شـكـر وعـرف ـان:
الحمد هلل الذي بتوفيقه تتم الصالحات والصالة والسالم على خير الخلق
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
بعد حمد اهلل .
أود أن أتقدم بالشكر الخاص إلى:
كل من أعانني على إتمام هذا العمل ،خاصة األستاذ المشرف "رابح
العربي" ،الذي كان عوناً وسنداً لي ،وتحمل عناء التصحيح مرات عدة
دون كلل أو ملل ،والذي كان في كل مرة يوجهني ويصوب عملي
ويزودني بالمصادر الالزمة.
فشكرا أستاذنا الكريم.
ولم أجد ما أقول سوى جزاك اهلل خيرا على تعبك وسهرك إلتمام هذا
البحث.

إهــداء
إلى أعز ما أملك "أمي وأبي" أطال اهلل عمرهما
وحفظهما.
إلى كل عائلتي.
إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد.

مقدمة:
محمد من ال نبي بعده أما بعد:
الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى نبينا ّ
قد أنزل اهلل تعالى القرآن نو ار لمبشرية جمعاء ،فدخل فيو الناس أفواجا سواء كانوا عربا
أصميين أم أعاجم ،ومع زيادة انتشار الدين اإلسالمي في مختمف الرقع الجغرافية بدأ ظيور ما
عدة جوانب من المغة ،من بينيا اإلعراب أي ضبط أواخر الكمم ،وفي إبدال
يسمى بالمحن في ّ
الحروف خاصة إبدال حرف الضاد إلى ظاء ،وىذا عائد لعسر النطق بيذا الحرف( الضاد) ،حيث
اىتم بالمعنى ورّكز جيده
اىتموا بو اىتماما خاصاً فألفوا حولو ّ
نجد العمماء قد ّ
عدة مؤلفات ،منيا ما ّ
اىتم بال ّدراسة الصوتية فرّكز اىتمامو في مخرج حرف الضاد.
عمى النظائر ،ومنيا ما ّ
اخترنا (الضاد والظاء) موضوعا لبحثنا ىذا لما يرتكب من أخطاء في عدم التفريق بينيما،
وخصصناه لجيود ابن مالك في دراسة الموضوع الذي اعتنى بياذين
تغير المعنى
ولتح ّكميما في ّ
ّ
الحرفين وألّف في التفريق بينيما ستّة مؤلفات ،محاولين اإلجابة عن تساؤالت لطالما تبادرت إلى
أذىاننا فيما يخص ىذا الموضوع نذكر منيا:
 ما ىو الفرق بين الحرفين؟ وكيف حاول العمماء معالجة ىذا الموضوع؟ وما ىي جيود ابن مالك فيو؟ولإلجابة عن ىذه األسئمة اطّمعنا عمى مجموعة من البحوث تطرقت إلى ىذا الموضوع
نذكر منيا عمى سبيل المثال "مشكمة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء لرمضان عبد التواب" ،
و"مشكمة نطق صوت حرف الضاد عند الناطقين بالمغة العربية وبغيرىا "تشخيصا وعالجاً" وقد
نشر ىذا البحث في مجمة المشكاة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية سنة 5102م" ،ضاد العربية في

أ

ضوء القراءات القرآنية لعبد المطيف محمد الخطيب" ؛ وبعد اطّالعنا عمى ىذه البحوث وجدنا أن
منيا ما لم يتطرق إال إلى حرف الضاد متناسيا بذلك حرف الظاء ،كما أن منيا ما لم ييتم بجيود
العمماء السابقين وبخاصة ابن مالك ،وىذا ما دفعنا إلى محاولة إيجاد إجابات بأنفسنا ببحث وسمناه
بـ"جهود العلماء حول الضاد والظاء "ابن مالك أنموذجا"" ،وفرضت عمينا طبيعة الموضوع تقسيمو
إلى مقدمة ،مدخل ،فصمين وخاتمة.
في المدخل عرضنا مجموعة نقاط منيا حال المغة العربية قبل اإلسالم وبعده ،وبداية دخول
المحن ،ثم انتقمنا لتخصيص المحن في حرفي الضاد والظاء.
قسمناه
والفصل األول" :مؤلفات العلماء في تصويب األخطاء اللغوية في الضاد والظاء"ّ ،
إلى ثالثة مباحث حسب ما اقتضتو الدراسة ،مبحث أول بعنوان":المؤلفات التي اىتمت بالمعنى"،
ومبحث ٍ
ثان بعنوان":المؤلفات التي اىتمت بالحرفين من الناحية الصوتية" ،أما المبحث الثالث فقد
وسمناه بـ"مقارنة بين جيود العمماء في التمييز بين الضاد والظاء".
أما الفصل الثاني :فكان بعنوان" :دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء" ،وقد
وّ
قسمناه إلى ثالثة مباحث :المبحث األول تحت عنوان :التعريف بابن مالك والمنيج السائد في
ّ
عصره ،ومبحث ٍ
ثان بعنوان" :دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء"،أما المبحث الثالث فكان
بعنوان" :مقارنة بين مؤلفات ابن مالك وما تمتاز بو بالنسبة لممؤلفات األخرى".
والستكمال بحثنا اعتمدنا عمى العديد من المصادر التي أفادتنا من بينيا كتب ابن مالك
الصابوني الصدفي
وكتب الضاد والظاء لعمماء أجالء مثل" :معرفة الفرق بين ّ
الضاد والظّاء" ،البن ّ
اإلشبيمي ،و كتاب فوات الوفيات والذيل عمييا لمحمد بن شاكر الكتبي.

ب

وقد اتبعنا في بحثنا منيجا تحميميا مقارنا حيث عمدنا إلى تحميل ىذه الجيود ومن ثم المقارنة
بينيا.
واجيتنا عدة صعوبات نذكر من بينيا ىيبة التعامل مع كتب القدماء ،وعدم توفر المصادر
ٍ
لكننا تم ّكنا
تخوفنا من عدم إيفاء ىذا البحث حقوّ ،
والمراجع بشكل كاف ،إلى جانب ضيق الوقت ،و ّ
وصوب البحث
وجينا
من عمينا بأستاذ ّ
بفضل اهلل من استكمالو فممو الحمد والشكر ،ومن فضمو أنو ّ
ّ
وقومو فمو جزيل الشكر.
ّ

ج

المدخل
مراحل تطور اللحن في اللغة
العربية.
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مدخل:
مدخل :مراحل تطور اللحن في اللغة العربية.

ُعرف العرب منذ الجاىمية وحتى صدر اإلسالم بفصاحة لغتيم وسالمة لسانيم من المّحن،
قومو ويستعممون األلفاظ في
فكانوا يتحدثون المّغة سميقة دون الحاجة لمقواعد التي تضبط لسانيم وتُ ّ
عدة شعراء اشتيروا بمعمّقاتيم السبع أو
موضعيا المناسب؛ وىذا ما جعل كالميم بميغاً ،فبرز منيم ّ
العشر من بينيم :عنترة بن شداد وابن كمثوم.
 -وقد أنزل اهلل سبحانو وتعالى القرآن بيذه المغة فقال في سورة يوسف :ﱡﭐﲙﲚﲛﲜ

ﲝ ﲞﲟﱠ ﭐيوسف ،٢ :وجاء ىذا القرآن معج از بمفظو ومعناه وسالما من كل األخطاء؛ ذلك
ّأنو تنزيل العزيز الحكيم ،وىناك من ش ّكك في أنو من عند اهلل وأن الرسول اختمقوُ من تمقاء نفسو،
«فجاءت ىاتان اآليتان لتثبتا أّنو من اهلل وحده ال شك وال مرية ،ولتثبت أنو الحق من رب العالمين
الرسول لم يختمقو من تمقاء نفسو فقال سبحانو :ﭐ ﭐﱡﭐﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
وأن ّ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ

السجدة  ،1»٣ - ٢ :وتحداىم في كثير من المواضع عمى اإلتيان بمثمو أو بعشر سور من مثمو أو
بسورة واحدة فقط ،فقال سبحانو وتعالى :ﭐﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠﭐاإلسراء ،٨٨ :فأخبر اهلل سبحانو وتعالى في ىذه اآليةّ « :أنو
لو اجتمعت اإلنس والجن كمّيم ،واتفقوا عمى أن يأتوا بمثل ما أنزلو عمى رسولو ،لما أطاقوا ذلك
ولما استطاعوا ،ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا ،فإن ىذا أمر ال ُيستطاع ،وكيف يشبو كالم

 -1ينظر :ابن كثر ،عمدة التّفسير ،ت :أحمد شاكر ،دار الوفاء ،المنصورة ،ط6426 ،2ىـ2005 ،م ،ج،3
ص.68
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مدخل:

المخموقين كالم الخالق ،الذي ال نظير وال مثال وال عديل لو» ،1أما في موضع آخر فقد قال:
ﱁﱂﱃﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠىود:
ﱄ
ﱡﭐ

« ،٣١ففي ىذه اآلية بين تعالى إعجاز القرآن ،وأنو ال يستطيع أحد أن يأتي بمثمو ،وال بعشـ ـ ــر سور
مثمو»  ،وتحداىم أيضا عمى االتيان ولو بسورة واحدة فقال:ﭐﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
2

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ البقرة.٣٢ :

لكل شيء سبب ،وسبب ظيور المحن اختالط غير العرب بالعرب األصميين عند اعتناقيم
الدين اإلسالمي« ،ولم تزل العرب تنطق عمى سجيتيا في صدر إسالميا وماضي جاىميتيا حتى
أظير اإلسالم عمى سائر األديان ،فدخل الناس فيو أفواجا ،وأقبموا إليو أرساال (أي طوائفاً)،
واجتمعت فيو األلسنة المتفرقة ،والمغات المختمفة ففشا الفساد في المغة والعربية» ،3فالعربية كانت
سميمة تقريبا من كل خطإ ولحن فمم َي ُش ْبيا إال لحن قميل تفرضو الطبيعة البشرية التي ال يمكن أن
تصل إلى الكمال ،ولكن مع انتشار اإلسالم ودخول غير العرب فيو (األعاجم) بدأ تف ّشي المحن في
األلسن بشكل كبير مما أدى إلى تحولو لظاىرة تُدرس .
قال ابن خمدون في مقدمتو« :فمما جاء اإلسالم وفارقوا الحجاز لطمب الممك الذي كان في
أيدي األمم والدول وخالطوا العجم تغيرت تمك الممكة بما ألقي إلييا السمع من المخمفات التي
لممستعربين من العجم والسمع أبو الممكات المسانية ففسدت بما ألقي إلييا مما يغايرىا لجنوحيا إليو

-1ابن كثر ،عمدة ،ج ،2ص.453
 -2ابن كثير ،عمدة التفسير ،نفسو ،ج ،2ص.253

 -3محمد بن الحسن الزبيدي ،طبقات النحويين والمغويين ،ت :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار المعارف ،مصر
القاىرة ،ط ،6984 ،2ص.66
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مدخل:

باعتياد السمع»1؛ أي أن العرب عند اختالطيم بالعجم الذين يمحنون في كالميم انتقل إلييم ىذا
المحن من خالل السماع« .ويقال إن أول لحن سمع في البادية ىذه عصاتي (ىذه عصاي) ،و ّأول
لحن سمع في العراق حي عمى الفالح».2
ومع كثرة ىذا المحن –خاصة مع الفتوحات اإلسالمية -بدأ أىل العمم في التفكير بضبط
المنطمق من النحو  -ضبط أواخر الكممات
ىذه المغة بقواعد تحفظيا وتحمييا من المحن ،فكان ُ
بعدة مراحل .ويقال« :إن أول من كتب فيو أبو األسود الدؤلي من
مر ّ
بالحركات المناسبة -الذي ّ
بني كنانة :ويقال بإشارة عمي رضي اهلل عنو ألنو رأى تغير الممكة فأشار عميو بحفظيا...ثم كتب
فييا الناس من بعده إلى أن انتيت إلى الخميل بن أحمد الفراىيدي».3
كبير ألن أي اختالل في المبنى يؤدي إلى اختالل
ا
وكان االىتمام بالنحو وعموم العربية
ي اختالف لمحركات اإلعرابية يمكن أن يؤدي إلى اختالف جذري في معنى الكالم
المعنى ،وأ ّ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱽﱠالتوبة« ،١ :فروي أن أعرابيا
ﱩ
وأفضل مثال نستدل بو قولو تعالى:ﭐﱡﭐ
سمع من يق أر بالجر فقال إن كان اهلل بريء من رسولو فأنا بريء منو»4؛ فينا عند تغير الحركة
اإلعرابية في رسولو من الرفع إلى الجر صار الرسول معطوفاً عمى المشركين وبالتالي أصبح اهلل
بريئاً من الرسول والمشركين ،وىذا لم يكن المعنى الحقيقي لآلية بل المعنى الحقيقي ىو أن":كال

1
الدرويش ،دار البمخي ،دمشق ،ط6425 ،6ىـ2004 -م،
 ابن خمدون ،مقدمة ابن خمدون ،ت :عبد اهلل محمد ّج ،2ص.368

 -2الجاحظ ،البيان والتبيين ،ت :عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط6468 ،3ىـ6998 ،م،

