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 الفرق بين الضاد والظاء مخرجاً وصفة
نقلتها من بعض أقواؿ أىل العلم من الفقهاء على املذاىب 

 األربعة كاملفسرين كأىل اللغة كأىل األداء احملققني
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 المقدمة
كرمو فهو أىل الثنػاء كادػد إ إلػو حنمد اهلل على كافر فضلو كسابق أفضالو كجزيل إنعامو مبنو ك 

 : أما بعدد صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو غريه كنصلي كنسلم على نبينا حمم

فهػػذه رسػػالة الفػػرؽ بػػني الضػػاد كالصػػاء خمرجػػا كصػػفة أ نقلتهػػا مػػن بعػػض أقػػوؿ أىػػل العلػػم مػػن  
.  كقػػد سػػل    الفقهػػاء علػػى املػػذاىب األربعػػة ك املفسػػرين ك أىػػل اللغػػة كأىػػل األداء احملققػػني

فيهػػػا مسػػػل ا يسػػػريا كيعلػػػم اهلل أا يف أدضػػػر كسػػػعا ُب بويػػػيس العبػػػارة أ كببسػػػي  األسػػػلوب أ 
 كجتنب التعقيد كالبعد عن الصعوبة ما استطع  إىل ذلك سبيال طلبا ُب للفائدة كالتسهيل .

ا ىػذه الرسػالة بػوب القبػوؿ كأف ينفػ   ػ اكأملي ُب ريب جل جاللو كبقدسػ  أاػاؤه أف ي سػو 
الدارسػػني اػػذا العلػػم األيػػل كأف يعلػػو ُب ميػػزاف فسػػناٌب كأف يغفػػر أليب كأمػػي كأىلػػي كإضػػوٌب 
كملػػػن أعػػػانإ علػػػى إضراجهػػػا بوجيهػػػا كنصػػػحا كمتابعػػػو أ كػػػم أبوجػػػو إىل العلػػػي القػػػدير أف يغفػػػر 
للعلمػػاء كاملشػػايو أ كطلبػػة العلػػم كأف يػػوفقهم إىل كػػل ضػػري كأف يػػنفعهم بال تػػاب كالسػػنة كأف 

م ُب أىلهػػم كأمػػواام ضػػري مػػا ضلػػف كليػػا صػػانا ُب أىلػػو أ كأف يغفػػر لنػػاكام كألمػػوات خيلفهػػ
املسػػلمني كيتوػػاكز عنػػا كعػػنهم ُب أصػػحاب اأنػػة إنػػو كع ذلػػك كالقػػادر عليػػو فهػػو جػػواد كػػر  

 رمحن رفيم قريب جميب 

 ىذا....كصلى اهلل كسلم على نبينا حممد كعلى آلو كصحبو أمجعني أأأ
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 قول الحنابلة

  253ص  32مجموع فتاوى ابن تيمية ج    
األلثػ   فصل كأما من إ يقيم قراءة الفاحتة فال يصلي ضلفو إإ من ىو مثلػو فػال يصػلي ضلػف

الػذم يبػػدؿ فرفػا إػػرؼ إإ فػػرؼ الضػاد إذا أضرجػػو مػن طػػرؼ الفػػم كمػا ىػػو عػادة كثػػري مػػن 
النػػاس فهػػذا فيػػو كجهػػاف : مػػنهم مػػن قػػاؿ : إ يصػػلى ضلفػػو كإ بصػػس صػػالبو ُب نفسػػو ألنػػو 
أبػػدؿ فرفػػػا إػػػرؼ   ألف خمػػػرج الضػػاد الشػػػدؽ كخمػػػرج الصػػػاء طػػرؼ األسػػػناف . فػػػ ذا قػػػاؿ  كإ 

اه ظل يفعل كذا . كالوجو الثاا : بصس كىذا أقرب ألف انرفني ُب السم  الصالني ( كاف معن
كالقػػارئ إ ػػا يقصػػد  (ُ شػػيء كافػػد كفػػا أفػػدسا مػػن جػػنا فػػا ارضػػر لتشػػابو امل ػػرجني.

الضػػالؿ امل ػػالف للهػػدل كىػػو الػػذم يفهمػػو املسػػتم  فذمػػا املعػػخي املػػذضوذ مػػن ظػػل فػػال خيطػػر 
ين ص  وتا ومخرج  ا و,  مباا  اب  دال ال  راء ب  ال ينا المختلف  ببػػاؿ أفػػد كىػػذا رػػالؼ انػػرفني 

 فان ىذا ال يحصل بو مقصود القراءة.

  181فصل في االمامة   ص  1اف القناع عن االقناع المجلد  ش 

 منصور ابن يونس ابن ادريس البهوتي 

لػػو أبػػدؿ أم الفاحتػػة  فرفػػان إػػرؼأ إ يبػػدؿ كػػاألبل  الػػذم يعػػل الػػراء غينػػان كحنػػوهأ ف ػػم مػػن 
يهػػػا ننػػػان عيػػػل املعػػػخي( فػػػال يصػػػس أف يػػـد مػػػن إ يبػػػدؿ أ ملػػػا بقػػػدـ  إإ يػػػاد املغضػػػوب نػػن ف

كالضػػالني ( إذا أبػػداا  بصػػاء . فتصػػس (إمامتػػو مبػػن إ يبػػداا ظػػاء . ألنػػو إ يصػػري أميػػا ن  ػػذا 

                                                           
 ُ)

أانب اإمين أك األيسر كالصاء من كلو قاؿ رمحو اهلل بعاىل الضاد من فافة اللساف م  ما يليها من األيراس من ا 
: ف ل ُِْص ُطرؼ اللساف كأطراؼ الثنايا العلياأ ك أما الصوت فحسهما كافد . قاؿ ابن اأزرم ُب النشر ج

فرؼ شارؾ غريه ُب خمرج ف نو إ ميتاز عن مشاركو إإ بالصفاتأ ككل فرؼ شارؾ غريه ُب صفابو ف نو إ ميتاز عنو 
كالضاد كالصاء اشرتكا صفة جهران كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمرجاأ كانفردت الضاد إإ بامل رج. ٍب قاؿ ( 

 باإستطالة.
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 (صس إمامتو مبثلو  إف كالن منهمااإلبداؿ أ كظاىره : كلوعلم الفرؽ بينهما لفصان كمعخي كما ب
 (ُ .الضاد كالصاء   من أطراؼ اللساف. كبني اإسناف ككذلك خمرج الصوت كافدان :  أم

 للشيخ  66اب الصالة ص ت    2الممتع على زاد المستقنع ج  الشرح
 محمد صالح البثيمين مسألة  يف يقرأ ىذه السورة

دؿ الضػاد ف ف قاؿ قائل: ذكرًب أنو إذا أبدؿ فرفان إػرؼ ف اػا إ بصػسأ فمػا بقولػوف فػيمن أبػ
 كإ الضالني (بالصاء (ُب قولو 

