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 :ملخص البحث

التةي اةاءت  ،يتناول البحث دراسة خصوصية صوتي الضاد، والظاء في بعض من المدونات العربيةة    
علةةش لةةسا رسةةاسا تةةدرل مةةا يتعلةةد بصةةوتي الضةةاد والظةةاء مةةن الةةة المباحةةث الصةةوت، والصةةر ، والنحةةو، 

 .والداللة

وتنوعت تلك الجزسيات الصةوتية، مةن الةة المجةارا، والصةلات، لصةوتي الضةاد والظةاء، وبعةض مةا  
خصوصةية   اتتةرال يتعلد بجصوصةتتلما فةي لنةال العةرم، ومنلةا حصةر ما فةي لنةال العةرم، وصةعوبتلما، 

 األصوات وتنافر ا ( ، وخصوصية االلتباه فيما بتنلما.
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The privacy of the voice of Dhad and Dha 
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Abstract  :  

    The research deals with a study of the specificity of the voice of Dhad and 

Dha in some of the Arab blogs that came in the form of research studying what is 

related to the voice of Dhad and Dha from the point of view of the investigations، 

voice، morphology، grammar، and significance. 

 These phonemic parts varied in terms of exits، and the adjectives، for the 

voice of the Dhad and the Dha،And some of what is related to their specificity in 

lisan Alearab، including limiting them to the tongue of the Arabs، and their 

difficulty، the specificity of (coupling and dissonant voices)، and the specificity of 

suspicion between them. 

 

 :المقدمة

يقف البحث عند سؤال ملم: ملةاده  ةا تنةاول مؤللةو اتةا الضةاد والظةاء مةا يجةص  ةنين الصةوتتن، وبيةال   
صةةوت الضةةاد بللةةة العةةرم، بةةا نلةةش  لةةك، وبةةت ن  ، نحةةو: اختصةةا تللم مةةن بعةةض المنةةاسا الخةةاسعة خ ةة مةةو 

بمقدمةة، وب ربعةة تجصصلا بصوت الظاء، و نا مةا يؤدةده الواتةل الللةول، ولتنةاول  لةك اةاءت خرد ةة البحةث 
محةةاور، األول خصوصةةية لنةةال العةةرم، وصةةعوبة ن قلمةةا، وخصوصةةية اتتةةرال الحةةرو  وتنافر ةةا، وااللةةتباه 

 بتن صوتي الضاد والظاء.
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  .توطئة
مبتدًسا من أتصش الحلد إلش ما  ،، وتوزدل حروفلا توزدًعا تاًمالة العربية بنعة مدرالا الصوتيالل تمتزت     

ولكةا صةوت  ،علةش األصةوات الللةة العربيةة ،وتمتةًزا ،، واننةجاًما صةوتًياضةا  عنوبةةأ نا ماو  ،الخلتتن بعد 
 .، وداللةوإيحاء ،صلٌة ومجرا ،في الللة العربية

 : ودقةةةال ،:   أْفةةَرَده بةةة  دول  تةةره و للةةةوالجةةا   ةةة ،الصةةةوت ومةةن  ةةنا من لةةةد اةةاءت خصوصةةية 
 .1وخص  تره(( ،باألمر وتجصص ل  إ ا انلرد  فالل ص  تَ اخْ 

وخاصةة الخةيء : مةا يجةتص  ،اد البعض من الجملة بحسم اختص بة : ُيعر  بتمتتز أفر والتجصيص 
وإلحاق الياء المصدردة  ،وحتنئن تكول صلة ،والَجُصوصية: باللتح أفصح ،  وال يواد في  تره ااًل أو بعضاب

وتمتزت عةن  ،تد انلردت بلا ،لة العربية و ناك أصوات في الل ،2بسول المعنش علش المصدردة والتاء للمباللة
 . تر ا

وخصوصةةية  ،وخاصةةية صةةعوبة الن ةةد بلةةا ،و لةةك بجاصةةية للظلةةا علةةش لنةةال العةةرم دول  تةةر م  
وخاصية أخرى  ي  ،وااتماعلما ببعض الصلات،  صواتاألوالجلط مل  تر ا نتيجة تقارم مجارا  ،التخاب 

بةةتن  جصوصةةيات مةةاالوتةةد امعةةت تلةةك  ،خةةرى األصةةوات األلةةنلك الصةةوت مةةل  والتنةةافر  ،خاصةةية االتتةةرال
 صوتي الضاد والظاء.