ج ،2ص.269

 -3ابن خمدون ،مقدمة ابن خمدون ،المصدر نفسو ،ص.396

 -4أبو حيان األندلسي ،تفسير البحر المحيط ،ت :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العممية ،بيروت
لبنان ،ط6ن 6463ىـ6993 ،م ،ج ،5ص.8
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مدخل:

من اهلل والرسول بريء من المشركين" .وىنا تظير لنا الفائدة الكبيرة من ضبط الحركات اإلعرابية
وتأثيراىا عمى المعنى.
عدة مدارس نحوية
ومع اتساع دائرة المحن اتسعت معيا حركة التأليف فظيرت جراء ذلك ّ
كالمدرسة البصرية والمدرسة الكوفية ،...ولم يقتصر ىذا المحن عمى اإلعراب وحركاتو فقط بل
عدة كاألندلس
توسع إلى أن وصل إلى الحروف فظير ما يسمى باإلبدال ،وظير في مناطق ّ
«وأكثر ما وقع في الحروف المتقاربة في المخرج كالباء مع الميم في قوليم :إن لم يتحقق ذلك
فانبصيا(أي المحية) ،والميم مع النون في :خمم وخمن ،والظاء مع الذال في شظ الفرس ومسك
ظفَر والقاف مع الكاف في تَْرُكوه ،وأشار المخمي إلى أن العامة تبدل اليمزة الماً في كثير من
أَ ْ
كالميا كقوليم لَ ْجدر في أَجدر ولَبار في أَبار(صانع اإلبر)».1
أما مظاىر ىذا اإلبدال عند الصقميين «فأكثره ما كان بين الذال والدال -حتى لقد ُذكر لو
الصقمي :ىذا رسم قد طمس،
اء خمسين كممة وما كان بين الظاء والضاد ،ويقول عنو ابن مكي
ُزَى َ
ّ
وأثر قد درس من ألفاظ جميع الناس-خاصتيم وعامتيم -حتى ال تكاد ترى أحداً ينطق بضاد وال
يميزها من ظاء» ،2أما عند المغربيين« فأكثره كان بين حروف متقاربة المخرج ،كقوليم :لقم في
وح ّكو في ُّ -
وحقّو -وقد يكون بين
وح ّ
حق ُ
ك ُ
لقب وداصو في داسو ،وأر في :حر-زجر الحمارُ -
متباعدة المخارج كقوليم-قوس قُدح -في قُزح ،وعرق األسا في النسا»3؛ وما نالحظو أن ىذا
أغمبو في الحروف متقاربة المخرج ،حتى إنيم أحياناً ال يفرقون بين الحروف في السمع
اإلبدال كان ُ
والنطق وىذا نجده بكثرة في «السين مع الصاد» و«الظاء مع الضاد»؛ وذلك لشدة التشابو بين
 -1عبد الفتّاح سميم ،المحن في المغة العربية مظاىره ومقاييسو ،دار المعارف ،القاىرة ،ط6409 ،6ىـ6989 ،م،
ج ،6ص.640
 -2المصدر نفسو ،ج ،6ص.695
 -3المصدر نفسو ،ج ،6ص.220
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مدخل:

الحرفين تارة ولصعوبة النطق بالحرف تارة أخرى ،ويعتبر حرف الضاد من بين أصعب الحروف
من ناحية النطق فقد قيل عنو« :فضاد انفرد باالستطالة وليس في الحروف ما يعسر عمى المسان
مثمو ،فإن ألسنة الناس فيو مختمفة ،وق ّل من يحسنو فمنيم من يمزجو بالذال ومنيم من يجعمو الماً
مفخمة ومنيم من يشمو الزاي وكل ذلك ال يجوز» .1خصوصا من ينطق بالضاد كأنو ظاء ،فإذا
ُخمط بين الحرفين اختل المعنى« ،فميس من طبع العرب والفصحاء أن يخرجوا ىذا الحرف مشوبا
بشيء من الطاء أو الدال معاذ اهلل أن يكون ىذا في لفظيم .والضاد تشبو الظاء المعجمية ،فيي
ىي لوال اختالفيما في المخرج ،وزيادة صفة االستطالة في الضاد عن الظاء»2؛ وىذا ما جعل
الصوتان يتداخالن ،وقد أدى ىذا التداخل وعدم التمييز بين الضاد والظاء إلى خمق مشكمة في
المغة واختالط في المعنى خصوصا في الكممات التي ليا نفس المبنى لكنيا تنطق بالضاد فيكون
ليا معنى وتنطق بالظاء يكون ليا معنى مغاير مثل« :الضاللة والظاللة؛ فاألولى بمعني الغي وىو
ضد الرشد ،أما الثانية فيي مشتقة من كممة الظل وىو ظل الشيء» .3وفي المقابل ىناك كثير من
الكممات تنطق بالضاد والظاء وليا نفس المعنى «كالتظافر والتضافر بمعنى التعاون».4

الضباع ،دار الكتب العممية ،بيروت لبنان ،دط ،دس،
 -1ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر ،ت :عمي محمد
ّ
ج ،6ص.269
 -2ينظر :شمس الدين بن النجار ،غاية المراد في معرفة إخراج الضاد ،ت :طو ُمحسن ،مجمة المجتمع العممي
العراقي ،بغداد العراق ،دط6408 ،ىـ6988 ،م ،ج ،2ص.267-266

3
الضاد والظّاء ،ت :طو محسن ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،العراق ،دط6406 ،ىـ،
 ابن مالك ،أرجوزة في الفرق بين ّ6986م ،ص.605

 -4ابن مالك ،تحفة اإلحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ،ت :حاتم بن صالح الضامن ،دار اليمامة ،السعودية،
دط6460 ،ىـ2009 ،م،ص.60
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مدخل:

الصفير واليمس
أما الصاد والسين «فيما ّ
أسميتان ،أختان من مخرج واحد ،اتفقتا باإلصمات و ّ
الرخاوة» .1وأما االختالف فقد كان في الصفات األخرى وىي« :االنفتاح واالنسفال–خاصة
وّ
حرف
بالسين ،-اإلطباق واالستعالء -خاصة بالصاد« ،2»-واذا كانت السين أصالً ووقع بعدىا
ٌ
من حروف االستعالء (الغين ،الخاء ،القاف والطاء)ُ ،قمبت صاداً ،وىذا عائد أن السين أضعف من
الصاد ،والعكس متوقف عمى السماع» .3ويكون ىذا في الكممات التي ال يتغير معناىا عند القمب
مثل ذلك «:القسطل والقصطل ،والقسطال والقصطال ،والكسطل والكصطل ،والكسطال والكصطال،
والكسطان والكصطان ،وكميا من أسماء الغبار» .4لكن ىناك بعض الكممات التي إذا أبدل حرفيا
تغير معناىا ككممة سارع وصارع فاألول من السرعة والثانية من الصراع .ونظ اًر لؤلىمية الكبيرة
عدة
التي تصدرتيا ىذه الحروف في ضبط المعنى وفي زيادة جمال المغة العربية اىتمت بيا ّ
خصو بإبدال الحروف –
مؤلفات ومثال ذلك كتاب اإلبدال ألبي طيب عبد الواحد بن عمي والذي ّ
ق َذ ْرقاً،
ق الطائر َي ْذ ِر ُ
إبدال حرف مكان حرف آخر -ومثال ذلك« :إبدال حرف الذال والزاي ك َذ َر َ
ق َزْرقاً بمعنى واحد».5
ق َي ْزِر ُ
وزَر َ
َ
إلى جانب الكتب الميتمة بالضاد والظاء وىي كثيرة وأشيرىا كتب ابن مالك « ،والذي يعد
أطول المؤلفين باعاً في ىذا الميدان إذ خمّف لنا ثمانية مؤلفات في ىذا الموضوع وىي:

-1أبو الطيب عبد الواحد بن عمي ،اإلبدال ،ت :عز الدين التنوخي ،مطبوعات مجمع المغة العربية ،دمشق ،دط،
6380ه ،6966ج ،2ص.672

-2ينظر :ابن الطحان اإلشبيمي ،مخارج الحروف وصفاتيا ،ت :محمد يعقوب تركستاني ،مركز الصف اإللكتروني،
بيروت ،ط6404 ،6ىـ ،6984 ،ص.90 ،89

-3ينظر :أ سد الدين محمد ،مجمة المورد ،و ازرة الثقافة واإلعالم دار الشؤون الثقافية العامة ،العراق ،العدد األول،
6406ىـ6966 ،م ،المجمد  ،65ص.678

-4أبو الطيب عبد الواحد بن عمي ،اإلبدال ،ج ،2ص.672
 -5المصدر نفسو ،ج ،2ص.6
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مدخل:

 )6أرجوزة في الفرق بين الضاد والظاء :وىي أطول ما ُنظم في ىذا الموضوع حيث تقع في
ضاديا ومعيا مثل ىذا
مئة وخمسة وتسعين بيتا ،كما أنيا تحوي عمى مئة وسبعة وسبعين لفظا
ّ
العدد من األلفاظ الظائية».1
ظائية من البحر البسيط ،تشمل عمى اثنتين
 )2االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد« :قصيدة ّ
وسبعين بيتا ،وىي تجمع مميزات لمظاء من الضاد».2
 )3منظومة في الفرق بين الظاء والضاد.
 )4اإلرشاد في الفرق بين الظاء والضاد(لم يصل إلينا).
 )5مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال.
 )6ضوابط ظاءات القرآن الكريم.
 )7تحفة اإلحظاء في الفرق بين الضاد والظاء
 )8االعتماد في نظائر الظاء والضاد «:جمع ابن مالك في ىذا الكتاب ثالثا وثالثين لفظة من
األلفاظ المتفقة المبنى المختمفة المعنى وىو ما يسمى بالنظائر ،وكل لفظة من ىذه األلفاظ تقال
بالضاد فيكون ليا معنى فإذا قيمت بالظاء كان ليا معنى آخر مثل الحض والحظ ،والضن والظن
وما يشبو ذلك».3
إلى جانب العديد من المؤلفات األخرى والتي أُلف بعضيا قبل تأليف ابن مالك وبعضيااآلخر بعد التأليف ،نذكر منيا:
 -1ينظر :طو محسن ،مقدمة تحقيق األرجوزة في الفرق بين الضاد والظاء البن مالك ،المصدر نفسو ،ص،95
.600

 -2ابن مالك ،االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد  ،ت :طو محسن ،حسين تورال ،مطابع النعمان ،النجف
األشرف العراق ،دط ،س6396ىـ ،6972 ،ص.67

3
الضامن ،دار
الضامن ،مقدمة تحقيق االعتماد نظائر الظاء والضاد البن مالك ،ت :حاتم الصالح ّ
حاتم صالح ّالبشائر لطباعة والنشر ،دمشق سوريا ،ط6424 ،6ىـ2003 ،م ،ص.66
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مدخل:

الضاد :وتحتوي ىذه المنظومة عمى ستة
منظومة ُّالفروخي في الكممات التي تنطق بالظّاء و ّ
وثالثين كممة حيث خص الشطر األول بالكممات التي تكتب بالظاء ،أما الشطر الثاني فقد
خصصو لمكممات التي ليا نفس المبنى ولكن تكتب بالضاد بدل الظاء مع اختالف المعنى
ونضرب المثال بالبيت التالي:
«والظن في اإلنسان إحدى التُّيم *** وىكذا الضن البخيل فافيم».1
فقد جاءت ىنا كممة الضن بمعنى مغاير لكممة الظّن« ،فالظّن شك ويقين إال أنو ليس بيقين ِع َي ٍ
ان،
2
المضنة :كل ذلك
ضن فمعناىا ىو« :الض َنةُ والضن و
ّ
إنما ىو يقين تدبر ...وجمعيا ظُُنون»  ،أما ّ

بمعنى اإلمساك والبخل».3
وقد سبقو إلى التأليف في ىذا الموضوع عالم جميل ىو «:أبو البركات عبد الرحمن بن محمد
األنباري ،وسمى كتابو "زينة الفضالء في الفرق بين الضاد والظاء"» ،4وقد اتبع ابن األنباري في
معينا ،حيث قسمو إلى ثالثة أبواب وىي:
كتابو ىذا منيجاً ً
الباب األول :وىو الباب الخاص بالضاد؛ حيث ذكر في ىذا الجزء من الكتاب الكممات التي تكتب
الضريع وىو نوع
مرة سواء بالقرآن أو الحديث أو الشعر ،ومثالوّ « :
بالضاد مع ضرب مثال في كل ّ

1
الزاوي ،دار الفتح لطباعة والنشر،
 ُّالضاد ،ت :الطّاىر أحمد ّ
الفروخي ،منظومة في الكممات التي تنطق بالظّاء و ّ
بيروت لبنان ،ط6404 ،6ىـ6984 ،م ،ص.66

-2ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت لبنان ،دط ،دس ،ج ،63ص.272
 -3المصدر نفسو ،ج ،63ص.266

4
مفروخي ،ص.9
الزاوي ،مقدمة تحقيق األرجوزة ل ُّ
 -الطّاىر أحمد ّ
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مدخل:

من الشوك؛ واستدل بقولو تعالى:ﭐﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠالغاشية ،٦:وجاء في الحديث أن«
أمر من الصبر ،و ْأنتَ ُن من الجيفة ،وأح ُّر من النار».
الضريع شيء يكون في النار ،يشبو ال ّشوكُّ ،
ّ

1

الباب الثاني :خصص ىذا الباب لمكممات التي تكتب بالظاء واستشيد بالقرآن والحديث والشعر.
الباب الثالث :أما ىذا الباب فقد ُخصص لما يقال بالضاد والظاء مع اختالف المعنى؛ حيث كان
يسبق بإعطاء األمثمة من القرآن ثم من الحديث ثم من الشعر.
المنصبة في ىذا الموضوع لوجدنا إن أغمبيا -إذ لم نقل كميا-
أمعنا النظر في الجيود
ولو ّ
ّ
ار أو شرحاً أو تحقيقاً لما قالو
جيود لمقدماء دون المحدثين ،وأن جيود المحدثين لم تكن إال تكر اً
القدماء.
ويمكن أن نقسم جيود القدماء إلى قسمين ىما:
الحث عمى المحافظة
 )6جيود القُّراء :وأغمب ىذه الجيود كانت
منصبة عمى مخرج الضاد و ّ
ّ
عميو ،مع ضرورة التمييز بين حرفي الضاد والظاء.
 )2جيود عمماء المغة :وكانت أغمبيا منصبة حول المعنى.