 : قلنا ُب ذلك كجهاف لفقهاء اننابلة

 . الوجو األكؿ: إ بصسأ ألنو أبدؿ فرفان إرؼ

كبصػػعوبة  (ِ كعلَّلػوا ذلػك بتقػارب امل ػرجني: بصػسأ كىػو املشػهور مػػن املػذىبأ  الوجػو الثػاا
اؿ   غػػري املغضػػوب علػػيهم كإ التفريػػق بينهمػػاأ كىػػذا الوجػػو ىػػو الصػػحيسأ كعلػػى ىػػذا فمػػن قػػ

 الضالني ( بالصاء فصالبو صحيحةأ كإ ي اد أفد من العامة ييفرؽ بني الضاد كالصاء

 

                                                           
كلو قاؿ رمحو اهلل بعاىل بتقارب الصفات ينهما أ كانفردت الضاد باإستطالة أ إف خمرج كل منهما بعيد عن اإضر   (ُ 

: ف ل فرؼ شارؾ غريه ُب خمرج ف نو ُِْص ُاإداء . قاؿ ابن اأزرم ُب النشر ج كما نص عليو أىل اللغة كأىل
إ ميتاز عن مشاركو إإ بالصفاتأ ككل فرؼ شارؾ غريه ُب صفابو ف نو إ ميتاز عنو إإ بامل رج. ٍب قاؿ ( كالضاد 

 د باإستطالة.كالصاء اشرتكا صفة جهران كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمرجاأ كانفردت الضا

 . انصر التعليق السابق (ِ 
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   للشيخ محمد صالح البثيمين   1المستقنع جد على زاالشرح الممتع
 317صالة الجماعة ص

ذىب أ يستثخي من ىذه املسالة :إبداؿ الضاد الصاء ف نو معفوُّ عنو على القوؿ الراجس كىو امل
إ ي ػاد يفػرؽ بػني الضػاد  أ فػ ف العػامي َّ كذلك خلفاء الفػرؽ بينهمػا ك إ سػيما إذا كػاف عاميػا ن
كلصاء أ فػ ذا قػاؿ  غػري املغصػوب علػيهم كإ الصػالني ( فقػد أبػدؿ الضػاد كجعلهػا ظػاء أ فهػذا 

 يعفى عنو ملشقو التحرز منو كعسر الفرؽ بينهما إ سيما من العواـ .

 : فاإلبداؿ كما يلي

 إبداؿ فرؼ إرؼ إ ميابلو أ فهذا أميٌّ . -ُ

 إبداؿ فرؼ مبا يقاربوأ مثل: الضاد بالصاء أ فهذا معفو عنو .  -ِ

 إ,ماعيل بن عمر بن  ثير القرشي الدمشقي  

  مسذلة(:كالصػػحيس مػػن مػػذاىب العلمػػاء أنػػو يغتفػػر اإلضػػالؿ بتحريػػر مػػا بػػني الضػػاد كالصػػاء  
ا من أكؿ فافة اللساف كما يليها مػن األيػراس أ   كذلك أف الضاد خمرجه (ُ لقرب خمرجيهما

كخمػػػرج الصػػػاء مػػػن طػػػرؼ اللسػػػاف كأطػػػراؼ الثنايػػػا العليػػػا أ كألف كػػػال مػػػن انػػػرفني مػػػن انػػػركؼ 
ادهورة كمن انركؼ الرضوة كمن انركؼ املطبقة أ فلهػذا كلػو اغتفػر اسػتعماؿ أفػدسا م ػاف 

 ارضر ملن إ مييز ذلك كاهلل أعلم . 

                                                           
نهما أ كانفردت الضاد باإستطالة أ إف خمرج كل منهما بعيد عن اإضر  كلو قاؿ رمحو اهلل بعاىل بتقارب الصفات ي (ُ 

: ف ل فرؼ شارؾ غريه ُب خمرج ف نو ُِْص ُكما نص عليو أىل اللغة كأىل اإداء . قاؿ ابن اأزرم ُب النشر ج
ٍب قاؿ ( كالضاد إ ميتاز عن مشاركو إإ بالصفاتأ ككل فرؼ شارؾ غريه ُب صفابو ف نو إ ميتاز عنو إإ بامل رج. 

 كالصاء اشرتكا صفة جهران كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمرجاأ كانفردت الضاد باإستطالة.
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 بيةقول الشاف

 713ص  3المجموع للنووي  تاب الصالة ج  
 :فصل ُب مسائل بتعلق بقراءة الفاحتة كغريىا ُب الصالة 

: يػػػػب قػػػػراءة الفاحتػػػػة ُب الصػػػػالة يميػػػػ  فركفهػػػػا كبشػػػػديدا ا أ كىػػػػنَّ أربػػػػ  عشػػػػرة   الثانيػػػػة(
فػا بشديده أ ُب البسػملة مػنهنَّ بػالث أ فلػو أسػق  فرفػان منهػا أك ضفَّػف مشػددان أك أبػدؿ فر 

إػرؼ مػ  صػحة لسػانو يف بصػس قراءبػو أ كلػو أبػدؿ الضػاد بالصػاء ففػي صػحة قراءبػو كصػػالبو 
 كجهاف للشيو أيب حممد اأويإ .

قػػاؿ إمػػاـ انػػرمني كالغػػزاع ُب البسػػي  كالرافعػػي كغػػريىم : أصػػحهما إ بصػػس أ كبػػو قطػػ  أبػػو 
 الطيبأ قاؿ الشيو أبو فامد : كما لو أبدؿ غريه.

 أ.ق . سر إدراؾ خمرجهما على العواـ كأشبههم الثاا(: بصس لع

 ة تاب الصال 31ص  1قين( لإلمام النووي المجلد)روضة الطالبين وعمدةً المت : 
فػػػرع : جتػػػب قػػػراءة الفاحتػػػة يميػػػ  فركفهػػػا كبشػػػديدا ا . فلػػػو أسػػػق  منهػػػا فرفػػػان أأك ضفػػػف 

ه. كُب كجو : إ يضر مشددان أ أك أبدؿ فرفان إرؼ أ يف بصس قراءبو. كسوء فيو الضادأ كغري 
 إبداؿ الضاد بالصاء .
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 إب ين الض اد 1إ3 تاب ا,رار الص الة إإيي اء عل وم ال دينإال |اليإ
 إ181صإ والظاء

ٍب يقػرأ الفاحتػػة أ يبتػدئ فيهػػا ببسػم اهلل الػػرمحن الػرفيم بتمػػاـ بشػديدا ا كفركفهػػا أ كيتهػػد ُب 
ضر الفاحتة أ كميدىا مدا أ كإ يصل آمني بقولػو الفرؽ بني الضاد كالصاء أ كيقوؿ : آمني ُب آ

 . كإ الضالني كصال
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 قول المالكية

   263شرح بهرم الص ير ) الدر في شرح المختصر ( ص 

 كىل بالفػنأ مطلقػا أك ُب الفاحتػة كبغػري دميػز بػني الضػاد كالصػاء أ ضػالؼ ( أم كىػل ببطػل 
كػػػاف ُب الفاحتػػػة أك غريىػػػا أ أك إ ػػػا ببطػػػل إذا   الصػػػالة باإقتػػػداء بالفػػػن مطلقػػػاأ أم : سػػػواء

أقتػػدل مبػػن يلحػػن ُب الفاحتػػة أ فيػػو ضػػالؼأ كىػػل ببطػػل أيضػػا إذا اقتػػدل بغػػري دميػػز بػػني يػػاد 
 كظاء أك إ ببطل أ فيو ضالؼ .