  .خصوصية لسان العرب-أ

حتةش سةةمتت بلةةنه  ،ودةةراد بة  تجصةةص العربيةة مةةن دول  تر ةةا مةن األلنةةنية  ،يلصةح العنةةوال عةن مدلولةة     
يوسةف بةن وتةد صةرب بلةنه الجصوصةية العربيةة بوسةا ة صةوت الضةاد  ،فقتا فتلا للةة الضةاد  ،الجصوصية

 .إسماعتا المقدسي

                                                           

 .مادة ) خصص( 109/  4لسان العرب :  .1

 .423 ، 422ينظر : الكليات :  .2
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 .3 في  أحٌد من ساسر االمم (( ب  لنال العرم ال ُيخرالم ُخص  الظاء حرٌ  عربي     :فقال

أنةةا  :(وتةةول النبةةي    ،لضةةاد فةةي العربيةةةمةةا يتعلةةد بصةةوت ا ه (833  ت بةةن الجةةزرل ٱ ودنةةات  
 .4 ال أصا ل  وال يصح  د : أن ُ  ودا عن الضا فيقول بعد االم ،أفصح من ن د بالضاد

بةةا  ،بنلةةي اةةول الضةةاد خاصةةة بالعربيةةة فلةةم يستةة   حتةةث عقةةا د . امةةال بخةةر علةةش  ةةنا القةةول ب نةة ُ 
إل الرسةول   عليةة   إ  ،نة  خصوصةية العةرم بلةةنا الصةوت الةنل يللةةم م ،لةش الخةك فةةي صةحة الحةديثتعةداه إ

 . 5((أفصح النا قتن ب    و م العرم  الصالة والنالم   اال

و ةو أحةد  ،والضةاد حةر  مجلةور  و لةك فةي تولة  :    ،ءات  القةرنل (وما  ارُه أيضةا صةاحا اتةام    ةا  
 .6 د  في االم العجم إال في القلتا ((وال يوا ،الحرو  المنتعلية و و للعرم خاصة 

إل اسةتعمال النزعةة الخةعوبية :   إ  يقول الةداتور إبةراميم أنةي  ،ول نا الق وتد عّقا المحدثول علش 
أل يقةةول و ةةو بلةةنا يردةةد  ،7 ((و ةةي للةةة الضةةاد ،لمرم علةةش للةةتعةةالتةةي خلعلةةا ال ،لةةش أل تخةةيل التنةةميةأدى إ

 ،نةت تعبتةر عةن الواتةل الللةول يول ،بتعبتر نخر إل المقولة  العربية للة الضاد(  ي صادرة عن نزعة لةعوبية
دت إلةةةش اعتةةةزاز أ التةةةي ،، والصةةةراعات المن بيةةةة األخةةةرى والعجةةةم ،ودعةةةزو  لةةةك إلةةةش الصةةةراعات مةةةا بةةةتن العةةةرم

 .العرم بعروبتتلم

فلةي  دييًقةا أل نننةبُ  إلةش  ،لش  نا الرأل في خصوصية الضادال بخر ودمتا إام وتد يتلد الداتور 
ودةةرى أل الظةةاء  ةةي المجصةةو  بلةةا للةةة  ،العربيةةة حصةةًرا و لةةك ألنةة   نةةا الصةةوت وارد فةةي الللةةات النةةامية 

                                                           

 .17الظاء :  .3

 .220 ، 219/  1بن الجزري : ٱ ،النشر ينظر :   .4

 .270د . كمال بشر :  ،ينظر : علم األصوات  5.