1
الضاد والظاّء ،ت :رمضان عبد التواب ،دار األمانة ،بيروت
 أبو البركات األنباري ،زينة الفضالء في الفرق بين ّلبنان ،دط6976 ،6396 ،م ،ص.46
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الفصل األول:
مؤلفات العلماء في تصويب األخطاء
اللغوية في الضاد والظاء.
المبحث األول :المؤلفات التي اهتمت
بالمعنى.
المبحث الثاني :المؤلفات التي اهتمت
بالحرفين من الناحية الصوتية.
المبحث الثالث :مقارنة بين مؤلفات العلماء
في دراسة الضاد والظاء.

الفصل األول:

مؤلفات العمماء في تصويب األخطاء المغوية في الضاد والظاء

تمهيد:
مس مخارج الحركؼ مع انتشار االسالـ كدخكؿ
لقد انتشر المحف كاتٌسعت دائرتو حتى ٌ
األعاجـ في الديف .فاىتـ العمماء بمخارج الحركؼ كصفاتيا ،كالخميؿ الذم جعؿ تقسيـ معجمو
حسب مخارج الحركؼ فبدأ بحرؼ العيف .ك ًمف بيف الحركؼ التي فشا فييا المحف بشدة حرؼ
األصمي كالمحافظة عمى
الضاد كذلؾ لعسر النطؽ بو كعدـ معرفة األعاجـ إخراجو مف مخرجو
ٌ
ٌ
صفاتو ،حيث استيبدؿ ىذا الحرؼ بعدة حركؼ أخرل كػ"الزام" كذلؾ عند بعض بالد المشرؽ؛
كأكثر حرؼ استيبدؿ بو ىذا الحرؼ حرؼ "الظٌاء" فأصبحت ىناؾ صعكبة في التمييز بيف الحرفيف.
نقسميا إلى قسميف ىما:
فظيرت ٌ
عدة مؤلٌفات حكلو كحكؿ الظاء ،يمكف أف ٌ
مؤلفات العمماء الذيف اىتمكا بالمعنى.-مؤلفات العمماء الذيف اىتمكا بمخرج الصكت.
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مؤلفات العمماء في تصويب األخطاء المغوية في الضاد والظاء

المبحث األول :المؤلفات التي اهتمت بالمعنى:
أغمب العمماء الذيف اىتمكا بالمعنى عمماء المغة كالنحك ،مف أمثاؿ ابف مالؾ ،كنجد أف أغمب
جيكد ىؤالء انصبت دراساتيـ في معاني الكممات التي إذا يكتبت بالضاد كاف ليا معنى كاذا كتبت
الظائية،
بالظاء كاف ليا معنى مغاير ،كيقكـ عمماء ىذا الصنؼ عمى« :استقراء األلفاظ
الضادية ك ٌ
ٌ
كتفسير معانييا ،أك االكتفاء بتعييف نكع كاحد منيا كغالبا ما يككف الظاء تميي از لو مف الضػاد»،1
كنذكر منيا:
الفركخي ،أبك
الفروخي"(:ىك محمد بف أحمد ،بف الحسف ،بف محمكد األكانيُّ ،
" .1أرجوزة ُّ
نصر ،كاتب مجيد ،مف أىؿ (أكانا) بالعراؽ ،تكفي سنة  557ىػ).2
التعريف بالمنظومة ومنهجها:
حيث تحتكم ىذه المنظكمة عمى« :ستة كثالثيف كممة ،تيق أر كؿ منيا بالظاء تارة كبالضاد أيخرل
مع اختالؼ المعنى» .3كىي عبارة عف أرجكزة –قصيدة مف بحر الرجز.-
أما فيما يخص المنيج العاـ لألرجكزة يمكننا استنتاجو مف األبيات األكلى ليا كىي:
عدة مف الكمـ ***في الظاء كالضاد جميعا فافتيـ
«كقد نظمت ٌ
بالعمكـ ييعنى
الم ى
عنى ***يعرفيا مف ي
فإنيا يمختمفات ى
كعدىا
فاسمع يب َّ
ني مف أبيؾ ىسردىا***كاعرؼ يىديت حصرىا ٌ
1
المارد في معرفة مخرج الضاد لشمس الديف بف النجار ،،ص.251
 طو محسف ،مقدمة تحقيؽ غاية ي2
مفركخي ،ص.11
 -الطٌاىر أحمد الزاكم ،مقدمة تحقيؽ األرجكزة ل ُّ

 -3مقدمة تحقيؽ المرجع السابؽ ،ص.9
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مؤلفات العمماء في تصويب األخطاء المغوية في الضاد والظاء

فابدأ إذا قرأتيا بالظاء***كثف بالضاد عمى استًكاء».1
ييفيـ مف خالؿ االطالع عمى ىذه األبيات أف القصيدة عبارة عف "نظـ" كليس بشعر عادم ،كأنو
ألٌفيا في مكضكع معيف كىك "الضاد كالظاء" دكف سكاىا ،كأف ىذه األلفاظ ليا مبنى كاحد لكف
بعدىا أنو سبؽ بذكر الكممات التي تكتب بالظاء ثـ ردفيا بالكممات التي
المعنى مختمؼ ،كذكر ٌ
تكتب بالظاء .أما فييا يخص المنيج المتبع في ترتيب ىذه الكممات فمـ يذكره ،كلـ يكف لو ترتيب
محدد اتبعو بؿ رتبو الترتيب الذم يفيده في المحافظة عمى كزف األرجكزة مع قافيتيا.
كفيما يخص الشكاىد فال كجكد ليا ،كال لمجانب الصكتي ،بؿ اىتـ الكاتب بالمعنى فقط دكف
اإلشارة لمجانب النطقي لمحرفيف.
".2الفرق بين الضاد والظاء في كتاب اهلل َّ
عز وجل وفي المشهور من الكالم" ألبي عمرو
الداني .كلد
مكم القرطبي ٌ
ّ
الداني(:أبك عمرك عثماف بف سعيد بف عثماف بف سعيد بف عمر األي ٌ
سنة371ىػ كتكفي سنة 444ىػ ،كنشأ في قرطبة)

2

 .2.2التعريف بالكتاب والمنهج المتبع في تأليفه:
حيث ذكر المؤلؼ في ىذا الكتاب الكممات التي تكتب بالظاء دكف الكممات التي تكتب
لما عزمت عمى ذلؾ رأيت أف ًذ ٍك ىر أحد ىذيف الحرفيف ييغني عف ذكر
بالضاد ،فقاؿ« :كاٌني ٌ
كردا...فتأممت يكيركد ىذيف الحرفيف ،فرأيت حرؼ
كيكصؿ إلى معرفتيما كتمييزىما معا إذا
اآلخر ،ي
ٌ
كتصرفا ،فأضربت عف ذكره كتصنيفو طمبان لإليجاز ،كذكرت حرؼ الظٌاء
الضاد أكثر كركدا
ُّ
ٌ
1
الفركخي ،األرجكزة ،ص.16 ،15
ُّ -

2
الضامف ،مقدمة تحقيؽ الفرؽ بيف الضاد كالظاء في كتاب اهلل َّ
عز كجؿ كفي المشيكر مف الكالـ
 حاتـ صالح ٌألبك عمرك َّ
الداني ، ،ت :حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر ،دمشؽ(سكرية) ،دط ،دس ،ص.7
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الفصل األول:

مؤلفات العمماء في تصويب األخطاء المغوية في الضاد والظاء

1
الضاد
خصص بابان «لذكر الفرؽ بيف ٌ
خاصة ،لقمة ىد ٍكًرًه كتصرفو ،رغبة في االختصار»  .لكنو ٌ
2
قسـ ىذا الكتاب إلى أربعة كثالثيف بابا ،حيث
كالظٌاء في المخرج كحاؿ كؿ كاحد منيما»  ،كقد ٌ

قاـ في كؿ و
باب بذكر كممة تكتب بالظاء كما تصرؼ عنيا إف يكجد ،كلـ يرتب ىذه الكممات ترتيبان
معيَّنا بؿ رتبيا ترتيبان اعتباطيا ،ككاف في كؿ مرة يذكر فييا الكممة يردفيا بمعناىا ثـ يذكر بعدىا
اآليات التي جاءت فييا ىذه الكممات ،كنستثني مف ىذه األبكاب الباب األكؿ كاألخير ،أما الباب
األكؿ فقد ذكرنا سابقا ما جاء فيو ،كالباب األخير ذكر فيو "ما كرد مف حرؼ الظٌاء في المتعارؼ
مف الكالـ دكف القرآف".3
 .2.2سبب تأليف الكتاب:
كقد ذكر المؤلؼ السبب األساسي لتأليؼ الكتاب فقاؿ« :كقد دعاني ما رأيتو مف حاجة الطٌالبيف
ىف أي ٍف ًرد كتابا في الفرؽ بينيما في
إلى معرفة ذلؾ ،مع غمط كثير مف َّ
القراء كغيرىـ فيو ،إلى أ ٍ
كتاب اهلل َّ
ألنو إذا خمط بينيما
عز كج ٌؿ» ،4ذلؾ عائد لضركرة معرفة
ِّ
المجكد الفرؽ بيف الحرفيف ٌ
و
اختالؿ في المعنى.
أصبحت صالتو غير جائزة ،ذلؾ لما فييا مف
كما الحظناه مف خالؿ اطٌالعنا عمى الكتاب غناه بعدة أشياء منيا:
 -ذكره ألغمب اآليات التي تحتكم عمى الكممة التي يتحدث عنيا.

-1أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.30
-2ينظر :المصدر نفسو ،ص.32
-3المصدر نفسو ،ص.89
-4المصدر نفسو ،ص.30
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بعدة آيات كيذكر معانييا المختمفة
أنو كاف يذكر الكممة بالظاء كيذكر معناىا ثـ يستشيد فييا ٌكتصرفات الكممة ،كك اف في بعض األكقات يذكر الكممة التي تكتب بالظاء كبعد أف يتفرغ مف
شرحيا يذكر نظيرتيا ثـ يشرحيا.
 .2.2شواهد الكتاب:
درستو لمكممات التي تتكفر عمى
كانت أدلة ىذا الكتاب كثيرة خصكصا مف القرآف كذلؾ عائد ل ا
حرؼ الظاء في القرآف ،كىذه بعض تمؾ الشكاىد:
 القرآن:
قاؿ الكاتب في معنى كممة الظف« :اعمـ نفعنا اهلل كاياؾ ،أف الظف يأتي عمى كجييف :يككف ش ٌكان،عز كجؿ:ﭐﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
كيككف يقينان...ك َّ
أما إذا كاف بمعنى اليقيف فنحك قكلو ٌ

ﲰ ﲱﲲﱠالبقرة ،1»٦٤ :كجاء في تفسير ابف كثير« :أم محشكركف إليو يكـ القيامة،
معركضكف عميو ،كأنيـ إليو راجعكف ،أم :أمكرىـ راجعة إلى مشيئتو ،يحكـ فييا ما يشاء بعدلو،
فميذا لما أيقنكا بالمعاد كالجزاء ىسييؿ عمييـ فعؿ الطاعات كترؾ المنكرات».2
قاؿ الكاتب« :اعمـ نفعنا اهلل كاياؾ ،أف معنى اإلنظار ك َّاإلنساء كاإلىماؿ ،كذلؾ
النظرة :التأخير ك ٍ
نحك قكلو تعالى:ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ األعراؼ.3»٤١ :
بعدة أحاديث أيضا منيا:
 الحديث :استشيد المؤلٌؼ ٌ

 -1أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.36
 -2ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،1ص.111

 -3أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.51

23

الفصل األول:

