
1 

 

 : ( اءظال -ظ    ( و )ادضال -ض   الفرق بين ) 

 

 أوال : 

 

تنتهي بهمزة على   و )ظ ( اسمها )الظاء(  د تنتهي بحرف الدال ،من حيث االسم فــ )ض( اسمها الضا

 السطر .

 

 ثانيا : 

من حيث النطق فحرف الضاد له عدة أشكال في نطقه وهو أصعب الحروف تطبيقا وتميزت اللغة 

 : ) لغة الضاد( ؛ لعدم وجود هذا الحرف في اللغات األخرى .  العربية به ولذا سميت 

ونطقه إما أن تضرب اللسان في األضراس اليمنى من داخل الفم , أو يضرب اللسان في األضراس  

اليسرى من داخل الفم وهذه الطريقة أفصح مواضع النطق له ، أو يضرب اللسان في أعلى تجويف الفم 

 ضا طريقة تظهره بنطق صحيح . منبسطا بين األضراس وهذه أي 

 

 أما حرف الظاء فعند النطق به يخرج جزء من اللسان من الفم .

 

 وباختصار : 

 

 .  ، والظاء حين النطق به يكون جزء منه خارج الفم الضاد حين النطق به يكون داخل الفم

 

 ثالثا :

ل يعتمد على االطالع وكثرة  من حيث الرسم واإلمالء _ فليس هناك قاعدة معتمدة تبين الفرق بينهما ، ب

القراءة والكتابة واالستماع فقط ،علما بأن هناك من حاول أن يجد قاعدة يبين الفرق ولكن هي أيضا 

 وال فائدة منها .  االطالع ، و تعتمد على القراءة 

 

 ملحوظة : 

 

قاعدة تبين  توجد لدينا البد أن ننظر إليهما كحرفين مستقلين مثلهما مثل بقية الحروف ، بمعنى ال  -1

 ث( ، أو بين أي حروف متشابهة .  ز ،  بين )ذ ،و  الفرق بين )س ، ش( ،

 الظن معناه الشك ، والضن معناه البخل  -2

 ؛ ألن األولى من ضل واألخيرة من ظل.  الضالين تعني التائهين ، والظالين تعني الجالسين في الظل

 

 باب الضاد والظاء

 

ـادَ ِبْسِتـَطـالَـٍة َوَمـْخـَرجِ َمي ِـْز ِمـَن الـظَّـاِء َوُكلُّـَهـا تَـِجـي  52  َوالـضَّ

 فِي الظَّْعِن ِظـلَّ الُظْهـِر ُعْظِم اْلِحْفـِظ أْيِقـْظ َوأْنُظـْر َعْظـِم َظـْهـِر اللَّـْفـظِ  53

  ُظفُـٍر اْنتَـِظـْر َظـَمـاَظاِهـْر لََظـى ُشـَواُظ َكـْظـٍم َظلََمـا اُْغلُـْظ َظـالمَ  54

 أَْظفَـَر َظنًّـا َكْيـَف َجـا َوَعـْظ ِسَوى ِعِضيـَن َظـلَّ النَّْحـُل ُزْخـُرٍف َسـَوى  55

 َوَظـْلـُت َظْلـتُـْم َوِبـُروٍم َظـلُّـوا َكاْلِحـْجـِر َظـلَّـْت ُشـعَـَرا َنـَظـلُّ  56
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 ـِر َوُكـْنـَت فَـظًّـا َوَجِمـْيـعِ الـنَّـَظـرِ يَْظلَْلـَن َمْحـُظـوًرا َمـَع الُمْحتَـظِ  57

ْعـِد َوُهــوٍد قَـاِصـَرهْ  58  إاِلَّ ِبـَوْيـٌل َهـْل َوأُولَـى َنـاِضـَرْه َواْلغَْيـِظ الَ الرَّ

 َواْلَحـظُّ الَ اْلَحـضُّ َعـلَـى الطَّعَـاِم َوفِــي َضِنـْيـٍن اْلـِخـالَُف َسـاِمـي 59

 

 باب التحذيرات

 

 َوإِْن تَـالَقَـَيــا الـَبــَيــاُن الَِزُم أَْنـقَـَض َظـْهـَرَك َيـعَـضُّ الظَّـاِلـمُ  60

ِ َهــا ِجَباُهـُهـم َعلَـْيـِهـمُ  61  َواْضطُّـرَّ َمـْع َوَعْظَت َمـْع أَفَْضـتُـُم َوَصــف 

 