  161التحرير و التنوير للطاىر ابن عاشور ,ورة التكوير 
جعفػر كمحػزة  بالضػاد( السػاقطة قراء ضلف كركح عن يعقوب ك ناف  كابن عامر كعاصػم كأبػو 

الػػػر ختػػػرج مػػػن فافػػػة اللسػػػاف دمػػػا يلػػػي األيػػػراس أ كقػػػراء البػػػاقوف كىػػػم ابػػػن كثػػػري كأبػػػو عمػػػركا 
 كال سائي ك ركيا بالصاء( الر خترج من طراؼ اللساف ك أصوؿ الثنايا العليا .
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 حنفيةالقول 

  296ا يكره فيها صياشية بن عابدين  تاب الصالة /باب ما يفسد من الصالة وم  
 إإ مػػا شػػق اق ( قػػاؿ ُب اخلانيػػة كاخلالصػػة: األصػػل فيمػػا إذا ذكػػر فرفػػان م ػػاف فػػرؼ كغػػري 
املعخي أ إف أم ن الفصل بينهما بال مشقة بفسد أ كإإ مي ػن إإ مبشػقة كالصػاء مػ  الضػاد أ 

زازيػػػة :كىػػػو قػػػاؿ أكثػػػرىم إ بفسػػػد اىػػػػ . كُب ضزانػػػة التمييػػػز إ بفسػػػدأ كىػػػو امل تػػػار . كُب الب
أعػػدؿ األقػػواؿ أ كىػػو امل تػػار اىػػػ . كفيهػػا : إذا يف ي ػػن بػػني انػػرفني احتػػاد امل ػػرج كإ قربػػو إإ 
أف فيو بلول العامة كالذاؿ م اف الصػاد أ أك الػزام احملػض م ػاف الػذاؿ كالصػاء م ػاف الضػاد 

 اىػ.  إ بفسد عند بعض املشايو

  1ندية جالفتاوي البالمكيرية المشهورة بالفتاوي اله 
إف ذكر فرفا م اف فرؼ كيف يغري املعخي بذف قػرأ إف املسػلموف إف الصػاملوف كمػا أشػبو ذلػك يف 
بفسػػػد صػػػالبو أ كإف غػػػري املعػػػخي فػػػ ف أم ػػػن الفصػػػل بػػػني انػػػرفني مػػػن غػػػري مشػػػقة كالطػػػاء مػػػ  
الصاد فقرأ الطانات م ػاف الصػانات بفسػد صػالبو عنػد ال ػل أ كإف كػاف إ مي ػن الفصػل 

فني إإ مبشػػقة كالصػػاء مػػ  الضػػاد كالصػػاد مػ  السػػني كالطػػاء مػػ  التػػاء اضتلػػف املشػػائو بػني انػػر 
قػػاؿ أكثػػرىم : إ بفسػػد صػػالبو ى ػػذا ُب فتػػاكل قايػػي افأ ككثػػري مػػن املشػػائو أفتػػوا بػػو قػػاؿ 
القايػي اإلمػاـ أبػو انسػن كالقايػي اإلمػاـ أبػو عاصػم : إف بعمػد فسػدت أ كإف جػرل علػى 

تمييػػػػز إ بفسػػػػد كىػػػػو أعػػػػدؿ األقػػػػواؿ كامل تػػػػار ى ػػػػذا ُب الػػػػوجيز لسػػػػانو أك كػػػػاف إ يعػػػػرؼ ال
 لل ردم .
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   المح    يب البرى    اني لمس    اال المبس    وي والج    امبين والس    ير وال|ي    ادات
 والنوادر والفتاوى الواقبات مدهلل بدالال المتقدمين

 املدلف: حممود بن صدر الشريعة ابن مازه الب ارم برىاف الدين أبو املعاع 

 الفصل الثاا ُب الفرائض كالواجبات كالسنن ِٔص  ِة جكتاب الصال

كذلك إذا يف ي ػن بػني انػرفني احتػاد امل ػرج كإ قربػو أ إإ أف فيػو بلػول عامػة أ حنػو أف يػذٌب 
بالذاؿ م اف الصاد أ أك بالزاء احملض م اف الذاؿ أ كالصػاء م ػاف الضػاد أ إ بفسػد صػالبو 

 عند بعص املشايو .

  موقع الدرر السنية( ءالفقها ةقول عام( 
من برىؾ بربيبى قراءًة الفاحتةأ أك أبدىؿى فرفنا إػرؼو مػ  صػحًَّة لسػانًوأ أك نىػن نننػا خيػلُّ املعػخيأ 
يف بًصسَّ قراءبيو كإ صالبيو أ كىو مذىبي الشافعيًَّة أ كاننابلًة أ كقوؿه للمال يَّػًة أ كىػو اضتيػار 

ككذلك من بػرؾ بشػديده فهػي  -مىن برىؾ فرفنا ًمن الفاحتةً  ابني بازو أ كابني عيثىيمني. كذلك ألفَّ 
ػػرفني ـى فى يشػػدَّدى قػػائمه مقػػا

ػػا قػػرىأ  -مبنزلػػًة فػػرؼو  فػػ فَّ انػػرؼى امل يف ييعتػػدَّ  ػػا  ألنَّػػو يف يقرىٍأىػػاأ كإ َّ
أبػػػدىؿ بعضىػػػها. فػػػرع أكؿ: إبػػػداؿي الضَّػػػاًد ُب قولًػػػو بعػػػاىل: كىإى الضَّػػػالةنيى بالصَّػػػاًء بًصػػػسُّ صػػػالةي مىػػػن 

الضَّادى ُب اريًة بالصَّاًءأ كىو قوؿي أكثػًر اننفيَّػًةأ كىػو املشػهوري ًمػن مػذىىًب اننابلػًةأ كالصَّػحيسي 
ككجوه للشافعيًَّة أ كاضتارىه ابني بيميَّةىأ كابني كثريو أ كابني بػازو أ كابػني عيثىيمػني   ًمن أقواًؿ املال يًَّةأ

ى رىجنيً 
كذلك لتقاريًب امل

 .بًة التَّفريًق بينهماأ كصعو (ُ 

 

                                                           
(1)

كلو قالوا كفقهم اهلل أ ك ذا السبب بقرتب صفتها من صفة الصاء أ كأما  امل رج فبعيد كما نص عليو أىل األداء ك  
: ف ل فرؼ شارؾ غريه ُب خمرج ف نو إ ميتاز عن مشاركو إإ ُِْص ُأىل اللغة . قاؿ ابن اأزرم ُب النشر ج
ابو ف نو إ ميتاز عنو إإ بامل رج. ٍب قاؿ ( كالضاد كالصاء اشرتكا صفة جهران بالصفاتأ ككل فرؼ شارؾ غريه ُب صف

 كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمرجاأ كانفردت الضاد باإستطالة.
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 المفسرون 

  إ,ماعيل بن عمر بن  ثير القرشي الدمشقي 
  مسذلة ( : كالصحيس من مػذاىب العلمػاء أنػو يغتفػر اإلضػالؿ بتحريػر مػا بػني الضػاد كالصػاء 

  كذلك أف الضاد خمرجها من أكؿ فافػة اللسػاف كمػا يليهػا مػن األيػراس أ (ُ لقرب خمرجيهما
اللسػػػاف كأطػػػراؼ الثنايػػػا العليػػػا أ كألف كػػػال مػػػن انػػػرفني مػػػن انػػػركؼ  كخمػػػرج الصػػػاء مػػػن طػػػرؼ

ادهورة كمن انركؼ الرضوة كمن انركؼ املطبقة أ فلهػذا كلػو اغتفػر اسػتعماؿ أفػدسا م ػاف 
بالضػػاد فػػال أصػػل لػػو  ارضػر ملػػن إ مييػػز ذلػػك كاهلل أعلػػم . كأمػػا فػػديم : أنػا أفصػػس مػػن نطػػق

 كاهلل أعلم .

  :اإلمام فخر الدين ال رازي أب و عب د اهلل محم د ب ن عم ر  التفسير الكبير
 بن يسين القرشي الطبر,تاني األصل المسألة الباشرة :

امل تػػػار عنػػػدنا أف اشػػػتباه الضػػػاد بالصػػػاء إ يبطػػػل الصػػػالة أ كيػػػدؿ علػػػى أف املشػػػا ة فاصػػػلة 
كجػوه : بينهما جدا أ كالتمييز عسر أ فوجب أف يسق  الت ليف بالفرؽ أ بياف املشػا ة مػن 

األكؿ : أاما من انركؼ ادهورة . كالثاا : أاما من انركؼ الرضوة . كالثالػم : أامػا مػن 
انػػركؼ املطبقػػة أ كالرابػػ  : أف الصػػاء كإف كػػاف خمرجػػو مػػن بػػني طػػرؼ اللسػػاف كأطػػراؼ الثنايػػا 

لضػػاد العليػػا أ كخمػػرج الضػػاد مػػن أكؿ فافػػة اللسػػاف كمػػا يليهػػا مػػن األيػػراس إإ أنػػو فصػػل ُب ا
 (ِ . انبساط ألجل رضاك ا أ ك ذا السبب يقرب خمرجو من خمرج الصاء

                                                           
أىل األداء ك أىل  كلو قاؿ رمحو اهلل ك ذا السبب بقرتب صفتها من صفة الصاء أ كأما  امل رج فبعيد كما نص عليو(ُ 

: ف ل فرؼ شارؾ غريه ُب خمرج ف نو إ ميتاز عن مشاركو إإ ُِْص ُاللغة . قاؿ ابن اأزرم ُب النشر ج
بالصفاتأ ككل فرؼ شارؾ غريه ُب صفابو ف نو إ ميتاز عنو إإ بامل رج. ٍب قاؿ ( كالضاد كالصاء اشرتكا صفة جهران 

 جاأ كانفردت الضاد باإستطالة.كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمر 
 انصر التعليق السابق (ِ 
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فثب  مبا ذكرنا أف املشا ة بني الضاد كالصاء شديدة أدتييز عسر أ كإذا بب  ىذا فنقوؿ : لػو  
كػػاف ىػػذا الفػػرؽ معتػػاا لوقػػ  السػػداؿ عنػػو ُب زمػػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كُب أزمنػػة 

ا عنػػد دضػػوؿ العوػػم ُب اإلسػػالـ أ فلمػػا يف ينقػػل كقػػوع السػػداؿ عػػن ىػػذه الصػػحابة أ إ سػػيم
 . املسذلة ألبتو علمنا أف التمييز بني ىذين انرفني ليا ُب حمل الت ليف

 إ61إ   بين الضاد والظاء إ1إ23إتفسير اآللو,يإاآللو,يإ 
يهػػػا مػػػن كالفػػػرؽ بػػػني الضػػػاد كالصػػػاء خمرجػػػان أف الضػػػاد خمرجهػػػا مػػػن أصػػػل فافػػػة اللسػػػاف كمػػػا يل

األيراس من ميني اللساف أك يساره كمنهم من يتم ن من إضراجها منهما كالصػاء خمرجهػا مػن 
ميتن  كبفسد بو الصػالة   تلفوا ُب إبداؿ إفداسا باألضرطرؼ اللساف كأصوؿ الثنايا العليا كاض

خلالصة عػن أيب فقيل بفسد قياسان كنقلو ُب احملي  الاىاا عن عامة املشايو كنقلو ُب ا أأـ إ
فنيفة كحممد كقيل إ استحسانان كنقلو فيها عن عامػة املشػايو كػذيب مطيػ  البل ػي كحممػد بػن 
سػػلمة كقػػاؿ مجػػ  أنػػو إذا أم ػػن الفػػرؽ بينهمػػا لتعمػػد ذلػػك ككػػاف دمػػا يف يقػػرأ بػػو كمػػا ىنػػا كغػػري 
 املعػػخي فسػػدت صػػػالبو كإإ فػػال لعسػػػر التمييػػز بينهمػػػا ضصوصػػان علػػػى العوػػم كقػػػد أسػػلم كثػػػري
منهم ُب الصدر األكؿ كيف ينقل فثهم على الفرؽ كبعليمو من الصحابة كلو كاف إزمػان لفعلػوه 
كنقل كىذا ىو الذم ينبغي أف يعوؿ عليو كيفػر بػو كقػد مجػ  بعضػهم األلفػاظ الػر إ خيتلػف 
معناىا يادان كظاء ُب رسالة صغرية كلقد أفسن بػذلك فلرياجػ  ف نػو مهػم .كالضػاد مػن فافػة 

كمػػا يليهػػا مػػن األيػػراس مػػن ميػػني اللسػػاف أك يسػػاره كمػػنهم مػػن يػػتم ن مػػن إضراجهػػا  اللسػػاف
منهمػػػا كالصػػػاء خمرجهػػػا مػػػن طػػػرؼ اللسػػػاف كأصػػػوؿ الثنايػػػا العليػػػا كاضتلفػػػوا ُب إبػػػداؿ إفػػػداسا 

 باألضر.
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 تفسير ال|مخشري ,ورة التكوير 
قػػارئ فػػ فَّ أكثػػر كإبقػػاف الفصػػل بػػني الضػػاد كالصػػاء كاجػػب كمعرفػػة خمرجهمػػا دمػػا إ بػػد منػػو لل

العوػػم إ يفرقػػوف بػػني انػػرفني ك إف فرقػػوا ففرقػػا ن غػػري صػػواب أ كبينهمػػا بػػوف بعيػػد فػػ ف خمػػرج 
الضاد من أصل فافة اللساف ك ما يليها من األيراس من ميني اللساف أك يساره . ككاف عمػر 