مؤلفات العمماء في تصويب األخطاء المغوية في الضاد والظاء

استدؿ بالحديث في معنى كممة ا ٌلنظر فقاؿ« :كردت ىذه الكممة في القرآف عمى كجكه كثيرة،منيا بالعيف ...كما ركل جرير بف عبد اهلل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـَّ « :
"إنكـ تركف رٌبكـ يكـ
تضامكف في رؤيتو" ،أم ال تزدحمكف كال تدافعكف» ،1كجاء
القيامة كما تركف القمر ليمة البدر ال
ُّ
...حدثنا إسماعيؿ عف قيس عف جرير قاؿ :ك ٌنا عند النبي صمى اهلل عميو
في صحيح البخارم« :
ٌ
البدر -فقاؿ " :إنكـ ستركف ربَّكـ كما تركف ىذا القمر ،ال
كسمـ فنظر إلى القمر ليمةن –يعني ى
ضامكف في رؤيتو ،فإف استطعتـ أف ال تيغمبكا عمى صالة قبؿ طيمكع الشمس كقبؿ يغركبيا
تي
ى
فافعمكا"».2
كاستدؿ بحديث آخر ىك« :الظَّمؼ ،كجمعو أظالؼ كظيمكؼ ،كىي أخفاؼ المعز كالبقر .كمنوؽ"» ،3كجاء في صحيح سنف النسائي« :عف ابف ب و
"ردكا السَّائؿ كلك بظمؼ يم ٍح ىر و
جيد
الحديثٌ :
ي
األنصارم ،عف َّ
جدتوَّ ،
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :ي"رُّدكا السَّائؿ ،كلك بً ًظمؼ يمحرؽ».4
َّ
يتخؿ عف استشياده
 الشعر :رغـ اىتماـ الكاتب في ىذا الكتاب بالقرآف بشكؿ خاص إلى أنو لـ
بعدة أبيات مستدال بيا ،كمف ىذه األبيات:
بالشعر ،فقد جاء ٌ
قاؿ « :كالحفيظة  :الحمية ،كما قاؿ الشاعر:قد قمِّصت شفتاه مف حفيظتو*** ً
يؿ مف َّ
شدة التقميص يم ٍبتسمتان».5
فخ ى
ى

-1أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.46

-2إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،بيروت (دمشق) ،ط1423 ،1هـ2002 ،م ،باب فضل

صالة العصر ،ص ،143رقم الحديث (.)554

 -3أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.143

 -4محمد ناصر الدين األلباني ،صحيح سنن ال ِّنسائي ،رواه جرير عبد هللا ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،
الرياض ،ط1319 ،1هـ1998 ،م ،باب ر ّد السائل  ،ج ،2ص ،217 ،216رقم الحديث (.)2564

 -5أبك عمرك َّ
الداني ،الفرؽ بيف الضاد كالظاء ،ص.59
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كجاء في ديكاف المتنبي:
«قى ٍد ىقمَّصت شفتاه مف حفيظتو*** ً
فخيؿ مف ًش ٌدة التَّ ٍعبيس يم ٍبتى ًسمان»

1

لتعرض كتاب مف الكتابيف
ىناؾ اختالؼ طفيؼ بيف البيتيف؛ ىك اختالؼ كممة كرٌبما ىذا عائد ُّ
لمتَّصحيؼ.
"الضاد والظاء" ألبي الفرج محمد بن عبد اهلل بن سهيل ال ّنحوي(:أبك الفرج محمد بف عبد اهلل
.3
ّ
بف سييؿ النحكم المتكفى سنة .2)420
 .2.2التعريف بالكتاب والنهج المتبع في التأليف:
عمي أف أجمع لو ما ييكتب
كقد جمع الكاتب في ىذا الكتاب الكممات المعركفة فقاؿ« :اقترح ٌ
الناس كفي مكاتباتيـ كأف أجتنب غريب الكالـ
بالضاد كما يكتب بالظٌاء ،مما يجرم في محاكرة ٌ
ككحشيِّو الذم يثقؿ استعمالو كيتكمؼ مقالوي» ،3كاجتنب الكاتب في كتابو الغريب كغير المعركؼ
مف الكممات التي تكتب بالظاء كالتي تكتب بالضاد ،كذكر الكاتب في مقدمة كتابو الحركؼ التي
يذكر فييا الضاد كالحركؼ التي يذكر فييا الظاء ،4كقسـ كتابو إلى جزأيف ككؿ جزء مرتب حسب
حركؼ المعجـ ،حيث خصَّص الجزء األكؿ لمكممات التي تكتب بالضاد كذكر في الجزء الثاني
مرة يذكر الكممة األصؿ كيذكر معناىا مباشرة ثـ يردفيا
الكممات التي تكتب بالظاء ،ككاف في كؿ ٌ
بمشتقاتيا مع ذكر معانييا ،ككاف الكاتب إذا خال الحرؼ مف الكممات التي تكتب بالضاد أك

-1التبريزم ،شرح ديكاف المتنبي ،ت :راجي األسمر ،دار الكتاب العربي ،بيركت (لبناف) ،ط1414 ،2ىػ1994 ،ـ،
ج ،2ص.82

2
الضامف ،دار
الضاد كالظٌاء ألبي الفرج بف سييؿ ،ت:حاتـ صالح ٌ
الضامف ،مقدمة تحقيؽ ٌ
 حاتـ صالح ٌالبشائر ،دمشؽ (سكرية) ،ط1425 ،1ىػ2004 ،ـ ،ص.3

 -3المصدر نفسو ،ص.13
 -4المصدر نفسو ،ص.14
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الكممات التي تكتب بالظاء ذكر ذلؾ ،مثؿ قكلو« :باب الثٌاء :و
خاؿ ليس في حركؼ الظٌاء كممة
ٌأكليا ثاء».1
كذكر ابف سييؿ مخرج كؿ مف الضاد كالظاء قبؿ التطرؽ لمعاني الكممات  ،فقد ذكر مخرج الضاد
قبؿ عرض الكممات التي تكتب بيذا الحرؼ فقد قاؿ في مخرج الضاد« :مخرج الضاد مف ِّ
الش ٍد ً
ؽ
الناس يجرم لو في األيمف ،كبعضيـ يجرم في األيسر» ،2أما مخرج الظاء
بكسط المساف ،فبعض ٌ
فقد قاؿ فيو« :مخرج الظٌاء مف المَّثة مف طرؼ المٌساف» ،3لكف المؤلؼ ذكر مخارج الحركؼ بشكؿ
مكجز كلـ يفصؿ في صفات الحرفيف ،كفي الصفات المتشابية في الحرفيف ،كما يميز ىذا الكتاب
أنو اىتـ بمعاني الكممات كأنو اىتـ بالكممات المتداكلة سكاء في االستعماؿ أك في التأليؼ عكس
كتب ابف مالؾ التي اىتمت بالكممات الغريبة كالمتداكلة ،ككاف أيضا في بعض األكقات يذكر
كممات لـ ترد حتى في المعاجـ كال في كتب المغة.
بعدة شكاىد يبمغ عددىا:
 .2.2شواهد الكتاب :كفيما يخص االستشياد فقد استشيد الكاتب ٌ
مكزعة عمى الكجو اآلتي:
«مئة كأربعة كخمسيف ،كىي ٌ
_القرآف الكريـ :سبع كأربعكف آية ،مشي انر إلى القراءات في عدد منيا.
األحاديث كاآلثار :ثمانية عشر حديثا كأث انر.-األمثاؿ :أحد عشر مثالن.

1
الضاد كالظٌاء ،ص.60
 أبك الفرج بف سييؿٌ ،-2المصدر نفسو ،ص.13

-3المصدر نفسو ،ص.59
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األشعار :ثمانية كستكف بيتان» .1كىذه بعض األمثمة عف تمؾ الشكاىد: القرآن :أكثر ما استشيد بو الكاتب اآليات القرآنية:
-قاؿ الكاتب« :كالظٌ ٌؿ الظٌميؿ :عبارة عف الجنَّة ،كما قاؿ سبحانو:ﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ النساء:

 ،2»٧٥كجاء في تفسير ابف كثير« :أم ظال عميقا كثي ار غزي ار طيبا أنيقا .ركل جرير عف أبي
ىريرة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿَّ " :
إف في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظميا مائة عاـ
ال يقطعيا ،شجرة الخمد» ،3كمعنى ظال ظميال ىك التظمؿ بظؿ شجرة الخمد ،كىنا "ندخميـ ظال
ظميال" كناية عف إدخاليـ الجنة ألف الظؿ الذم ال ينقطع مكجكد في الجنة فقط.
ت الشيء :إذا قسَّمتو ،كقكلو تعالى:ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱠ
َّي ي
-كقاؿ أيضا « :ىعض ٍ

الحجرً ،١٩:م ٍنو ،ألنو قالكا :بعضو سحر ،كبعضو أساطير األكليف» .4كجاء في تفسير ابف كثير:
جزؤكا كتبيـ المنزلة عمييـ ،فآمنكا ببعض ككفركا ببعض .ركل البخارم عف ابف عباس:
«أمٌ :
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱠ الحجر ،١٩:ىـ أىؿ الكتابَّ ،
جزؤكه أجزاء ،فآمنكا ببعضو،
ككفركا ببعضو» .5كىنا معنى كممة ًع ً
ضيف كاحد كىك التقسيـ كالتجزمء لكف التفسير يختمؼ قميال.

1
الضاد كالظٌاء ألبي الفرج بف سييؿ ،ص.6
 حاتـ صالح الضامف ،مقدمة تحقيؽ ٌ-2المصدر نفسو.65 ،

-3ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،1ص.526

4
الضاد كالظٌاء ،ص.47
 أبك الفرج بف سييؿٌ ،-5ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،1ص.369
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بعدة أحاديث منيا:
 األحاديث :استدؿ ابف سييؿ في ىذا الكتاب ٌ
 قاؿ الكاتب في باب "األلؼ مف الظٌاء"« :اإللظاظ :المزكـ عمى ال ٌشيء ،كاإللحاح عميو .كفيالحديث" :ألًظُّكا بياذا الجالؿ كاإلكراـ" ،أم الزمكا ىذه الكممة ،السؤاؿ بيا» ،1جاء في كتاب
التٌٍرميذم« :قاؿ ىرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "ألظُّكا بياذا الجالؿ كاإل ٍك ىرًاـ»

2

 الشعر:
ض َّرح الشيء :إذا انصبغ بدـ
استشيد الكاتب ببيت مف الشعر في باب "التاء مف الضَّاد" فقاؿ« :تى ىأك بغيره .قاؿ الشاعر:
ادم المجركح».3
ما باليو كممتو
َّ
فتضرجت***كجناتيو كفؤ ى
كجاء في ديكاف المتنبي:
ً
الم ٍج يرك يح»4؛
ظتيوى فتى َّ
الح ٍ
«ما بالو ى
ضرجت*** ىكجناتيوي كفيؤاد ى
م ى
كنالحظ ىنا اختالفا طفيفا في البيتيف حيث أيبدلت كممة "كممة" بكممة "الحظتو" لكف المعنى يبقى
كاحد.
 .4الفرق بين الضاد والظاء "ألبي القاسم بن محمد َّ
الزنجاني"(:ىك أبك القاسـ سعد بف عمي بف
محمد بف عمي بف الحسيف الزنجاني ،كلد في زنجاف سنة 380ىػ كتربى فييا ،كتكفي سنة
471ىػ).5

1
الضاد كالظٌاء ،ص.59
أبك الفرج بف سييؿٌ ،2
عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،دب ،ط،1996 ،1
محمد ابف عيسى التٌرمذم ،الجامع الكبير ،ت :ب ٌشار ٌج ،5ص ،497رقـ الحديث (.)3525
3
الضاد كالظٌاء ،ص.22
أبك الفرج بف سييؿٌ ،-4المتنبي ،ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت ،دط1403 ،هـ1983 ،م ،ص.66

-5مكسى بنام عمكاف العميمي ،مقدمة تحقيؽ الفرؽ بيف الضَّاد كالظٌاء ألبي القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ، ،ت :مكسي
مكسي بنام عمكاف العميمي ،مطبعة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ،دب ،دط1403 ،ىػ1983 ،ـ ،ص.5 ،4
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 .2.4التعريف بالكتاب والمنهج المتبع في التأليف:
ألٌؼ الكاتب ىذا الكتاب كجمع فيو أيضا الكممات التي تتفؽ في الكزف كتختمؼ في المعنى كىي
ما يسمى بالنظائر فقاؿ« :ىذا باب معرفة ما ييكتب بالضاد كالظاء معان ،كالفرؽ بينيما في الخط،
كاليجاء إذا كانا عمى بناء كاحد ،كصكرة كاحدة في المفظ كلكؿ كاحد منيما معنى يخالؼ معنى
صاحبو في كالـ العرب» ،1حيث تناكؿ الكاتب ثمانية كعشريف نظي انر ،كلكنو لـ يرتٌب ىذه الكممات
ُّ
"العض كالعظُّ" فقاؿ« :ىذا باب تفسير ما
ترتيبا معينا ،بؿ رتٌبيا بشكؿ عشكائي حيث بدأ بكممتي
ُّ 2
الح ُّ
ُّ
الحظُّ» ،3حيث كاف
ييكتب بالضاد كالظاء ،فمف ذلؾ
ضك ى
العض كالعظ»  ،كذكر بعدىا كممة « :ى