 .5ظاءات القرآن :  .6

 .198براهيم أنيس : إ ،اللغة بين القومية والعالمية . 7
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وانمةا  ،أو نحو ةا فةي اةالم الجلتةا ،ادالعربيةة للةة الضة ،قديم لم نلحظ أثًرا للنه المقولةةفلي ال  : ، فيقولالعرم
 .8 ((ضاد  ي الجاصة بالعرمالالنل  ناك  و ت كتده أل الظاء ال 

 ،ي تحديةد بوتقةة الجصوصةية للعربيةةعلش رساسا الضاد والظاء يرى االختال  فيما بتةنلم فةوالم لل  
: فيقةةول ،ان الًتةةا مةةن إامةةام القةةدماء علةةش  ةةنا األمةةر ،أل العربيةةة ُخّصةةت بالظةةاء ،إ  يةةرى أبةةو عمةةرو الةةداني

ةةةت بحةةةر  الظةةةاء دول سةةةاسر األمةةةم     ،لةةةم يةةةتكلم بلةةةا  تةةةر م  ،وتةةةد أامةةةل علمةةةاء الللةةةة علةةةش أل العةةةرم ُخص 
 ،9واستعمااًل في ضروم المن ةد(( ،للظوتصرًفا في ال ،تا حرو  المعجم واوًدا في الكالموللرابتلا صارت أ

 .   10لعرم ((فلي ال تواد إال في نحو مئة المة من املة االم اودضيف علش  لك بقول :   

إ   ،الةةنل اةةاء بةة  الةةداتور امةةال بخةةر ، ضوممةةا يعةةزز دحةةض خصوصةةية الضةةاد  لةةك الةةدلتا النةةا 
أل الضاد التي وضعلا    إ  تقرر  ؛اسملا الداتورة سلوى نا م ،لباحثة مجتصة بالدراسات النامية ينقا نصا

وتةرول عةن لةيجلا د. خلتةا نةااي تولة  : ال تواةد الضةاد إال فةي للةات  ،قدامش للا واود في الللة الحبخيةال
 . 11والللات العربية الجنوبية والللات الحبخية (( ،و ي الللة العربية  ،الخعبة الجنوبية 

 خصوصية الصعوبة.-ب

لةةم التجودةةد علةةش إ  أثةةر البحةةث الصةةوتي فةةي ع ،مةةا يتعلةةد ب ردقةةة ن ةةد الحةةر   عنةةي بالصةةعوبةنو   
 .من التوصيف الصوتي للضاد والظاء وأخنت ال ردقة األداسية نصتًبا ،الضاد والظاءكتا 

                                                           

 . 269علم االصوات :. 8

 .35الفرق بين الضاد والظاء :  .9

 .35: الفرق بين الضاد والظاء .10

 .271علم األصوات : . 11
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إل  ةنا الحةر  صةعٌا علةش اللنةال َنةص  :   داء القرنني للاحد م عن صعوبة الن د في األفيقول أ 
علةةش  ال يقةةدرُ ، واالتقةةال ا فةةي التجودةةدبةةال الراحةةوحسمةةوا  ، ةةنا المتةةدال ل وفرسةةال علةةش  لةةك علمةةاء  ةةنا الخةة

 .12ض ابار اللرسال ((با بع ،لماقتحقي

 أبةي تةول فتةوردول  ،ودثبت أصحام الضاد والظاء انلرال  نه الظا رة الصوتية في التلكتر العربةي  
الخةي  وتةال  ،ي انلردت العرُم بسثرة استعمال الت ،والضاُد من أصعا الحرو حيال في   لرب التنلتا   :   

فلةو أمةّر يقُصةر  ،اد حتةث وتةل وال بد مةن الةتحلظ بللةظ الضة ي بن أبي  الا في   الرعاية   : أبو محمد مس
 .13((وبت  علش َمْن لم ُيدرم في لصع ،سمةمن رأيُت من القراء واألأكثر و  ،في 

 ،والممارسةةةة  ،يتمثةةةا بةةةالمرال  ،للةةةتجلص مةةةن تلةةةك الصةةةعوبة أصةةةحام رسةةةاسا الضةةةاد والظةةةاء حةةةالدضةةةل و   
فمتةش لةم يسلةف القةارر إخراالمةا علةش حقلةا  ،صةعا الحةرو  علةش الالفةظ والضةاد مةن أ:   فيقةول، والتدردا

و بعةةةًا  ،دةةةد بللظلةةةا عةةةادة و ومتةةةش تكلةةةف  لةةةك وتمةةةادى عليةةة  صةةةار لةةة  التج ،، وأخةةةا بقراءتةةة   أتةةةش بلتةةةر للظلةةةا
 .14((وسجية