أفػد ريى اهلل عنو أيب  أ يعمػل ب لتػا يديػو ككػاف   خيػرج الضػاد مػن جانػب لسػانو أ كىػي 
األفرؼ الشورية أض  للويم كالشنيأ كأما الصاء فم رجها من طػرؼ اللسػاف كأصػل الثنايػا 
العليػػا كىػػي أفػػد األفػػرؼ الذكلقػػة أضػػ  الػػذاؿ كالثػػاء كلػػو اسػػتول انرفػػاف ملػػا ببتػػ  ُب ىػػذه 
ان مػػػة قراءبػػػاف ابنتػػػاف كاضػػػتالؼ بػػػني جبلػػػني مػػػػن جبػػػاؿ العلػػػم كالقػػػراءة كملػػػا اضلػػػف املعػػػػخي 

 لرتكيب .كاإشتقاؽ كا

  161التحرير والتنوير  للطاىر ابن عاشور ,ورة التكوير 
ال تاب:  كركح عن يعقوب ك نػاف  كابػن عػامر كعاصػم كأبػو جعفػر كمحػزة  بالضػاد( السػاقطة 
الػػػر ختػػػرج مػػػن فافػػػة اللسػػػاف دمػػػا يلػػػي األيػػػراس أ كقػػػراء البػػػاقوف كىػػػم ابػػػن كثػػػري كأبػػػو عمػػػركا 

 ن طراؼ اللساف ك أصوؿ الثنايا العليا .كال سائي ك ركيا بالصاء( الر خترج م

  ( 17/51تفسير يقي) 
كإ بد للقارئ من معرفة خمرج الضاد كالصاء فاف خمرج الضاد من أصل فافة اللساف كما يليهػا 
مػػن اإيػػراس مػػن ميػػني اللسػػاف أك يسػػار كخمػػرج الصػػاء مػػن طػػرؼ اللسػػاف كاصػػوؿ الثنايػػا العليػػا 

د انػػرفني م ػػاف ارضػػر قلنػػا : قػػاؿ ُب احملػػي  الاىػػاا اذا أبػػى فػػاف قيػػل فػػاف كيػػ  املصػػلى أفػػ
بالصاء م اف الضاد أك على الع ا فالقياس أف بفسػد صػالبو كىػو قػوؿ عامػة املشػايو كقػاؿ 
مشػػاخينا بعػػدـ الفسػػاد للضػػػركرة ُب فػػق العامػػة ضصوصػػا العوػػػم فػػاف أكثػػرىم إ يفرقػػوف بػػػني 

الصة لػو قػرأ بالصػاء م ػاف الضػاد أك بالضػاد م ػاف انرفني كاف فرقوا ففرقا غري صواب كَب اخل
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الصاء بفسد صالبو عند أىب فنيفة كحممد كأما عنػد عامػة املشػايو كػذيب مطيػ  البل ػي كحممػد 
 بن سلمة إ بفسد صالبو .

  (1/5136)المؤلف : محمد الشربيني الخطيب تفسير السراج المنير 
كالصػػػاء كاجػػػبأ كمعرفػػػة خمرجيهمػػػا دمػػػا إ بػػػٌد منػػػو  قػػاؿ الزخمشػػػرم: كإبقػػػاف الفصػػػل بػػػني الضػػػاد

للقػػارئأ فػػ ٌف أكثػػر العوػػم إ يفرقػػوف بػػني انػػرفني كإف فرقػػوا ففرقػػان غػػري صػػوابأ كبينهمػػا بػػوف 
بعيػػدأ فػػ ٌف خمػػرج الضػػاد مػػن أصػػل فافػػة اللسػػاف كمػػا يليهػػا مػػن األيػػراس مػػن ميػػني اللسػػاف أك 

أ ككاف خيرج الضػاد مػن جػانس لسػانوأ يسارهأ ككاف عمر بن اخلطاب أيب  يعمل ب لتا يديو
كىػػي أفػػد األفػػرؼ الشػػورية أضػػ  اأػػيم كالشػػني. كأٌمػػا الصػػاء فم رجهػػا مػػن طػػرؼ اللسػػاف 
كأصوؿ الثنايا العلياأ كىي أفد األفػرؼ الذكلقيػة أضػ  الػذاؿ كالثػاءأ كلػو اسػتول انرفػاف ملػا 

العلػػػم كالقػػراءةأ كملػػػا ببتػػ  ُب ىػػذه ال لمػػػة قراءبػػاف ابنتػػافأ كاضػػػتالؼ بػػني جبلػػػني مػػن جبػػاؿ 
اضتلػػػػف املعػػػػخي كاإشػػػػتقاؽ كالرتكيػػػػب. فػػػػ ف قلػػػػ : فػػػػ ف كيػػػػ  املصػػػػلي أفػػػػد انػػػػرفني م ػػػػاف 
صػػافبوأ قلػػ : ىػػو كويػػ  الػػذاؿ م ػػاف اأػػيم كالثػػاء م ػػاف السػػني ألٌف التفػػاكت بػػني الضػػاد 

 ق  ا. كالصاء كالتفاكت بني أضوا ما 
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 اقوال اىل الل ة

  قال صايب القاموس المحيب: 
اإستطالة لغة : امتٌد أ كمن معاا اإسػتطالة أيضػا : اربفػ  كبفضػل أ كُب اصػطالح اللغػويني 
كالقػػػراء : بعػػػددت التعػػػاريف ُب ذلػػػك بػػػني مصػػػيب كبػػػني مػػػن جانبػػػو الصػػػواب كسػػػوؼ أذكػػػر 
الػػراجس علػػى مػػا قػػرره العلمػػاء املتقػػدموف مػػن اللغػػويني كادػػودين كىػػو أنػػو  امتػػداد اللسػػاف عنػػد 

من أقصى فافتو فىت يصطدـ منتهى طرؼ انافػة للثػة العليػا  كىنػاؾ فػرؽ بػني النطق بالضاد 
امتداد اللساف كامتداد الصوت كبعضهم يفهم أف اإستطالة معناىا : امتداد الصوت إىل ماإ 
اايػة أ كُب بعػػض ال تػػب  اإسػػتطالة : امتػػداد الصػوت  كذلػػك إ يصػػس ألف امتػػداد الصػػوت 

 شػػػرفو علػػػى الشػػػاطبية  بػػػاب خمػػػارج انػػػركؼ :  فػػػرؽ بػػػني إ خيػػػص الضػػػاد قػػػاؿ اأعػػػام ُب
املستطيل كاملمدكد بذف املسػتطيل جػرل ُب خمرجػو أ كاملمػدكد جػرل ُب نفسػو ..  اىػػ كبويػيس 
ىػػذا أف املسػػتطيل جػػرل ُب خمرجػػو بقػػدر طولػػو كيف يتوػػاكزه كالػػراجس التعريػػف األكؿ أمػػا الثػػاا 

رد عليػػو فقػػد كفانػػا اأعػػام رمحػػو اهلل الػػرد الػػذم ذكػػر ُب بعػػض ال تػػب .ىػػذا مػػا إ نت لػػف الػػ
 عليو .