يسبؽ بذكر النظيريف ،ككاف يذكر ٌأكال الكممة التي تكتب بالضاد ،ثـ يبدأ بالشرح كاالستشياد ،كفي
الشرح كاف يبدأ بالكممات التي تكتب بالظاء ،كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ ،حيث اخترناه لغايتيف:
 األكلى مف أجؿ إيضاح المعنى. كالثانية ما َّشد انتباىنا إليو مف اختالؼ المعنى بيف ىذه الكممة في ىذا الكتاب كبعض الكتب
األخرل ك يكتب ابف مالؾ كالمثاؿ ىك ...« :كالبيض –بالضاد -معركؼ ،كىك بيض الطير كالنمؿ،
ض –بضـ الباء،...-
(كبعض الحشرات ،ك
بيض ،كأصمو يب ٍي ه
لكف األبيض ،كجمع األبيض :ه
ي
البياض :ي
و
كبيض الطائر جميعان ،كبيضة َّ
كؿ
كاألبيض
شيء :حكزتو .كدجاجةه
ي
السيؼ ،كالجمع البًيض ...ى
الحر :أم َّ
و
اشتد في حيف
كض :إذا أكثرت البيض كالجمع :بيض ،مثاؿ صبكر
كصبير ،كباض ُّ
يبي ه
يخص البيظ–بالظاء -لبيض القمؿ كالنمؿ ،فقاؿ في أرجكزتو:
الفركخي
ِّ
نجد ُّ

-1أبك القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ،الفرؽ بيف َّ
الضاد كالظٌاء  ،ص.19
-2المصدر نفسو ،ص.20

 -3المصدر نفسو ،ص.20
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ظ بيظي القمؿ ***كالبيض ال يجيمو ذك العقؿ
الب ٍي ى
«كاعمـ بأف ى
و
فبضاد إمؿ».1
كىكذا بالظٌاء بيظ النمؿ *** كما سكاه
كأيضا خرقو لممنيج العاـ في كممة "الخضؿ كالحظؿ".2
كذكره لمكممات السائرة في القرآف أك كالـ العرب فقاؿ« :كليعمـ القارئ لكتابنا ىذا َّأنا ما خالفنا
يكضح أنو لـ
كالـ العرب ،بؿ أخذنا ذلؾ مف أشعارىا ،كأمثاليا ،فميكف عمى ثقة منو»3؛ كىذا
ٌ
يذكر الكممات الغامضة أك الكممات غير المتداكلة.
 .2.4سبب تأليف الكتاب:
السبب الرئيس كراء تأليؼ كتب الضاد كالظاء ىك عدـ التمييز بيف الحرفيف ،أما السبب الذم
كاف كراء تأليؼ ىذا الكتاب يمكف استخالصو مف قكؿ الكاتب...«:ككانا يتشابياف مف ال يعمـ –
الفرؽ بيف الضاد كالظاء :-فيظٌنيا معنى كاحد ،فال يفرؽ بينيما ،كيضعيما في غير مكضعيما،
كانما ينبغي لمكاتب أف يعرؼ َّ
كؿ كاحد منيما ،فيخالؼ بينيما في الخط الختالؼ معناىما في
المفظ» ،4كمف خالؿ القكؿ يمكف أف نفيـ أف سبب التأليؼ ىك الخمط بيف الحرفيف كعدـ التمييز
بينيما ،كأما الغاية المرجك الكصكؿ إلييا ىي التفريؽ بيف الحرفيف في الخط كاليجاء.

1
الفركخي ،األرجكزة ،ص.18
ُّ -

 -2أبك القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ،الفرؽ بيف الضَّاد كالظٌاء ،ص.21
 -3المصدر نفسو ،ص.20

 -4المصدر نفسو ،ص.20 ،19
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 .2.4شواهد الكتاب:
كفيما يخص االستشياد فقد استشيد الكاتب في ىذا الكتاب بخمس آيات كثالثة أحاديث كأحد
عشر بيتان مف أشعار العرب كمثاؿ ذلؾ:
 من القرآن:
الزنجاني« :أ ً
قاؿ ابف َّىض َّؿ عنو أم :أيخفي عميو ،كما في قكلو تعالى:ﭐﱡﭐﲻﲼﲽﲾﳉﱠ
السجدة ،٠١:أم :خفينا» ،1كقاؿ ابف كثير في تفسير ىذه اآلية« :أم :تمزقت أجسامنا كتفرقت في
أجزاء األرض كذىبت» ،2كنالحظ ىنا أف المعنى بيف ما ذكره َّ
الزنجاني كما جاء في تفسير ابف
كثير متقارب كىك الذىاب كاالضمحالؿ كاالختفاء.
المعيف ،كمنو قكلو تعالى:ﱡﭐﲓﲔﲕﲖﲗﱠالتحريـ.3»٤ :
كقاؿ أيضان« :كي
الظيير :ي
 الحديث :كقد استشيد الكاتب بثالثة أحاديث نذكر منيا:
قاؿ « :كفي دعائو عميو السالـ( :كضمع الديف) يعني :ثقيمة حتى يميؿ صاحبيا عف االستكاء4
العجز
كاالعتداؿ»  .ككرد الحديث كامال في صحيح البخارم كىك« :الميـ إني أعكيذ بؾ مف ى

المحيا كالممات».5
كالكسؿ ،كالجبف كاليرـ ،كأعكذ بؾ مف فتنة ى
 األشعار :استشيد َّ
بعدة أشعار نذكر منيا:
الزنجاني في كتابو ىذا ٌ

 -1أبك القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ،الفرؽ بيف الضَّاد كالظٌاء ،ص.22
-2ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،3ص.19

 -3أبك القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ،الفرؽ بيف الضَّاد كالظٌاء ،ص.29
 -4المصدر نفسو ،ص.27

 -5إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،باب التعوُّ ذ من فتنة المحيا والممات ،ص ،1587رقم الحديث(.)2823
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 قاؿ الكاتب في معنى كممة الضمع« :كالضالع :المتيـ :قاؿ النابغة:أىتي ً
كع يد عبدان لـ ىي يخ ٍن ىؾ أمانةن***كتترؾ عبدان ظالمان كىك ظالًعي.2»1
الصابوني الصدفي اإلشبيمي"(:محمد بف أحمد
الضاد والظّاء ،البن
" .2معرفة الفرق بين ّ
ّ
الصابكني ،مف أىؿ إشبيمية ،...تكفي باإلسكندرية كىك طالب مصر سنة أربع (كثالثيف)
كستمائة».)3
 .2.1التعريف بالمؤلف ومنهج الكتاب:
بالضاد
ذكر اإلشبيمي في ىذا الكتاب نظائر الضاد كالظاء ،حيث ذكر« :سبعة كعشريف لفظا
ٌ
كمثميا بالظاء» ،4كنالحظ أنو لـ يرتب ىذه األلفاظ ترتيبا معينا ،بؿ كاف الترتيب بشكؿ عشكائي –
صاحب الكتاب لـ يذكر سبب ترتيبو ليذه الكممات بيذا الترتيب ،-كذكر أيضا مخرج كؿ مف
الضاد كالظاء في مقدمة الكتاب فقاؿ« :إبانة الظٌاء بإظيار طرؼ المٌساف في ُّ
النطؽ بيا ،كرفعؾ
ً
الضاد ،كميمؾ المساف إلى األضراس مف ناحية الشماؿ
رأسيا عند كتابًيا ،كضـ األسناف عمى ٌ
فتفرؽ بينيما في حطِّيما» ،5كبعد ذكر مخارج الحركؼ انطمؽ في ذكر نظائر الضاد كالظاء كبدأ
ً
ً
ضة" ،6حيث كاف يذكر الكممات ثـ يذكر معناىا كمشتقاتيا ،ككاف في
كتابو ىذا بكممتي "العظىةي كالع ى
في كؿ مرة يسبؽ فييا بالكممات التي تكتب بالظاء تمييا نظيرتيا.

-1ينظر :النابغة الذبياني ،ديكاف النابغة الذبياني ،ت :عباس عبد الساتر ،دار الكتب العممية ،بيركت (لبناف)،
ط1416 ،3ق1996 ،ـ ،ص.56

 -2أبك القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني ،الفرؽ بيف الضَّاد كالظٌاء ،ص.26

 -3محمد بف شاكر الكتبي ،فكات الكفيات كالذيؿ عمييا ،ج ،3ص.284

4
الصابكني الصدفي اإلشبيمي ،ت :حاتـ
الضامف ،مقدمة تحقيؽ معرفة الفرؽ بيف ٌ
حاتـ صالح ٌالضاد كالظٌاء البف ٌ
صالح الضامف ،دار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،سكرية(دمشؽ) ،ط1426 ،1ىػ2005 ،ـ ،ص.7

-5المصدر نفسو ،ص.13
-6المصدر نفسو ،ص.13
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كرغـ اىتماـ الكاتب بالجانب المعنكم لمكممات التي تكتب بالظاء كالضاد إال أنو لـ يييمؿ الجانب
الصكتي لمحرفيف فقد ذكر مخرجييما.
 .2.1شواهد الكتاب:
لؾ مف ذلؾ أمثمة
كأما فيما يخص االستشياد فقد استشيد بالقرآف كالشعر فقاؿ« :
فكتبت ى
ي
لتحتذم بيا ،كأصكال لتقتدم بيا ،بإتباع مف كتاب اهلل تعالى ،كشكاىد مف الشعر» .1كعدد ىذه
الشكاىد ىك« :خمس كثالثكف آية مف القرآف الكريـ ،كحديثاف ،ككاحد كخمسكف بيتا مف الشعر،
كعشركف بيتا مف الرجز ،كشطر كاحد مف الشعر» ،2كىذه أمثمة عف تمؾ الشكاىد:


بعدة آيات قرآنية نذكر منيا:
القرآن :لقد استدؿ الكاتب ٌ

ً
المقرض
الم ٍستىمً ي
ؼ .ك ي
الم ٍستى ٍقرض :ي
الم ٍسمؼ .ك ي
قاؿ الكاتب في ذكر معنى "القارض"« :القارض :يالمعطي بصدقة .كفي القرآف الكريـ :ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﳃﱠالبقرة  .3»٥٤٢ :ككرد معنى
ىذه اآلية في تفسير ابف كثير عمى أنيا« :اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل» ،4أم أف اإلقراض ىنا بمعنى
إعطاء الصدقة.
غيض المكاف الذم يذىب فيو الماء .قاؿ اهلل
الم ي
كاستشيد بآية أخرل في مكضع آخر فقاؿ « :ىسبحانو كتعالى :ﭐﱡﭐﲿﳀﳋﱠ ىكد  ،٤٤ :أم ذىب» ،5كقاؿ ابف الكثير في تفسير ىذه اآلية:

1
الضاد كالظٌاء ،ص.13
الصابكني الصدفي اإلشبيمي ،معرفة الفرؽ بيف ٌ
ابف ٌ-2المصدر نفسو ،ص.7

-3المصدر نفسو  ،ص.33

-4ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،1ص.302

5
الضاد كالظٌاء ،ص.19
الصابكني الصدفي اإلشبيمي ،معرفة الفرؽ بيف ٌ
-ابف ٌ
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«أم شرع في النقص-الماء .1»-كذلؾ عندما« أمر اهلل تعالى األرض أف تبمع ماءىا كالسماء أف
تيقمع عف المطر» ،2فيبدأ الماء في التناقص شيئا فشيئا إلى أف يذىب كمو.
كفي مكقع آخر قاؿ« :كمنو الحديث المرفكع( :ال ضرر كال ًً
الحاؿ في
ضرار) .كأصمو مف سكء
ى
الماؿ كالبدف .قاؿ سبحانو كتعالى:ﭐﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱚﱠ األنبياء  .3»٣٨ :كجاء في التفسير« :يذكر
تعالى عف أيكب ،عميو السالـ ،ما كاف أصابو مف البالء ،في مالو ككلده كجسده».4
 الحديث :لقد استدؿ االشبيمي في كتابو بحديثيف منيما:
استشيد بحديث إلى جانب اآلية التي ذكرت سابقان في كممة "ضرار"« :كمنو الحديث المرفكع( :الضرر كال ضرار) .5كأصمو مف سكء الحاؿ».6
ى
كثير جدا منو:
 الشعر :أما استشياده مف الشعر فكاف االناظر ،بالظاء ،فالنظٌر إلى الشيءً .
كناظ ير العيف منو...
قاؿ الكاتب« :فأما ٌ
قاؿ أبك العتاىية:
ش عيف اهلل كاهلل ىيينظير».7
كتخشى عيكف ٌ
الناس أف ينظيركا بيا***كلـ تى ٍخ ى
كجاء في ديكاف أبي العتاىية نفس البيت بنفس الصياغة.8

-1ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،2ص.262
-2ينظر المصدر نفسو ،ج ،2ص.262

3
الضاد كالظٌاء ،ص.22
الصابكني الصدفي اإلشبيمي ،معرفة الفرؽ بيف ٌ
 ابف ٌ -4ابف كثير ،عمدة التفسير ،ج ،2ص.565

 -5ينظر :جماؿ الديف أبك محمد الزيمعي الحنفي ،نصب الراية ألحاديث اليداية كبغية األلعمي في تخريج الزيمعي،
جدة ،دط ،دس ،ج ،4ص.386
ت :محمد عكامة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالميةٌ ،
6
الضاد كالظٌاء ،ص.22
الصابكني الصدفي اإلشبيمي ،معرفة الفرؽ بيف ٌ
ابف ٌ-7المصدر نفسو ،ص.24

-8أبك العتاىية ،ديكاف أبي العتاىية ،دار بيركت لمطباعة كالنشر ،بيركت ،دط1406 ،ق ،1986 ،ص.194
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الفصل األول:

