهـا مـن األضـراس بـدون إكمـال حصـر أيضا ..... ف ن لفظو ابلضـاد فن جعلـو خمرجهـا حافـة اللسـان مـع مـا يليهـا مـن األضـراس بـدون إكمـال حصـر 

وأعطيــو ةــا اإلطبــاق والتفخــيم الوســطني والرخــاوا واجلهــر واالســتطالة والتفشــي القليــل فهــذا هــو اذــق وأعطيــو ةــا اإلطبــاق والتفخــيم الوســطني والرخــاوا واجلهــر واالســتطالة والتفشــي القليــل فهــذا هــو اذــق   الصــوتالصــوت



املؤيد بكلمات األئمة يف كتبهم ويشبه صو ا حيناذ صوت الظـاء املعجمـة ابلضـرورا ومـاذا بعـد اذـق إال الضـالل املؤيد بكلمات األئمة يف كتبهم ويشبه صو ا حيناذ صوت الظـاء املعجمـة ابلضـرورا ومـاذا بعـد اذـق إال الضـالل 
أي يقصــد رســالته يف الضــاد الســالفة أي يقصــد رســالته يف الضــاد الســالفة     وإلشــكال أمــر الضــاد أطنبــو يف الكــالم وقــد أفــردت ةــا رســالة ... ( اهـــوإلشــكال أمــر الضــاد أطنبــو يف الكــالم وقــد أفــردت ةــا رســالة ... ( اهـــ

الذكر واآلن استبان للجميع رأي املقدسي واملرعشي من تقرير ا والتجو  لديهما من قراءا القـرآن بصـوت الظـاء الذكر واآلن استبان للجميع رأي املقدسي واملرعشي من تقرير ا والتجو  لديهما من قراءا القـرآن بصـوت الظـاء 
بـــدل الضـــاد الفصـــيحة وهـــذا ال يصـــح بكـــل املقـــاييد العربيـــة الفصـــيحة  وهـــذا البحـــث رأي ابـــن غـــامن املقدســـي بـــدل الضـــاد الفصـــيحة وهـــذا ال يصـــح بكـــل املقـــاييد العربيـــة الفصـــيحة  وهـــذا البحـــث رأي ابـــن غـــامن املقدســـي 

  اجلزء األول انتظر اجلزء الخلايناجلزء األول انتظر اجلزء الخلاين  ت الصوتية لغامن اذمد .ت الصوتية لغامن اذمد .واملرعشي نقال من كتاب الدراساواملرعشي نقال من كتاب الدراسا
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