  عثمان ابن جني17ص  1,ر صناعة االعراب   ج 
مػػن أكؿ فافػػة اللسػػاف كمػػا يليهػػا مػػن األيػػراس خمػػرج الضػػاد أإإ إنػػك إف شػػ   ب لفتهػػا مػػن 

 اأانب األمين أ كأف ش   من اأانب األيسر. 
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  9ص 1ارتشاف الضرب من  الم البرب   البي ييان ج 
امل رج الساب  : كىو للضاد أ كىي من أكؿ فافة اللساف كمػا يليػو مػن األيػراس مػن اأانػب 

ة يػػػدؿ علػػػى أاػػػا ب ػػػوف مػػػن أ ككػػػالـ سػػػيبوي (ِ أ أك اإميػػػن عنػػػد األقػػػل(ُ األيسػػػر عنػػػد األكثػػػر
أ كضالفػا لل ليػل ُب زعمػو أاػا (ْ ذىػب إع أاػا ختػص باأانػب األميػنأ ضالفػان ملػن (ّ اأانبني
 . ن خمرج اأيم كالشنيشورية م

  2758 إالكش   اف ع   ن يق   اال ن   وامي التن|ي   ل وعي   ون األقاوي   ل ف   ي
 إ1وجوه التأويلإال|مخشريإ

 ف ف خمرج الضاد من أصل فافة اللساف كما يليها من األيراس من ميني اللساف أك 

كىػػى أفػػد األفػػرؼ الشػػورية أضػػ  اأػػيم كالشػػني أ كأمػػا الصػػاء فم رجهػػا مػػن طػػرؼ اللسػػاف 
 الثناياكأصوؿ 

 5839 إالح      روف الش      جرية 1إأ,      اس البالن      ة إال|مخش      ريإإ
 إ179إ

 . كبات مربفقا كمشتورا من شور الفم كىو مفتحو كالضاد من انركؼ الشورية

                                                           
أك اإيسر على فسب ما يسهل  األمين أكسوء إضراجها من اأانب َْٖصِ اإيضاح جُبقوؿ ابن اناجب  (1)

صرح الزخمشرم بوافدة منها أ يإضراجها من اأانب األيسر أكيف  لبعض األش اص فيها دكف بعض أ كأكثر الناس على
 نب األيسر ابن أيب األفوص .كمن الذين يركف أف الضاد خترج من اأا

كيقوؿ الصيمرم أ كبعض  ِّٓص ّمن الذين يركف أف الضاد خترج من اأانب األمين الريي ُب شرح الشافية ج (2)
 الناس خيرجها من انافة اليسرل أ كبعضهم يسهل عليو إضراجها من اأانبني مجيعان أ التبصرة كالتذكرة للصمريم.

أيقوؿ ابن جإ : إإ إنك إف ش   ب لفتها من اأانب األمين أ كإف ش   من  ّّْص ْال تاب لسيبويو ج (3)
 . ْٕصُاأانب األيسرأ سر صناعة اإلعراب ج

ذىب الريي إع ذلك أ كفهم من كالـ سيبوية غري ما فهمو أك فياف كلذلك يقوؿ :كأكثر ما خترج من اأانب  (4)
   . ِّٗصُاملقتضب ج األمين أ كيركم املاد أف خمرج الضاد من الشدؽ أ
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 5873إ335إ إالحروف الشجرية إ3إلسان البرب ابن منظورإ 
كىػي مػن  كبعض العرب أىشدَّ بصويتان من بعض أ كاأيم كالشني كالضاد بالبة ُب فيز كافد أ

ًة اللسػاف أ  ػدى انركؼ الشٍَّورية أ كالشٍَّوري مىٍفرىجي الفم أ كخمػرج اأػيم كالقػاؼ كال ػاؼ بػني عى ى
 كبني اللَّهاًة ُب أىقصى الفىم .

 5875ي   رف الض   اد  113إ7إ  إ7إلس   ان الب   ربإابن منظ   ورإ
 المبجمة

كالضػاد ُب فيػز الضاد فرؼ مػن انػركؼ ادهػورة أ كىػي بسػعة عشػر فرفػان أ كاأػيم كالشػني 
 كافد أ كىذه انركؼ الثالبة ىي انركؼ الشٍَّوريٌة .

 591111إ7إتاج البروسإال|بيديإ 
 كالٌضادي من انيريكؼ الشٍَّورًية كٍيمىعيها قولك شضج أ الشني كالضاد كاأيم .

 5917باب الضاد المبجمة 2إ13إتاج البروسإال|بيديإ 
عشػػر فرفػػا أ كاأػػيم كالشػػني كالضػػاد ُب فيػػز كىػػو فػػرؼ مػػن انػػركؼ ادهػػورة أ كىػػي بسػػعة 

كافد أ كىذه انركؼ الثالبة ىي انركؼ الشورية . كقاؿ ابن عصفور أ ُب املقرب : كببدؿ 
الضػػاد املعومػػة مػػن الصػػاد املهملػػة أ قػػالوا : مػػص الرمانػػة كمضػػها . قػػاؿ : كالصػػاد أكثػػر . : 

ك ُب ىػػذا األمػػر منػػاض أ أم كقػاؿ ال سػػائي : العػػرب ببػػدؿ مػن الصػػاد يػػادا أ فتقػػوؿ : مالػ
 مناص .
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  13ا 11ص  للخليل  تاب البين  
 ثم الجيم والشين والضاد في يي| وايد

صور انركؼ الر ألف  منها العربية على الوإء أ كىي بسعة كعشركف فرفػان :ع ح ىػػ خ غ 
أؽ ؾ أ ج ش ض أ ص س ز أط د ت أظ ذ ثأ ر ؿ ف أ ؼ ب ـ أ فهػػػػػػػػذه انػػػػػػػػركؼ 

 م فهذه بسعة كعشركف فرفان منها ابنية كالـ العرب .  الصحاح أ ك ا

 

 شجرية مخرج الضاد

أ كمػػا بػػني  يٍ تىلًػػفي
: األمػػري امل مػػن معػػاا الشػػور ُب اللغػػة ُب كتػػاب القػػاموس احملػػي   : كالشَّػػٍوري

سى مػػن ميٍنطىبًػػًق ال رَّيػػب مػػن الرٍَّفػػًلأ كالػػذَّقىنيأ كخمىٍػػرىجي الفىػػم أ أك ميػػدىضَّريهي أ أكالصػػاًم ي أ أك مػػا انٍػفىػػتى 
الفىػػًمأ أك ميٍلتػىقىػػى ااػػزمتني أك مػػا بػػني اللٍَّحيػىػػنٍي كالشَّػػٍورىة كانيػػريكؼي الشَّػػٍورًيَّةي: ش ض ج.  اىػػػً. 

...أ كاأػيم كالشػني كالضػاد بالبػة ُب فيػز كافػدأ كىػي مػن َِٔ/ِكُب لساف العرب ج/ص:
 انركؼ الشٍَّوريةأ كالشٍَّوري مىٍفرىجي الفمأ  .  اىػ .