المبحث الثاني :المؤلفات التي اهتمت بالحرفين من الناحية الصوتية:
اىتـ العديد مف العمماء بالحرفيف مف الناحية الصكتية كبالفرؽ بينيما كذلؾ لمدكر الذم يمعبو
كال الصكتيف في تغير المعنى ،كاىتمكا بصكت الضاد أكثر مف صكت الظاء كذلؾ ألف صكت
عدة حركؼ ،1لكف قمَّما نجد كتابا ييتـ بالحرفيف فقط دكف
الضاد ىك الذم يختمط في النطؽ مع ٌ
سكاىما مف الحركؼ ،فكاف العمماء سكاء يذكركف مخرج الحرفيف مف أجؿ استيعاب الفرؽ بينيما أك
لمتنبيو عمى كجكد فرؽ بيف مخرج الضاد كالظاء كأنيما ليسا حرفان كاحدان ،كمف أكثر العمماء الذيف
انصبت حكؿ ىذا
اىتمكا بمخارج الحرفيف قديما عمماء القراءات كالتجكيد .كىذه بعض الجيكد التي
ٌ
المكضكع:
خصصت دراستها لمضاد والظاء:
 .2الكتب التي َّ
ِ
المقدسي( :ىك نكر الديف عمي بف محمد بف
 .2.2بغية المرتاد لتصحيح الضاد لعمي بن غانم
عمي بف خميؿ بف محمد بف إبراىيـ بف مكسى بف غانـ بف عمي بف حسف إبراىيـ بف عبد العزيز
بف سعيد بف سعد بف عبادة الخزرجي .يعرؼ ب(ابف غانـ المقدسي) ،كلد في القاىرة سنة 920ىػ،
كتكفي سنة 1008ىػ»

2

 .2.2.2التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف في تأليفه:
لقد مزج المؤلٌؼ في ىذا الكتاب بيف الدراسة الصكتية لحرؼ الضاد كاحصاء العمماء الذيف ألفكا
قسـ بحثو
في ىذا المكضكع ،كذكر أف الضاد تنطؽ كالظاء تقريبا كأف ىذا ىك الصحيح ،حيث ٌ

المرد في معرفة مخرج الضاد لشمس الديف بف النجار ، ،ص.251
-1ينظر :طو محسف ،مقدمة تحقيؽ غاية ا

-2محمد عبد الجبار المعيبد ،مقدمة تحقيؽ بغية المرتاد لتصحيح الضاد لعمي بف غانـ المقدسي  ،ت :محمد عبد
الجبار المعيبد ،مجمة المكرد ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،العدد الثاني ،1989 ،ص.118
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إلى جزأيف مسبكقيف بمقدمة ،كيمييما خاتمة ،حيث خصَّص كؿ جزء لتكضيح أمر معيف ،كىذا
تكضيح لما كرد في كؿ جزء:
 المقدمة :ذكر الكاتب في المقدمة مخرج حرؼ الضاد كصفاتو ،فقاؿ حكؿ مخرج الضاد« :قاؿ
العالمة ابف الحاجب في الشافعية" :كلمضاد أكؿ إحدل حافتيو –المساف-كما يمييا مف
األضراس"» .1حيث شرح المؤلؼ مخرج الضاد بالتفصيؿ ،أما فيما يخص صفاتو :فقد ذكر
الصفات التي تخص ىذا الحرؼ مع ذكر أضدادىا كبيف سبب ذكر الصفة مع الضد في قكلو:
ِّ
بضدىا،
«كانما ذكرنا ىذه الصفات مع أضدادىا ألف بعضيـ كصفيا بصفة كبعضيـ كصفيا
فذكرنا الض ى ً
بضدىا تتبيف
الصفة عمى القكليف ،كلمتكميؿ كالتعكيؿ عمى ما قيؿ
ٌ
ِّد ٍي ًف لتعمـ ٌ
األشياء» ،2كيتبيف لنا مف خالؿ ىذا القكؿ أف ىناؾ اختالؼ حكؿ تحديد صفات ىذه الحركؼ.
 الفصل األول "فيما يدل بالمعقول عمى أن المفظ بالضاّد كالظاّء المعجمية هو المقبول":3
مف خالؿ عنكاف الفصؿ يمكننا أف نفيـ محتكاه ،كىك أنو جاء بأدلة ليبيف أف الضاد التي تشبو
بعدة أدلة جمعيا
الظاء المعجمية ىي الضاد الحقيقة ،حيث عالج ىذه النقطة مف خالؿ استداللو ٌ
في اثنتي عشرة نقطة ىي:
األولى :أنو ذكر بعض العمماء الذيف ألفكا في ىذا الميداف ثـ جاء بجيكدىـ ،حيث كاف يذكرعدد األبيات التي ألفيا العالـ كيذكر أكليا.4

-1عمي بف غانـ المقدسي ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد ،ص.121
-2المصدر نفسو ،ص .123، 126 ،125
-3ينظر :المصدر نفسو ،ص.123

-4ينظر :المصدر نفسو ،ص.125 ،124
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بعدة أقكاؿ لعمماء أجالء،
الثانية :أف الضاد مخصكصة لمغة العربية دكف المغات األخرل كاستدؿ ٌكذكر أنو ال كجكد ليذا الصكت في المغة التركية.1
ظاء أك العكس بأف صالتو باطمة كىنا استدؿ بآراء
الثالثة :ذكر أحكاـ الفقياء فيمف ييبدؿ الضاد نعدة عمماء.2
ٌ
 الرابعة والخامسة السادسة والسابعة :أف صفة التفشي كالنفخ كاالستطالة كالرخاكة المتكفرة فيالضاد الشبيية بالظاء دكف تكفرىا في الضاد الظائية.3
عدة عمماء في ىذا المكضكع.4
الثامنة :في صعكبة نطؽ ىذا الحرؼ ،ثـ ذكر أراء ٌالتاسعة :ذكر في ىذه النقطة المخرج المتداكؿ لمخرج الضاد كأنو شبيو بمخرج الظاء ،ثـ جاءبعد ذلؾ بأقكاؿ بعض العمماء لالستدالؿ بيـ.
شجرية
العاشرة والحادية عشر :ذكر الكاتب ىنا صفتيف لحرؼ الضاد الشبيية بالظاء كىما :أنيا ٍط ىبقة.5
كم ٍ
ي
الثانية عشر :أف أىؿ مكة كالبمداف العربية كانكا ينطقكف بالضاد القريبة مف الظاء المعجمية كال
كجكد لضاد الطائية عندىـ.6

-1ينظر :عمي بف غانـ المقدسي ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد ،ص.124
-2ينظر :المصدر نفسو ص.124 ،125

-3ينظر :المصدر نفسو ،ص.126 ،125
-4ينظر :المصدر نفسو ،ص.126
-5ينظر :المصدر نفسو ،ص.127

 -6ينظر :المصدر نفسو ،ص.127
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 الفصل الثاني"فيما يدل بالتصريح عمى أن التمفظ بالضاد شبيه بالظاء هو الصحيح" :1ذكر
الكاتب في ىذا الفصؿ أقكاؿ العمماء في تشابو الحرفيف كمخرجيما كاالختالؼ الذم جعؿ الضاد
تتميز عف الظاء.
 .2.1.1سبب تأليف الكتاب:
لما
يعكد سبب تأليؼ ىذا الكتاب إلى انتشار المحف في مخرج الضاد فقاؿ صاحب الكتابٌ « :
كف
رأيت بمحركسة القاىرة ،التي ىي زيف البالد كثي انر مف أفاضؿ ٌ
الناس فضال عف األكغاد ،ىيخ يريج ى
عف يمقتضى العقؿ كالنقؿ في النطؽ بالضاد ،كينكركف عمى مف كافقيا ألف مخالفتيا بينيـ أمر
يمعتاد ،كيرمكف أف نتبعيـ مف غير أصؿ ليـ إليو استناد ،سكل التكارث عف اآلباء كاألجداد2»...،؛
كيظير لنا سبب التأليؼ مف خالؿ ىذا القكؿ أف أغمب النخبة في مصر يخطئكف في إخراج ىذا
الحرؼ مف مكضعو األصمي كينكركف أف الضاد ىي الضاد الصحيحة مستدليف عمى ذلؾ بتكارثيـ
إلخراج ىذا الحرؼ مف مخرجو الحالي.
الضاد "لشمس الدين بن النجار(:ىك محمد بف أحمد بف داككد
.2.2غاية المراد في معرفة إخراج ّ
المقرئ ،المشيكر بابف النجار ،كنيتو أبك عبد اهلل ،كلقبو شمس الديف الدمشقي الشافعي ،كلد سنة
788ىػ ،كتكفي سنة .3)870

-1ينظر :عمي بف غانـ المقدسي ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد ،ص.127
 -2المصدر نفسو ،ص.120

 -3شمس الديف بف النجار ،غاية المرتاد في معرفة مخرج الضاد ،ص.255 ،254
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 .2.2.2التعريف بالكتاب والمنهج المتّبع في تأليفه:
اىتـ الكاتب في ىذا الكتاب بالجانب الصكتي لحرؼ الضاد دكف الظاء دكف التطرؽ لمجانب
عدة أشياء منيا:
المعنكم ،ثـ انتقؿ إلى المقدمة التي ذكر فييا ٌ
سبب تأليفو ىذا الكتاب. األكجو التي تنطؽ بيا الضاد غير الصحيحة مع ذكر األماكف التي تنطقيا بتمؾ الطريقة. ثـ ذكر أف إخراج الضاد مف غير مخرجيا األصمي مبطؿ لمصالة ،ألف إبداؿ مخرج الضاد إلىالظاء يؤدم إلى تغيُّر معنى الكممة ،كىذا المثاؿ يكضح ذلؾ« :ﱡﭐﱢﱣﱤﱠ الفاتحة،٧ :
بالظاء القائمة معناه :الدائميف .كىذا خالؼ مراد اهلل سبحانو كتعالى .كىك مبطؿ لمصالة عمى
الضالؿ ،بالضاد ،ىك ضد اليدل».1
المشيكر مف مذىب الشافعي ،رحمو اهلل تعالى ،ألف ٌ
تفرغ مف الحث عمى ضركرة إخراج الضاد مف مخرجو األصمي كالحفاظ عمى صفات
كبعد أف َّ
ىذا الحرؼ كاممةن ،ألنو إذا اختمؼ المخرج أك صفة مف ىذه الصفات تغير نطؽ الحرؼ كبتالي
التغير الكمي لممعنى المقصكد ،ثـ انتقؿ لإلخبار بأف الضاد« :أشد الحركؼ صعكبة عمى
الالفظ» ،2كذكر سبب ىذه الصعكبة.
كبعد أف أنيى المقدمة انتقؿ إلى المتف الذم ذكر فيو :مخرج حرؼ الضاد كالصفات التي تميز بيا
حيث قاؿ« :فأتكمـ أكال في بياف مخرج ىذا الحرؼ ،إذ ىك األصؿ ثـ أذكر صفاتو التي يتميز بيا،
مكضحان لذلؾ إف شاء اهلل تعالى» .3حيث ذكر مخرجو بالتفصيؿ كذكر رأم العمماء فيو ،ثـ تطرؽ
بعد ذلؾ أف الضاد خاصة بالعرب دكف غيرىـ فقاؿ« :كاعمـ أنو مف الحركؼ التي انفرد بيا كالـ
 -1شمس الديف بف النجار ،غاية المرتاد في معرفة مخرج الضاد ،ص.262
-2المصدر نفسو ،ص.264
-3المصدر نسفو،ص.264
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العرب» .1ثـ ذكر بعد ىذا الصفات التي تميز بيا الحرؼ فذكر صفات القكة منتقال بعدىا إلى ذكر
صفات الضعؼ في ىذا الحرؼ.
 .2.2.1سبب تأليف الكتاب:
يعكد سبب تأليؼ ىذا الكتاب إلى عدـ معرفة إخراج الحرؼ مف مخرجو األصمي حيث قاؿ الكاتب
لما رأيت كثي ار مف الناس المختمفيف األجناس ال يحسنكف إخراج الضاد
حكؿ سبب التأليؼ« :فإني ٌ
كال يأتكف في ذلؾ بالمراد ،فبعضيـ يخرجيا كالالـ المفخمة كىذا لتشاركيما في المخرج،...
بالداؿ أك بالطاء
كبعضيـ اآلخر ينطقيا كالظاء كىذا لتشابو الصفات ،كىناؾ مف يخرجيا ممزكجة ٌ
الميممة» ،2كيتبيف لنا مف ىذا القكؿ أف مخرج كصفات الضاد قد يقمبت ،كىذا ما جعؿ الحرؼ
يختمط بالحركؼ األخرل.
.2.2رسالة الضاد لمعالمة المتولي( :ىك محمد بف أحمد بف الحسف بف سميماف ،المشيكر
َّد ٍف ًجي ،كلد سنة 1248ىػ ،كتكفي سنة 1313ىػ).3
بالمتكلٌي كقيؿ أنو اشتير أيضا بالص ى
ي
بدأ المتكلي رسالتو بذكر مخارج بعض الحركؼ مف بينيا الضاد المعجمية كالظاء ،ثـ تالىا أف
االستطالة صفة تخص الضاد مع الشرح ،كذكر بعد ذلؾ الصفات المشتركة بيف حرفي الضاد
كالظاء كخطكرة قمب حرؼ الضاد إلى ظاء في المفظ ،لما يترتب عنو مف قمب في المعنى كمثٌؿ لو
التدرب إلتقاف ىذا الحرؼ كخصكصا في حاالت ذكرىا
مف القرآف الكريـ ،كحث عمى ضركرة
ي
كاستشيد عمييا بالقرآف ،كمثاؿ ذلؾ حثو عمى عدـ خمط الضاد بالظاء فقاؿ« :فميحذر مف قمبو إلى
الظاء (الضاد) السيما في ما يشتبو بمفظو ،نحك قكلو تعالى:ﭐﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱕﱠاإلسراء:
-1شمس الديف بف النجار ،غاية المرتاد في معرفة مخرج الضاد ،ص.266
-2المصدر نفسو ،ص.263 ،262 ،261