النحودةةةول صةةةلات الحةةةرو  ر إنمةةةا  اةةة حيةةةال فةةةي   لةةةرب التنةةةلتا   :  إلةةةش  لةةةك أيضةةةا بقةةةول أبةةةيوأضةةةا   
بيةال الحةرو  حتةةش  ،و ةي األولةش فةي الحقيقةةة ،واللاسةدة الثانيةةة :   ثةم تةال ،االد ةةام حةد ما جاةا أ ،للاسةدتتن

نْصةةا فكمةةا أل  ،، وَنْصةةا الملعةةولَرْفةةل اللاعةةافلةةو ابيةةال  ،لةةي   بعربةةي بمثةةا مةةا ين ةةد العربةةي ين ةةد مةةن
العةةرم فةةي  لْحةةُن فةةي العربيةةة اةةنلك الن ةةد بحروفلةةا مجاللةةة مجارالةةا لمةةا رول عةةن  ،اللاعةةا وَنْصةةا الملعةةول

 .  15 بلا لحن أيضا (( ،الن د 

                                                           

 .126بغية المرتاد لتصحيح الضاد :  .12

 .126: بغية المرتاد لتصحيح الضاد  .13

 .126:  بغية المرتاد لتصحيح الضاد.14

 .126:  بغية المرتاد لتصحيح الضاد .15
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 .اقتران األصوات وتنافرها ( خصوصية ) -ج

التنةافر  والماتلةا عنةد التة ليف الجملةي حتةش عةد ،والتالؤم بةتن ملرداتلةا ،تؤاد أنظمة العربية دراسة التنافر    
بةةا وصةةا إلةةش  ،فر واالتتةةرال علةةش تننةةتد الملةةرداتولةةم يقتصةةر التنةةا ،والةةا مةةن واةةوه البال ةةة عنةةد بعضةةلم 

تضةةمنتُ  مبةةاحثلم و  ،وتنافر ةةا  ،صةةور اتتةةرال األصةةوات  فةةي أصةةوات الكلمةةة فنةةات  علمةةاء العةةرم ،حضةةور 
مةا يخةسا صةعوبة ن قلمةا فةي  و ةنا ،و لةك يعنةي أل الن ةد بصةوتتن متةوالتتن متقةاربتن فةي المجةرا  ،الللودة
 .تن ألن  يرتلل من نق ة ما لن د صوت مع ،اللنال

فة  ا ااءتةك المةة ، بةن دردةد :   وإنمةا عرفتةك المجةارل لتعةرَ  مةا ية تلف منلةا مّمةا ال ية تلفٱوإلش  نا ألار  
 .16((َفَرددتلا  تر  اسا للا ،منلا عرفت موضل الدخا  ،للا العرممبنية من حرو  ال تؤلف مث

 :وأضاف إلى ذلك بقوله ،المخرج هي مسألة وحدة  ،ويقصد بأن العلة الواضحة 

ألنةةك إ ا اسةةتعملت  ،اانةةت أثقةةا علةةش اللنةةال منلةةا إ ا تباعةةدت  ،إ ا تقاربةةت مجارالةةا واعلةةم أل الحةةرو    
وفةي  ةنا ألةار  ،17ودول حةرو  النالتةة اللتة  ارسةا واحةدا (( ،دول حرو  اللم  ،اللنال في حرو  الحلد 

 .بن اني أل اتترال تلك األصوات باالستثقالٱ

و ةنا  ،18السةيما حةرو  الحلةد (( ،ُيةبح ااتماعلمةا ،ال فةي مجراتلمةا و لك في تول  :    وإ ا تقارم الحرفة 
بةن سةلتا فةي ٱ اةرُه والسةيما مةا  ،الضةاد والظةاء أصحام مؤللات النل حضر عند ،األصواتما ينمش تنافر 

 .م  الضاد والظاء(كتا

                                                           

 .8/  1جمهرة اللغة .16

 .9/  1:  جمهرة اللغة. 17

 .75/  1سر صناعة االعراب : . 18
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 ،الباء  ،لف المعجم سبعة عخر حرًفا و ي : األ :   عدة الحرو  التي ينار فتلا الضاد من حرو فقد تال 
 ،والمةةيم  ،والقةةا   ،واللةةاء  ،واللةةتن  ،والعةةتن  ،والضةةاد  ،والةةراء  ،والةةدال  ،الجةةاء و  ،والحةةاء  ،والجةةيم  ،التةةاء 
 .19((اء والواوالل ،والنول 