مػػن انػػػركؼ الشػػػورية  ٖٓص  ُقػػد عػػػدىا اخلليػػل بػػػن أمحػػػد الفراىيػػدم ُب كتابػػػو العػػػني جك  
 كانركؼ الشورية عنده ىي. اأيم كالشني كالضاد أ 

.....انػػػػػرؼ   ْٔكقػػػػػاؿ م ػػػػػي ُب الرعايػػػػػة ُب بعريفػػػػػو لصػػػػػفة اسػػػػػتطالة الضػػػػػاد اللسػػػػػانية ص 
لنطق  ػا أ فػىت ابصػل  املستطيل كىو  الضاد  اي  بذلك ألاا استطال  على الفم عند ا

مب ػػرج الػػالـ أ كذلػػك ملػػا اجتمػػ  فيهػػا مػػن القػػوة بػػاأهر كاإلطبػػاؽ كاإسػػتعالء فقويػػ  بػػذلك 
 كاستطال  ُب اخلركج من خمرجها فىت ابصل  بالالـ لقرب خمرج الالـ من خمرجها.

.... انػػركؼ الشػػوريةأ كىػػي بالبػػة أفػػرؼ   ُّٗكقػػاؿ اإلمػػاـ م ػػي القيسػػي ُب الرعايػػة ص
كالضػػاد كاأػػيم اػػاىن اخلليػػل بػػذلك ألنػػو نسػػبهن إىل املويػػ  الػػذم خيػػرجن منػػو كىػػو  الشػػني
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مفرج الفم قاؿ اخلليل مفرج الفم أم منفتحة كقاؿ غػريه : الشػور جممػ  اللحيػني عنػد العنفقػة  
 اىػ.

 الباب الساب  ذكر ألقاب انركؼ كعللها ٗٓكقاؿ ابن اأزرم ُب التمهيد ص 

 رة أ لقبها  ا اخلليل ابن امحد ُب كتابو العني أأعلم أف القاب انركؼ عش

 الثالم الشورية أ كىي بالبة أفرؼ : اأسم كالشني كالضاد.

  121ص  1ج ولسيبويالكتاب 
 ىػػػذا بػػػاب عػػػدد انػػػركؼ العربيػػػة كخمرجهػػػا كمهموسػػػها كجمهورىػػػا كأفػػػواؿأ ىػػػذا بػػػاب اإلدغػػػاـ

 ة كعشركف فرفان :فذصل فركؼ العربية بسعأ جمهورىا كمهموسها أ كاضتالفها 

اامػػزة أكاأللػػف أكااػػاء أك العػػني أ كانػػاءأ كالغػػني أ كاخلػػاء أ كال ػػاؼ أ كالقػػاؼ أ كالضػػاد أ 
كاأػػػػيم أ كالشػػػػني أ كاليػػػػاء أ كاإـ أ كالػػػػراء أ كالنػػػػوف أ كالطػػػػاء أ كالػػػػداؿ أكالتػػػػاء أ كالصػػػػاد أ 

 مليم أ كالواك .كالزام أ كالسني أ كالصاء أ كالذاؿ أ كالثاء أكالفاء أ كالباء أ كا

ك إ بتبني اإ باملشافهة أ اإ إف الضاد بيت لف مػن اأانػب األميػن أ كإف شػ   ب لفتهػا مػن 
اأانػب األيسػر كىػو أضػفأ أل ػا مػن فافػػة اللسػاف مطبقػة أ ألنػك مجعػ  ُب الضػاد ب لػػف 

 اإلطباؽ م  إزالتو عن مويعو .

 37,38تذ رة النحاة البي ييان ص 
 قػػاؿ رمحػػو اهلل بعػػاىل ِٖاس. كُب ص اللسػػاف كمػػا يليهػػا مػػن اإيػػر  ٍب الضػػاد كىػػي مػػن فافػػة

 ركايات الليم عن اخلليل اف الضاد شورية اىػ . ضكُب بع
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 قوال اىل االداءأ

  161و 138 تاب التحديد البي عمرو الداني  ص 
 كاملستطيل  فرؼ كافد كىو الضادأ استطال  ُب الفم لرضاك ا فىت ابصل  مب رج الالـ .

 ضاد:ذ ر ال

كىػػو فػػرؼ مسػػتطيل أ جمهػػور أمطبػػق أمسػػتعل أفينبغػػي للقػػراء أف ييل صػػوا لفصػػوأ كينعمػػوا    
بيانوأ فاف التقى بتاء بوصل اع إظهاره بتػددةو كيسػرأ ككػذلك اذا التقػى بطػاء أك جػيم أك نػوف 

 أك إـ أك راء . 

  311ص  1النشر في القراءات البشر ج 

تػػاز عػػن مشػػاركو إإ بالصػػفاتأ ككػػل فػػرؼ شػػارؾ ف ػػل فػػرؼ شػػارؾ غػػريه ُب خمػػرج ف نػػو إ مي
غػػػريه ُب صػػػفابو ف نػػػو إ ميتػػػاز عنػػػو إإ بػػػامل رج. ٍب قػػػاؿ ( كالضػػػاد كالصػػػاء اشػػػرتكا صػػػفة جهػػػران 

 . كرضاكة كاستعالء كإطباقاأ كافرتقا خمرجاأ كانفردت الضاد باإستطالة

    186ا  185الرعاية لمكي بن طالب القيسي   ص 
أبػػدايأ ألف التشػػديد الػػذم فيػػو مػػن اإلدغػػاـأ كإ يػػدضل إدغػػاـ علػػى  املشػػدد إ يػػدغم ُب شػػيء

إدغاـأ فاعرؼ ىذا. كل ن خياؼ أف يلفػ  بػاألكؿ مثػل  مػا يلفػ  ( بالثػااأ لتقػارب التشػابو 
 . كاأللفاظ ُب الضاد( ك  الصاء( فيوب أف يتبني الضاد من الصاء
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  إ11أخر  تاب الحروف والقراءات عون المببودإالبظيم آباديإ 
فائػػػدة : كأمػػػا إضػػػراج الضػػػاد مػػػن خمرجهػػػا فعسػػػري إ يقػػػدر عليػػػو العػػػواـ . كُب شػػػرح الشػػػاطبية 
املوسـو ب نز املعاا فرز األماا للشيو أيب عبد اهلل حممػد بػن أمحػد املعػركؼ بشػعلة املوصػلي 

ن الصػػػػػاء إإ اننبلػػػػػي أف الضػػػػػاد كالصػػػػػاء كالػػػػػذاؿ متشػػػػػا ة ُب السػػػػػم  أ كالضػػػػػاد إ بفػػػػػرتؽ عػػػػػ
 عني األضرل انتهى . باضتالؼ امل رج كزيادة اإستطالة ُب الضاد كلوإسا ل ان  إفداسا

 : وقال محمد بن محمد الج|ري في التمهيد في علم التجويد 
كالناس يتفاكبوف ُب النطق بالضادأ فمنهم من يعلو ظاء ألف الضاد يشارؾ الصاء ُب صفا ا   

سػػتطالة كاضػػتالؼ امل ػرجني ل انػػ  ظػػاؤىم بعػػد كلهػا كيزيػػد علػػى الصػػاء باإسػتطالة فلػػوإ اإ
أكثر الشاميني كبعض أىل الشرؽ. كف ى ابن جإ ُب كتاب التنبيو كغريه أف مػن العػرب مػن 

 يعل الضاد ظاء مطلقا ُب مجي  كالمهم كىذا قريب كفيو بوس  للعامة انتهى.