3
الضاد لممتكلي ،ت :حسيف نكرم محمكد ،صالح ساير فرحاف ،مجمة
 صالح ساير فرحاف ،مقدمة تحقيؽ رسالة ٌجامعة تكريت لمعمكـ ،دب ،العدد األكؿ2011 ،ـ ،المجمد 18
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الرياضة في إحكاـ لفظو
 ،٧٦ىي ٍشتىبًو بقكلو تعالى:ﭐﱡﭐﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ النحؿ .٨٥ :كليعمؿ ِّ
خصكصا إذا جاكره ظاء».1
ثـ تىمىى كؿ ىذا قصيدة جمع فييا تقريبا كؿ ما ذكره في المقدمة« :مف مخرج الضاد
كصفاتيا –ذكر الصفات المشتركة بيف الضاد كالظاء كالصفات التي تنفرد بيا ،-ككذلؾ ذكر مخرج
حرؼ الضاد».2
وتختمؼ الضاد التي كاف ينطؽ بيا العرب الفصحاء عف الضاد التي ننطؽ بيا اليكـ،
«فيناؾ مف الشعكب مف أصبحت تخمط بينيا كبيف الظاء في النطؽ كالكتابة ،كما ىك الحاؿ
في بعض بالد العراؽ كشماؿ أفريقيا» ،3أما عند أىؿ مصر فقد أصبحت عبارة عف« :صكت
أسناني لثكم انفجارم (شديد) مجيكر مفخـ» ،4أما عند القدماء فقد كاف مخرجو مف طرؼ
المساف كما قاؿ سيبكيو« :كمف بيف أكؿ حافة المساف كما يمييا مف األضراس يم يخ ىريج الضاد»،5
كقاؿ ابف جني حكؿ مخرج الضاد« :كمف أكؿ حافة المساف كما يمييا مف األضراس يم ٍخ ىريج
الضاد»6؛ نالحظ مف خالؿ ما سبؽ الفرؽ الكاضح بيف الضاد القديمة كالضاد التي ننطؽ بيا
نادر ال أحد يتحدث بو كما قاؿ رمضاف عبد
اليكـ ،كالضاد القديمة (األصمية) أصبحت حرفان ان

1
الضاد ،ص.204
 المتكلي ،رسالة ٌ-2ينظر :المصدر نفسو.205 ،

-3رمضان عبد التواب ،مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء ،مجلة المجتمع العلمي العراقي ،مطبعة
المجتمع العلمي العراقي ،بغداد ،المجلد الحادي والعشرون1391 ،هـ1971 ،م ،ص.214

-4المصدر نفسو ،ص.214

 -5سيبكيو ،الكتاب ،ت :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،دار الرافعي بالرياض ،دب ،ط1402 ،2ىػ،
1982ـ ،ج ،4ص.434

-6ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ت:حسف الينداكم ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1413 ،2ىػ1993 ،ـ ،ج ،1ص.47
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التكاب« :كيغمب عمى ظني أف النطؽ العتيؽ لمضاد ال يكجد اآلف عند أحد مف العرب» .1كىذا
رسـ يكضح مخرج حرؼ الضاد:

1

-1رمضاف عبد التكاب ،مشكمة الضاد العربية كتراث الضاد كالظاء ،ص.216
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-أما مخرج الظٌاء فيك كالتالي:

2

-1أيمف سكيد ،مخارج الحركؼ العربية ،تاريخ التصفح،)24 /05 /2018( ،
. -https://isalamday.blogspot.com/2013/02/blog-post_19.html
 -2أيمف سكيد ،مخارج الحركؼ العربية ،تاريخ التصفح،)24 /05 /2018( ،

-https://isalamday.blogspot.com/2013/02/blog-post_19.html
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 .2جهود بعض عمماء التجويد حول حرف الضاد:
.2.2النشر في القراءات العشر البن الجزري(:محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف يكسؼ بف
الجزرم751 ،ق833 -ق).1
تحدث الكاتب في كتابو ىذا عمى ضركرة إخراج الحرؼ مف مخرجو فقاؿ« :أكؿ ما يجب مريد
إتقاف قراءة القرآف تصحيح إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو المختص بو تصحيحا يمتاز بو عف
مقاربو ،كتكفية كؿ حرؼ صفتو المعركفة بو تكفيةن تخرجو عف مجانسو» ،2كقاؿ فيما يخص يكجكب
عدـ خمط صكت الضاد مع صكت الظاء« :كالضاد انفرد باالستطالة .كليس في الحركؼ ما يعسر
عمى المساف مثمو .فإ َّف ألسنة الناس فيو مختمفة كقؿ مف يحسنو فمنيـ مف يخرجو ظاء .كمنيـ مف
يمزجو بالذاؿ كمنيـ مف يجعمو المان مفخمة ،كمنيـ مف يشمو الزام ،ككؿ ذلؾ ال يجكز».3
 .2.2أحكام قراءة القرآن الكريم "محمود خميل ال ُخصري"(:كلد سنة 1335ىػ ،كتكفي سنة
1401ىػ).4
أشار الكاتب إلى الجانب الصكتي لحرؼ الضاد كالى الحركؼ التي ييبدؿ إلييا حرؼ الضاد
كىي كما قاؿ« :الظاء ،الطاء ،الداؿ ،الالـ ،الغيف ،الذاؿ ،كذلؾ بسبب قرب مخارج ىذه الحركؼ
مف مخرج الضاد ،كاالشتراؾ معو في أكثر الصفات الالزمة» .5كأكثر ما تحدث عنو الكاتب ىك
صعكبة النطؽ بحرؼ الضاد الخالي مف الشكائب ،أك الضاد الصحيحة ،كذكر المخرج الصحيح
1
القراء ،ت :برجستراسر ،دار الكتب العممية ،بيركت(لبناف)،
-محمد ابف عمى ابف الجزرم ،غاية النياية في طبقات َّ

ط1971 ،1ـ ،ج ،2ص.220 ،218

-2المصدر نفسو  ،ج ،1ص.214
-3المصدر نفسو ،ج ،1ص.220

-4محمكد خميؿ الحصرم ،أحكاـ قراءة القرآف الكريـ ،محمد طمحة بالؿ منيار ،دار البشائر اإلسالمية ،دب ،دس،
ص.10 ،9

-5المصدر نفسو ،ص.60
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لمضاد كصفاتو كأنو متى اختؿ المخرج أك شيء مف الصفات لـ يصبح حرؼ الضاد الذم يجب
النطؽ بو ،كشرح صفات ىذا الصكت بدقة مع ذكر آراء العمماء حكؿ صفاتو.1
.2الكتب النحوية :كىناؾ كتَّاب نحكييف اىتمكا في كتبيـ بحرؼ الضاد منيا كتاب سيبكيو ،كالذم
تحدث في جزء مف كتابو عف مخارج الحركؼ" ،فبدأ بالتحدث عف عدد الحركؼ العربية كالتي
جعميا تسعة كعشركف حرفان (الحركؼ األصؿ) ،ثـ انتقؿ إلى ذكر الحركؼ التي تتفرع منيا
كيستحسف قراءة القرآف بيا فتصير خمسة كثالثيف حرفا"2؛ ذكر سيبكيو ىنا أف المغة العربية تتككف
مف حركؼ أصؿ كىي الحركؼ التي نستعمميا في المغة العادية ،ثـ بيَّف َّأنو ىناؾ حركؼ أخرل
المجكد عند قراءتو لمقرآف مثؿ
لكنيا متفرعة عف الحركؼ األصؿ كىي الحركؼ التي يستعمميا
ِّ
النكف الخفيفة " ،كالى جانب تمؾ الحركؼ ىناؾ حركؼ أخرل كلكف ال يستحسف قراءة القرآف بيا
فتصير اثنتيف كأربعيف حرفان مف بينيا الضاد الضعيفة ،كال تظير ىذه الحركؼ الفرع التي تفرعت
مف الحركؼ األصؿ إال مشافية".3حيث وصف سيبويه مخرج الضاد الضعيفة فقال« :إال َّ
أف
ُّ
أخؼ،
(الضاد الضعيفة) تنتكمؼ مف الجانب األيمف ،كاف شئت تكمٌفتيا مف الجانب األيسر كىك
ألنيا مف حافة المساف مطبقة ،ألنؾ جمعت في الضاد تكمؼ اإلطباؽ مع

إزالتو عف

مكضعو،4.ىذا ىك مخرج الضاد الضعيفة .أما الضاد األصمية فقد حدد مخرجيا في قكلو« :كمف
بيف أكؿ حافة المساف كما يمييا مف األضراس يم يخ ىريج الضاد» ،5كىنا نالحظ االختالؼ بيف الضاد
الضعيفة التي ال يستحسف استعماليا كالضاد األصمية.

-1ينظر :محمكد خميؿ الحصرم ،أحكاـ قراءة القرآف الكريـ ،ص.64 62،63 ،61 ،60
-2ينظر :سيبكيو ،الكتاب،ج ،4ص.432
-3المصدر نفسو ،ج ،4ص.432

-4المصدر نفسو ،ج ،4ص.433 ،432
-5المصدر نفسو ،ج ، 4ص.434
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مسارد في المكضكع كمنيـ الحريرم في مقاماتو ،كىذه
 .4المسارد :كىناؾ مف المؤلفيف مف ألَّفكا
ن
دراسة مكجزة ليذا المؤلَّؼ:
مقامات الحريري( :عمي بف الحسف بف منصكر ،الشيخ أبك الحسف الحريرم ،قاؿ الشيخ شمس
الديف ،...كىك حكراني مف عشيرة يقاؿ ليـ "بنك الزماف" بقرية يبسر .مات سنة خمس كأربعيف
كستمائة».1
التعريف بالمؤلَّف ومنهجه في تأليف الكتاب:
ىك عبارة عف قصيدة ظائية تتككف مف تسعة عشر بيتان ،حيث خصَّص الحريرم ىذه المقامة
لمكممات التي تكتب بالظاء دكف الكممات التي تكتب بالضاد فقاؿ في البيت الثاني مف قصيدتو:
إف ًح ٍف ى َّ
استًماع امر و
« َّ
استيقىاظي».2
ئ لو ٍ
ظ الظاءات ييغنيؾ فاسمعػ***ىا ٍ
كما نالحظو في ىذه القصيدة أنو أىمؿ ذكر النظائر فكاف إذا ذكر الكممة ذكرىا بالظاء دكف
اإلشارة إلى نظيرتيا.
كفيما يخص االستشياد ال كجكد لمشكاىد في ىذه القصيدة ،كىذا عائد أف القصيدة ال تحتمؿ
الشكاىد كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى كزنيا.

-1محمد بف شاكر الكتبي ،فكات الكفيات كالذيؿ عمييا ،ت:احساف عباس ،دار صادر ،بيركت،دط ،دس ،ج،3
ص.9 ،6