و ةي فةي تولة  :   وعةدة الحةرو  التةي يةنار فتلةا الظةاء مةن  تقتةرل مةل الظةاء وبعد  لك  اةر الحةرو  التةي 
 ،العةتن  ،الظةاء  ،الخةتن  ،الحةاء  ،الجيم  ،التاء  ،الباء ،لف: األجم سبعة عخر حرًفا أيضا و يحرو  المع

إ  ُيجراةول بعةض األصةوات  ،20(( واليةاء ،والةواو ،النةول  ،مةيم وال ،والةالم  ،الكةا   ،القةا   ،اللةاء  ،اللتن 
 .من مجتئلا مل صوتي الضاد والظاء

وال  ،وال القةا   ،:    ف مةا فةي اتتةرال الحةرو  : فة ّل الجةيم ال تقةارل الظةاء و نا ما ألار إلي  الجاحظ بقولة  
 .21ختر ((بتقديم وال بت  ،وال اللتن  ،ال اء 

 ،وال تواةد أيضةا  ،اة   ، ةج  ،اةط  ،تج  ،اد  ، ج  ،و و يوضح بنلك أنُ  ال يواد تراكتا مثا : اظ  
 .22 ز (( ،ز   ،ز  . ضز  ،سز  ،زل  ، ز  ،زظ 

ُت فةةي الملمةةا مةةن   ونظةةر  :دسةةي علةةش مةةا يةة تلف مةةل الظةةاء بقولةة ودراةةز يوسةةف بةةن إسةةماعتا المق 
فواةدُت مةن حةرو   ،والمنةتعما فتلةا ،فواةدُت مةن الحةرو  مةل الظةاء ،والمنةتعما فتلةا ،الحرو  مل الظاء
 .ال بتقديم وال بت ختر في ليء من الكالم ،مل الظاء تراتًبا  اتًيا سْنجًياولم تت لف  ،المعجم سبعة أحر 

                                                           

 .15 ، 14الضاد والظاء : . 19

 .15: الضاد والظاء. 20

 .69/  1الجاحظ :  ،البيان والتبيين  . 21

 .69/  1لبيان والتبيين : . ا22
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 ،تن ململةةةة والنةةة ،والةةةنال معجمةةةة والةةةزال  ،والثةةةاُء المثلثةةةة المعجمةةةة  ،اة : التةةةاء المعجمةةةة ُمثنةةةو ةةةي 
و و الضاد في للة من تال :  ،وحرًفا  واحًدا تد ت لف مع  في المة واحدة لي  إاّل  ،والضاد وال اء ُملمالل 

 .صواتاستال  تلك األ و و بنلك تد أبال المؤلف عن ،23للّدواء النل عند الجملور ((  ،ُحضَظ 

واعلةةم أل :    ةةة285ت حتةةث تةةال المبةةرد نةةا مةةا  اةةرُه النحةةاة  ةةي االسةةتثقالوالعلةةة مةةن  لةةك  ةةي ح 
 ا اسةةةتعملت اللنةةةال فةةةي ألنةةةك إ ،ثقةةةُا علةةةش اللنةةةال منلةةةا إ ا تباعةةةدتاانةةةت أ ،ت مجارالةةةاإ ا تقاربةةة الحةةةرو 

، وبةةنلك يةةراح عةةدم سةةلولة 24ارسةةا واحةةدا (( رو  النالتةةة اللتةة ودول حةة ،دول حةةرو  اللةةم ،حةةرو  الحلةةد
:   والظةاء أتةا  ى و ي تلةة االسةتعمال حتةث تةالمتزة أخر وأضا  صاحا اتام الظاء  ،صوات ن د تلك األ

 .25والتحرر من الللط في  ((  ،وحلظ القلتا أسلا  ،دورًا في الكالم وأبرز استعماال من  تر ا 

أل تنةةدرا فةةي تقةةارم مجةةارا يمسةةن  ،صةةواتمةةا بةةتن األواالتتةةرال ،ية التنةةافر ل خصوصةةجلةةص مةةن  لةةك أون  
 ةةةو إدراا  ،ا  فةةةي مؤللةةةات الضةةةاد والظةةةاءومةةةا تمثةةة ،علةةةش اللنةةةال فةةةي ن قلةةةاوبة والمخةةةقة والصةةةع ،صةةةواتاأل