   وقال فخر الرازي في تفسيره: 
باه الضػػاد بالصػػاء إ يبطػػل الصػػالة أ كيػػدؿ عليػػػو أف املسػػذلة العاشػػرة : امل تػػار عنػػدنا أف اشػػت

 املشا ة فاصلة فيهما جدا كالتمييز عسري أ فوجب أف يسق  الت ليف بالفرؽ .

 يقول الخليل 

 والجيم والشين ثم الضاد مبجمة *****والصاد والسين ثم ال|اي والطاء  

 19وقال اإلمام مكي القيسي في الرعاية ص   
ي بالبة أفرؼ الشني كالضاد كاأيم ااىن اخلليل بػذلك ألنػو نسػبهن انركؼ الشورية : كى

إىل املوي  الذم خيرجن منو كىو مفػرج الفػم قػاؿ اخلليػل مفػرج الفػم أم منفتحػة كقػاؿ غػريه : 
 .  ْٖالشور جمم  اللحيني عند العنفقة  اىػ .كقاؿ حنو ذلك  ابن اأزرم ُب التمهيد ص 
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 المحتوياتفهرس 
 ُ .......................................................................... املقدمة

 ِ ..................................................................... اننابلة قوؿ

 ِ .............................................. َّٓ ص ِّج بيمية ابن فتاكل جمموع

 ِ ....................... ُْٖص   اإمامة ُب فصل  ُ ادلد اإقناع عن القناع كشاؼ

 العثيمػني صػاح حممػد للشػيو ٔٔ ص الصالة كناب  ّ ج املستقن  زاد على املمت  الشرح
 ّ ......................................................... سورةال ىذه يقرأ كيف مسذلة

 ْ ....... ِْٕص اأماعة صالة العثيمني صاح حممد للشيو  ْج املستقن  املمت  الشرح

 ْ ........................................... الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إااعيل

 ٓ .................................................................. : الشافعية قوؿ

 ٓ .......................................... َُٕ ص ِج الصالة كتاب للنوكم ادموع

 :الصالة كتابِِْ ص ُادلد النوكم لإلماـ( املتقنيًن  ةكعمد الطالبني ركية 

 كالصػػػاء الضػػػاد بػػػني|ُ|ِ|الغػػػزاع|الػػػدين علػػػـو إفيػػػاء| الصػػػالة اسػػػرار كتػػػاب: القػػػراءة
 ٔ ......................................................................... |ُُٖ|ص

 ٕ ..................................................................... املال ية قوؿ

 ٕ ................................ َّٔ ص(  امل تصر شرح ُب الدر   الصغري  ـر شرح

 ٕ ................................ ُُٔالت وير سورة عاشور ابن للطاىر التنوير ك التحرير

 ٖ ...................................................................... اننفية قوؿ

 ٖ .. ّٔٗص فيها ي ره كما الصالة من يفسد ما باب/ الصالة كتاب عابدين بن فاشية
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 ٖ ...................................... ُج ااندية بالفتاكم املشهورة  رييةالعامل الفتاكم

 الواقعػػػات كالفتػػػاكل كالنػػػوادر كالزيػػػادات كالسػػػري كاأػػػامعني املبسػػػوط ملسػػػائل الاىػػػاا احملػػػي 
 ٗ ................................................................ املتقدمني بدإئل مدهلل

 ٗ ................................................. (السنية الدرر موق   الفقهاء عاـ قوؿ

 َُ ...................................................................... املفسركف

 َُ ......................................... الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إااعيل

 القرشػػي فسػػني بػػن عمػػر بػػن حممػػد اهلل عبػػد أبػػو الػػرازم الػػدين ف ػػر اإلمػػاـ: ال بػػري التفسػػري
 َُ ................................................. : العاشرة املسذلة األصل الطاستاا

 ُُ .................. |ُٔ| كالصاء الضاد بني|   ُ|َّ|ارلوسي|ارلوسي بفسري|

 ُِ ....................................................... الت وير سورة الزخمشرم بفسري

 ُِ .............................. ُُٔالت وير سورة عاشور ابن للطاىر  كالتنوير التحرير

 ُِ ................................................... ْٓ/ُٕ  فقي بفسري:  ال تاب

 ُّ ........ (َُٔٓ/ُ   اخلطيب الشربيإ حممد:  املدلف املنري السراج بفسري:  ال تاب

 ُْ ................................................................ اللغة اىل اقواؿ

 ُْ ........................................................ احملي  القاموس صافب قاؿ

 ُْ .................................. جإ ابن عثمافْٕ ص ُج   اإعراب صناعة سر

 ُٓ ........................... ٗص ُج فياف إيب   العرب كالـ من الضرب اربشاؼ

 كجػػػػػػػػػػػػوه ُب األقاكيػػػػػػػػػػػػل كعيػػػػػػػػػػػػوف التنزيػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػوامض فقػػػػػػػػػػػػائق عػػػػػػػػػػػػن ال شػػػػػػػػػػػػاؼ|ّٖٕٓ
 ُٓ ............................................................. |ْ|الزخمشرم|التذكيل
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 ُٓ .............. |ْٕٗ| الشورية انركؼ|ُ|| الزخمشرم| البالغة أساس|ِٖٗٓ

 ُٔ ................ |َِٓ| الشورية انركؼ| |ِ|منصور ابن العرب لساف|َٕٖٓ

 ُٔ .......... املعومة الضاد فرؼ َُُ|ٕ|  |ٕ|منصور ابن|العرب لساف|ٕٖٓٓ

 ُٔ .............................................ُُ|ٕ|الزبيدم|العركس باج|ْْٗٓ

 ُٔ ........................ املعومة الضاد باب ّ|َُ|الزبيدم|العركس جبا |ْٕٗٓ

 ُٕ ................................................. ِْأ ُْ ص  لل ليل العني كتاب

 ُٖ ..................................................... ُّْ ص ْج لسيبويو ال تاب

 ُٖ ................................................ ِٖ,ِٕص فياف إيب النحاة بذكرة

 ُٗ ............................................................... اإداء اىل أقواؿ

 ُٗ ................................ ُُٔك َُٖ ص  الداا عمرك إيب التحديد كتاب

 ُٗ ............................................ ُِْ ص ُج العشر القراءات ُب النشر

 ُٗ .................................. ُٖٔ ُٖٓ  ص   القيسي طالب بن مل ي الرعاية

 َِ ................... |ُُ|آبادم العصيم|املعبود عوف كالقراءات انركؼ كتاب أضر

 َِ ........................... : التوويد علم ُب التمهيد ُب اأزرم حممد بن حممد كقاؿ

 َِ ......................................................... بفسريه ُب الرازم ف ر كقاؿ

 َِ ......................................... ْٗص الرعاية ُب القيسي م ي اإلماـ كقاؿ

 

 

 

 

 

 


