
كتابة حرفي الضاد والظاء 



عند (( برة العقد الفريد في فن التجويد لعلي احمد ص)) وقد جاء في كتاب 

((الكالم على مخارج اللسان )) الكالم 

( .تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي األضراس : ) الضاد 

( .  تخرج من مقدمة اللسان مع أطراف الثنايا العليا من قرب اللثة: ) والظاء



":المقدمة الجزرية"يقول اإلمام ابن الجزري في 

13 **** ............................(  اد  َوِلـيَـــاِمْن َحافَـتِـِه إِذْ : َوالضَّ

...........................**** .......ََلْضَراَس ِمْن أَْيَسَر أَْو ي ْمنَاَهـا ) 14

من حافة اللسان التي تلي : المعنى( َلضراس( 1)من حافته إذ وليا)

.األضراس

أو -وهو األكثر واألسهل -أي من أيسر الحافة ( من أيسر أو يمناها)

.-وهو أقل وأعسر -أو من كال الحافتين -وهو قليل وعسير -أيمنها 



رف جمع الشيخ أبو عمرو الداني جميع الكلمات القرآنية التي ورد فها ح-

:الظاء في األبيات اآلتية 

 فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا *** ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا



وظللت أنتظر الظالل لحفظنا *** وظعنت أنظر في الظهيرة ظلةً 



ظهر الظهار ألجل غلظة وعظنا *** وظمئت في الظما ففي عظمي لظى 



ظـفرنامـن وحظـرت ظـهر ظهـيرها *** أنظـرت لفـظي كـي تيـقظ فــــظه 



الظعن و/حبس النَفَس والغيظ = كظم / اللهب = الشواظ ) بعض الكلمات السابقة 

  =

(نار = لظى / العطش = الظمأ /وهذه معاني السفر 

 وهناك طريقة قد يتقنها البعض:



من المعروف إن للحروف مخارج في الفم بعضها في أقصى الحلق 
الخ........وبعضها في مقدمة الحلق وبعضها بين الشفتين



:بهما لهما مخرجان خاصان الضاد والظاء والحرفان 



:ومن أجل تبسيط الصورة 



حاول أن تدرب نفسك 



ضعيف : إنطق كلمة -



 ادض: الحظ لسانك إذا وجدت إنه يكون تحت أسنانك وال يظهر بين شفتيك فهنا الحرف



ضابط: إنطق كلمة -



طقها سوف تجد صعوبة لو نطقت حرف الضاد وأنت مخرج لسانك قليال وتجد إن الكلمة تن
بنشاز ملحوظ



ليلال حظ لسانك سوف تجد إنه تلقائيا خرج بين شفتيك بشكل ق: ظرف : إنطق كلمة -



ملحوظحاول أن تنطق الكلمة وأنت تضع لسانك تحت أسنانك سوف تشعر بصعوبة بشكل





 إذن:

ى الكلمة التي تنطقها وتشعر إن لسانك في حالة نطق الحرف المشكوك فيه خرج إل
الظاء: شفتيك فهو حرف 



الضاد: وإذا شعرت بإنك تجد لسانك تحت أسنانك تلقائيا فهو حرف 



:وهنا شرح تفصيلي لمخرج حرف الضاد والظاء 



ا وخروجه, إحدى حافتي اللسان مما يلي األضراس العليا ويخرج منه الضاد المعجمة 
وأقل من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعماالً ومن اليمنى أصعب ، ومن الجانبين أعز

. استعماالً إذ هي أصعب الحروف مخرجاً 



طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والتاء وتسمى هذه -
.الحروف لثوية لقرب مخرجها من لثة األسنان



منها و… ( الضاد)وما سواها فيكتب بحرف ( الظاء)أن في اللغة العربية ثالثا وتسعين كلمة تكتب بحرف 

كلمة تكنب (32)الغريب غير المستعمل ، فنقيت وصفيت ، وأشهرها وما هو متداول اليوم اثنتين وثالثين كلمة 

!!وتسلم بعدها من الخطأ والزلل في هذا الباب… ( ض()الضاد)وما عداها فبـ ( ظ()الظاء)بـ 

1-  بمعنى النصيب : الَحظ

.وهو ضد النسيان : الِحْفظ  -2

.وهو المنع : الَحْظر  -3

وهي الرفعة: الَحْظَوة  -4

.الظلم -5

وهو ذكر النعام: الظليم-6

وهو الغزال: الظبي -7

.وهي طرف السيف : الظبة-8

.وهو السفر بالنساء : الظعن-9

.الظرف-10



11- الظريف.

.الظَّنُّ -12

.الِظ لُّ -13

وهو ضد الخيبة: الظفر -14

...  الظهر-15

.  الظماء -16

.  وهو كتم الحزن : الكظم -17

.  وهو النظر: اللحظ -18

. اللفظ -19

.  الن ْظم  -20



21- النظافة .
.  النَظر-22
. العظم-23
. العظيم-24
.  أمر معظل : وهو الشدة ، من قولهم : العََظل -25
. أعني الحنق : الغيظ -26
. وهي القسوة : الفظاظة -27
. من األمر الفظيع ، وهو الشنيع : الفظاعة -28
... مدح الحي بالشعر : التقريظ -29
.المواظبة-30
.  الوظيفة-31
. ضد النوم : اليقظة -32



 س -ض -ص -ط -ز -ذ -ث -ت -أ) أي كلمة تبدأ بأحد هذه األحرف

!!بتاتا ( ظاء)َل يوجد فيها حرف (( 



يرتفع اللسان إلى األعلى لتلتصف حوافه بلثة األسنان العليا : اولا 

(ولحظ أنه عند الصطدام يكون بين طرف اللسان وبين منطقة التقاء اللحم باألسنان مسافةٌ بسيطة)



يز الفموييزامن االصطدام خروج الهواء من الرئتين فيصعد للح: ثانيا  



ته تزداد كمية الهواء خلف اللسان فتحدث ضغطا  على مقدم: ثالثا  

فتتقدم إلى األمام كما ذكرنا آنفا  



منطقة الضغط ومنطقة التالمس



كةكيفية ومكان خروج الهواء عند النطق بالضاد المتحر