تتةة لف  و نةاك سةبعة أحةر  ال يمسنلةا أل ،و ةي سةةبعة عخةر حرًفةا  ،الحةرو  التةي تننةجم وتقتةرل مةل الظةاء 
 التي ااءت في  نا الصوت . ،و نه من الجصوصيات ،معلا 

 .د.  خصوصية االشتباه فيما بينهما

تد يرد معنش االلتباه عند د. احمد مجتار عمر في مادة   التبَ  / التب  ب  / التب  علةش / الةتب  فةي (     
والةةتبلت األلةةياُء : تقاربةةةت وتماثلةةت مةةةن واةة  مةةةا  ،والملعةةةول مخةةتب  بةةة   ،فلةةةو ُمخةةتب   ،الةةتباً ا  ،يخةةب   ،
تئةةةةةةةةةةةةة ،التةةب   ،الةتب  علية  األمةةر : اخةتلط ، وتخةةابلت  ،ماثةا اةا منلمةةا احخةر حتةةش التبنةا ةةةةةةةةال :وتخةاب  الخ 
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الضةةاد  إ  تنجلةةي خصوصةةية االلةةتباه فةةي صةةوتي ،26والتبنةةت فلةةم تتمتةةز ولةةم تظلةةر ،: أل اختل ةةت األمةةور
 .اختص بلما ال بلتر ما حتش يبدو أنلا مما ،والظاء بلزارة في العربية

: وتةةد ومنلمةةا يوسةةف بةةن إسةةماعتا المقدسةةي:   تةةال يوسةةف ،جصصةةول ، المتوتةةد الةةتكش مةةن  لةةك المؤللةةول  
ومةازال  ةنا الحةر  اثتةرًا مةا يخةتبُ   ، ةاءً  ،إ ا وتل فةي االملةم ،ّظاءوالتبردز يقلبول ال، ولا دنا الن بط ،سمعنا
 .27حتش علش العرم (( ،الّنال بالضاد  علش 

وااللتباُه في الحرو  علةش :   المقدسي، و نا ما يللم من تول وتد ااء االلتباه في الن د بنم تن 
 ،فالظةةاُء الةةتب  فةةي الللةةظ العةةامي مةةل الضةةاد ،اه فةةي الجةةط دول الّللةةظ والةةتب ،َضةةْربتن : فةةي الّللةةْظ دول الجةةطّ  

 .28ومنلا مالم تنتعمل (( ،فمن  لك ما استعمل  العرمُ 
 صةوتتنولم يقتصر  لك االلتباه فقط بةتن ال ،ودنتمر لش يومنا  ناوااللتباه إ ،موضوم الجلط دقومو  
 .لش الكتابةبا امتّد اثره إ ،في الن د
ألنلمةةا مةةن  ،:    والضةةاد يخةةتب  للظلةةا بللةةظ الظةةاء عللةةوا حدوثةة  بقةةول علةةي بةةن  ةةانم المقدسةةيوتةةد  
ولةةوال اخةةتال  المجةةراتن ومةةا فةةي الضةةاد مةةن االسةةت الة  ،اج بةةاق ومةةن الحةةرو  الُمْنةةتعلية المجلةةورة حةةرو 

فةي لةةرب ال الجعبةةرل تةول العالمةةة البر ةوأضةا  علةش  لةةك  ،29ولةم يجتللةةا فةي النةةمل (( ،لكةال للظلمةا واحةةداً 
، 30((كثةةر الحةةرو  تناسةةبًا فةةي الصةةلةء ألنلمةةا أُيضةةارم للةةظ الظةةا ،يعنةةي للةةظ الضةةاد  ،وللظلمةةا:   الخةةا بية

  . 31د. امال بخر في الجلط بتن صوت الضاد وصوت الظاء المعجمة و نا ما أوم  إلي  
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 .الخاتمة

إ  تةالوا : ُخةص بة   ،بجصوصةية صةوت الظةاء دول صةوت الضةاد  ،والظةاء صرب أصحام اتةا الضةاد .1
 لنال  العرم ال يخرالم في  أحد من ساسر األمم. 

وال يواةةد فةةي  ،نةة  للعةةرم خاصةةة وتةةال : إ ،ة صةةوت الضةةاد دول الظةةاء وتةةف النرتوسةةي علةةش خصوصةةي .2
 كالم العجم إال في القلتا .

إ  تةةال : للرابتلةةا صةةارت أتةةا حةةرو  المعجةةم  ،أوضةةح أبةةو عمةةرو الةةداني سةةبا خاصةةية صةةوت الظةةاء  .3
 وتصرًفا في الللظ واالستعمال . ،واوًدا في الكالم 

اةروُه علمةاء ال سةيما مةا   ،وضح أصحام اتا الضاد والظاء خصوصية صةعوبة الن ةد صةوت الضةاد  .4
 داء القرنني .التجودد في األ

إ   ار ابن سةلتا النحةول الحةرو  التةي يمسةن أل  ،تنافر األصوات  ، ار أصحام اتا الضاد والظاء  .5
 تجتمل مل الضاد و ي   سبعة عخر حرًفا ( والحرو  التي تجتمل مل الظاء   سبعة عخر حرًفا (

 ،فواد سبعة أحر  من حرو  المعجم  ،علش ما ي تلف مل الظاء  يوسف بن اسماعيل المقدسيوضح  .6
ينةت لوالةنال معجمةة والةزال  ،والثةاء المثلثةة المعجمةة  ،و ةي   التةاء المعجمةة مثنةاة  ،لم ت تلف مل الظةاء

 والضاد وال اء ُملمالل (. ،ململة 
االلةةةتباه فةةةي  ألةةةاروا ألإ   ،الصةةةوتتنالجلةةةط وااللةةةتباه مةةةا بةةةتن ورد فةةةي مؤللةةةات الضةةةاد والظةةةاء مناتخةةةة  .7

 والتباه في الجط دول الللظ . ،ط في الللظ دول الج ،الحرو  علش ضربتن 
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 .المصادر

بغية المرتاد لتصةحيح الضةاد . علةي بةن  ةانم المقدسةي تحقتةد .د .محمةد ابةار المعتبةد، منخةور فةي  .1
 .1989لمورد المجلد الثامن عخر العد الثاني مجلة ا

 ةةة،. تحقتةةد عبةةد النةةالم  ةةارول، ال بعةةة الثانيةةة. النالةةر مستبةةة 255الجةةاحظ ت البيةةال و التبتةةتن ،  .2
 الجانجي بمصر.

دار العلةةةةةم للماليةةةةةتن   ولةةةةش .األل بعةةةةةة ا بةةةةن دردةةةةةد .تحقتةةةةد .رمةةةةةزل منتةةةةةر بعلبسةةةةي .ااملةةةةرة الللةةةةةة .  .3
 مؤسنة ثقافية للت ليف والترامة .1987

، منخةورات محمةد علةي  نةدوال الحمتةدعبةد تحقتةد . د. ة، 392ت بن اني ٱسر صناعة االعرام .  .4
 بيضول، دار الكتا العلمية.

 2004ه .1425ولةش األتحقتد حةاتم صةالح الضةامن . ال بعةة  الضاد والظاء .ابن سلتا النحول . .5
 م دار البخاسر لل باعة والنخر 

م 2003ه.1424ولش األتحقتد حاتم صالح الضامن. ال بعة  الظاء .يوسف بن اسماعتا المقدسي. .6
 ار البخاسر لل باعة والنخر. د

 م.2000صر، د.ط، م –صوات . امال بخر . دار  ردا لل باعة والنخر والقا رة األعلم  .7
بةةو عمةةرو الةةداني . أاللةةرق بةةتن الضةةاد والظةةاء فةةي اتةةام   عةةز واةةا وفةةي المخةةلور مةةن الكةةالم .  .8

 م . 2006ه .1427تحقتد حاتم صالح الضامن ال بعة االولش ، 
الة في المص لحات واللروق الللودة ، أبو البقاء الكلول ، ال بعةة الثانيةة مؤسنةة الرسةالكليات معجم  .9

 م.1998 - ة 1419لل باعة والنخر والتوزدل ، 
.  3ه (، دار إحيةاء التةةرال العربةي . بتةةروت لبنةةال.ط711بةن منظةةور   ت ٱلنةال العةةرم .  .10

 م.1999
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