-2الحريرم ،مقامات الحريرم ،دار صادر ،بيركت ،دط1400 ،ىػ1980 ،ـ ،ص.4
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المبحث الثالث :مقارنة بين مؤلفات العمماء في دراسة الضاد والظاء.
عدة أكجو تشابو كاختالؼ في
مف خالؿ دراستنا لمكتب التي ألِّفت حكؿ الضاد كالظاء استخمصنا ٌ
ىذه الكتب كىي:
عدة أشياء متشابية ليذه الكتب مف بينيا:
 .1أوجه التشابه :يمكف أف نستخمص ٌ
 .2.2الموضوع العام :ليذه الكتب نفس المكضكع تقريبا كىي "الضاد والظاء" كنستثني منيا كتب
التجكيد كالقراءات ألنيا لـ تيتـ بحرفي الضاد كالظاء بشكؿ خاص بؿ اىتمت بالحرفيف ألنيما
يخدماف المعنى العالـ لمقرآف.
 .2.2سبب التأليف :السبب الرئيس لتأليؼ ىذه الكتب ىك :كثرة الخطأ في نطؽ حرؼ الضاد
كعدـ التمييز بيف الحرفيف مثمما كاف في عصر الجاىمية كقبؿ اختالط العرب باألعاجـ ،كأيضا
لألىمية التي يتصدرىا ىذا الحرؼ في تحديد معنى الكممات كخصكصا القرآف.
اء مف ناحية المعنى أك مف
 .2.2الهدف :لمكتب تقريبا نفس اليدؼ كىك التمييز بيف الحرفيف سك ن
ناحية المفظ كالمخرج.
 .2أوجه االختالف :مف البدييي أف يككف ىناؾ اختالفات تميز كؿ كتاب عف غيره خصكصا أف
ىذه الكتب ليست لكاتب كاحد كمنيا:
 .2.2نوع الكتاب :يمكف أف نقسـ ىذه الكتب مف حيث النكع إلى قسميف ىما:
الفركخي-حيث تشبو ىذه المنظكمة ،منظكمة ابف مالؾ التي ألفيا في ىذا
المنظومات :أرجكزة ُّالمكضكع ،-مقامات الحريرم.
المنثورة :كىي" :الفرؽ بيف الضاد كالظاء في كتاب اهلل َّعز كجؿ كفي المشيكر مف الكالـ" ألبي
النحكم" ،الفرؽ بيف الضاد
الداني،
عمرك ٌ
"الضاد كالظاء" ألبي الفرج محمد بف عبد اهلل بف سييؿ ٌ
ٌ
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ً
كالظاء ألبي القاسـ بف محمد َّ
المقدسي"،
الزنجاني"" ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد لعمي بف غانـ
الضاد كالظٌاء
الضاد "لشمس الديف بف النجار"" ،معرفة الفرؽ بيف ٌ
غاية المراد في معرفة إخراج ٌ
الصابكني الصدفي اإلشبيمي".
البف ٌ
 .2.2المنهج :يختمؼ منيج ىذه الكتب مف كتاب ألخر فمنيا مف اىتمت بذكر النظائر مثؿ
"الضاد كالظاء البف سييؿ
أرجكزة ُّ
الفركخي كلـ يعتمد ترتيبا معينا في ترتيب الكممات ،ككتاب " ٌ
كالذم رتب كمماتو حسب ترتيب المعجـ ،كالفرؽ بيف الضاد كالظاء َّلزنجاني" كلـ يكف ىناؾ
الضاد كالظٌاء البف
ترتيب محدد لمكممات التي ذكر معناىا في الكتاب ،كمعرفة الفرؽ بيف ٌ
الصابكني الصدفي اإلشبيمي" كىذا الكتاب أيضا لـ يرتَّب ترتيبا معينان .كمنيا ما اىتمت بحرؼ
ٌ
الداني ،مقامات الحريرم؛ كىذه
الظاء دكف الضاد كىي :الفرؽ بيف الضاد كالظاء ألبي عمرك ٌ
الكتب ىي الكتب التي اىتمت بالمعنى ،أما فيما يخص الكتب التي اىتمت بالمفظ فمنيجيا
يختمؼ تمامان فنجد مثال غانـ المقدسي يقسـ كتابو إلى فصميف ،كمزج فيو بيف الدراسة الصكتية
لمحرفيف كاحصاء العمماء الذيف اىتمكا بالمكضكع ،كاتبع ابف النجار في كتابو غاية المراد في
معرفة إخراج الضاد منيجان عرض فيو األكجو التي تيخرج منيا الضاد مف غير مخرجيا
األصمي ،كالفصؿ األكؿ ذكر مخرج كصفات ىذا الحرؼ ،أما في منظكمة المتكلي فقد سبقيا
بمقدمة ذكر فييا ماال يجكز كضعو في المنظكمة ثـ ذكر منظكمتو التي لخص فييا ما جاء في
المقدمة.
 .2.2المضمون :تختمؼ ىذه الكتب مف ناحية المضمكف فمنيا مف اىتمت بالكممات التي تحتكم
عمى الحرفيف أك ما يسمى بالنظائر ،كمنيا ما اىتمت بالحرفيف مف الناحية الصكتية.
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 .4.2الفترة الزمنية :لـ تألَّؼ ىذه الكتب في فترة زمنية كاحدة ،كدليؿ ذلؾ أف مؤلفييا لـ يعيشكا
في نفس الفترة ،كىذا ما دفعنا لمقكؿ بأف العمماء المتأخريف تأثركا بالعمماء المتقدميف الذيف ألفكا في
ىذا المكضكع ،فمنيـ مف سار عمى منيجيـ كلـ يضؼ أم جديد كمنيـ مف أضاؼ الكثير ليذا
األكليف الذيف سبقكا ابف مالؾ إلى ىذا المضمار كميا اىتمت بالجانب
المكضكع ،فمثال كتب َّ
زمنيا لمكتب حسب الفترات التي تكاجد
المعنكم لمكممات التي تحتكم عمى الحرفيف ،كسنعرض ترتيبا ٌ
فييا العمماء:
ىناؾ ثالثة عمماء عاشكا في فترات زمنية متقاربة ،لذلؾ ال يمكف أف نحدد أم كتاب مف كتبيـ أيلِّؼ
أكالن ،لذلؾ سنرتبيـ حسب سنة الكفاة:
النحكم" :ذكر الكاتب في ىذا الكتاب
الضاد كالظاء" ألبي الفرج محمد بف عبد اهلل بف سييؿ ٌ
أٌ -
الكممات السائرة عمى ألسنة العرب ،كلـ يذكر الغريب مف ألفاظيـ ،حيث قسَّـ كتابو إلى جزأيف
كخص كؿ جزء بحرؼ ،فبدأ بحرؼ الضاد ثـ انتقؿ إلى حرؼ الظاء ،مرتبا كؿ جزء حسب
ٌ
حركؼ المعجـ .كالشيء الٌذم َّ
تميز بو الكتاب ىك أنو رغـ تناكلو لمكممات التي تكتب بالظاء
كالضاد إال أنو لـ يجمعيما تحت ما يسمى بالنظائر ،بؿ أفرد لكؿ حرؼ جزءان.
ب -الفرؽ بيف الضاد كالظاء في كتاب اهلل َّ
الداني":
عز كجؿ كفي المشيكر مف الكالـ" ألبي عمرك ٌ
الشيء الذم ميَّز الكتاب ىك أنو تناكؿ الكممات التي تكتب بالظاء دكف التطرؽ لمكممات التي
تكتب بالظاء ،كأنو ذكر مخرج الحرفيف في حيف أنو اىتـ بالجانب المعنكم أكثر.
ت -الفرؽ بيف الضاد كالظاء "ألبي القاسـ بف محمد َّ
الزنجاني" :جمع الكاتب في ىذا الكتاب نظائر
الضاد كالظاء.
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الفركخي :الشيء الذم يمتاز بو ىذا الكتاب عف سابقيو ىك أنو جمع نظائر الضاد
ث -أرجكزة ُّ
كالظاء في منظكمة شعرية ،حيث ذكر في البيت األكؿ الكممات التي تكتب بالظاء كذكر
معناىا ،أما البيت الثاني فقد خصِّو بالكممات التي تكتب بالضاد ً
كذكر معناىا أيضا.
الصابكني الصدفي اإلشبيمي" :ذكر الكاتب نظائر الضاد
ج -معرفة الفرؽ بيف ٌ
الضاد كالظٌاء "البف ٌ
كالظاء ،مع ذكر مخرج كال الحرفيف.
ح -مقامات "الحرير" :امتاز ىذا الكتاب بأنو احتكل عمى الكممات التي تكتب بالظاء دكف الكممات
التي تكتب بالضاد في قصيدة ظائية ،كأنو لـ يشرح الكاتب ىذه الكممات مثمما فعؿ الكتاب
اآلخريف في كتبيـ.
أما الكتب التي درست الحرفيف مف الناحية الصكتية فقد أيلِّفت بعد ىذه الكتب كىذا ىك ترتيبيا
حسب الفترة التي عاش فييا المؤلِّؼ:
الضاد لشمس الديف بف النجار :امتاز ىذا الكتاب بذكر األكجو
أ -غاية المراد في معرفة إخراج ٌ
التي تنطؽ بيا الضاد غير الصحيحة كاألماكف التي تنطؽ بيا ،كذكر مقابؿ ذلؾ مخرج
كصفات الضاد األصمية ،كقاؿ أف الضاد خاصة بالعرب دكف غيرىـ.
ً
المقدسي :اىتـ الكاتب بإثبات أف الضاد يشبو
ب -بغية المرتاد لتصحيح الضاد لعمي بف غانـ
عدة عمماء ،كالصفات التي تشترؾ فييا
الظاء كليس حرفا آخر ،كاستدؿ عمى ذلؾ بأقكاؿ ٌ
الضاد مع الظاء.
ت -رسالة الضاد لممتكلي :الشيء الذم ميَّز ىذا الكتاب ىك أف الكاتب جمع مخرج كصفات الضاد
و
قصيدة ،تسبقيا مقدمة كاف ذكر فييا مخرج
كما يميز ىذا الحرؼ عف حرؼ الظاء في
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الحرفيف ،كحث عمى ضركرة عدـ الخمط بينيما خصكصا فيما يشتبياف فيو بالمفظ كيختمفاف في
المعنى ،كعمى ضركرة ممارسة الرياضة لمجياز النطقي إلتقاف ىذا الحرؼ.
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خالصة:
عدة أمكر منيا:
مف خالؿ دراستنا ليذه الكتب يمكف استنتاج ٌ
 .1لكؿ مف الشعر كالنثر في ىذا المكضكع خاصيتو ،حيث أف الشعر يتميز بخاصية سيكلة
الحفظ مع اتباع الكزف كالقافية ،أما النثر فيتميز بخاصية كثرة الشكاىد كتقريب المعنى مف
القارئ ،كأيضا إعطاء المعاني العدة لمكممة الكاحد ىذا ما شيدناه في كتب النثر.
 .2أف عمماء التجكيد اىتمكا بحرؼ الضاد صكتيا لتأثيره في المعنى ،كالختالؿ المعنى في كثير
مف المكاضع إذ أبدلنا الضاد بحرؼ آخر مثؿ الظاء.
 .3أف العمماء الذيف اىتمكا بالمعنى ركزكا دراستيـ عمى الظاء كذلؾ عائد لقمة الكممات التي تكتب
بالظاء مقارنةن بالكممات التي تكتب بالضاد ،كأف العمماء الذيف اىتمكا بالصكتيف مف الناحية
بعدة حركؼ أخرل.
الصكتية اىتمكا بحرؼ الضاد كذلؾ لصعكبة النطؽ بو كإلبداؿ ىذا الحرؼ ٌ
 .4أننا نجد في أغمب الكتب تقريبا نفس المادة العممية مع اختالؼ في المنيج.
 .5أف سبب تأليؼ ىذه المؤلفات كاحد كىك :كثرة المحف في ىذا الحرؼ بدرجة األكلى ،كأىمية ىذا
الحرؼ في تحديد المعنى المطمكب بدقة كدكف خمط بيف الكممات التي تكتب بالضاد كالكممات
التي تكتب بالظاء.
صب عمماء التجكيد َّ
َّ
جؿ دراستيـ في ىذا المكضكع حكؿ كجكب إخراج حرؼ الضاد مف
.6
مخرجو األصمي ،كىذا عائد لتغير المعنى بتغير المخرج ،فإذا تغير مخرج الضاد تغير معنى
اآلية ككؿ.
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دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

الفــصل الثاني:

المبحث األول :التعريف بابن مالك والطابع التأليفي السائد في عصره.
 .1ابن مالك:
 .1.1التعريف بابن مالك:
المالكي
اني
محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف مالؾ ،جماؿ الديف أبو عبد اهلل الطائي ّ
ىو ّ
ّ
الجي ّ
الشافعي حيف انتقؿ إلى المشرؽ ،النحوي ،1ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة،
حيف كاف بالمغرب،
ّ
بجياف باألندلس ،وتوفي بدمشؽ سنة اثنتيف وسبعيف وستّمائة.2
ّ
السمت ،وكماؿ العقؿ ،ورقّة القمب والوقار ،وقد
وقد اتَّسـ ابف مالؾ بسمات حميدة منيا« :حسف َّ
عرؼ بدينو المتيف وعبادتو ،وصدؽ ليجتو ،وكثرة النوافؿ».

3

 .1.1علمو وشيوخو ومؤلّفاتو:
وصنؼ فييا
عرؼ ابف مالؾ بعممو الغزير حيث كاف« :إماماً في القراءات ،وعالما بيا،
ّ
قصيدة دالّي ة مرموزة في قدر"الشاطبية" ،وأما المغة فكاف إليو المنتيى في نقؿ غريبيا ،واالطّالع
وحشييا .أما اطّالعو عمى أشعار العرب التي يستشيد بيا عمى النحو والمغة فكاف أم ار عجيبا،
عمى
ّ
يتحيروف في أمره ،وأما اطّالعو عمى الحديث فكاف فيو آية ألنو أكثر ما
وكاف األئمة األعالـ ّ

 -1أحمد بف محمد المقّري ،نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،ت :راجاف عباس ،دار صادر ،بيروت ،دط،
8811ىػ8691 ،ـ ،ج ،2ص.222
2
الديف السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات المّغوييف والنحاة ،ت :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،عيسى
 ينظر :جالؿ ّالبابي وشركاه ،دب ،ط ،8دس ،ج ،8ص.881

 -أحمد بف المقّري ،نفح الطيب ،ج ،2ص.229

 -ابف مالؾ ،االعتضاد في الفرؽ بيف الظّاء والضاد ،ص.88

3
المقري ،نفح الطيب ،ص.228
 -أحمد بف محمد ّ
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الفــصل الثاني:

استشيد بالقرآف ،فإف لـ يكف فيو عدؿ إلى الحديث ،واف لـ يكف فيو شيء عدؿ إلى أشعار
1
النحو والصرؼ « فكاف فييما حب اًر ال يجارى ،وبح اًر ال يبارى».
العرب»  .وفيما يخص ّ

2

توجو يوما مع أصحابو
وكاف «ال يرى إالّ وىو يصمّي أو يتمو أو
ّ
يصنؼ أو يقرأ .وحكي أنو ّ
لمفرجة بدمشؽ ،فمما بمغوا الموضع الذي أرادوه غفموا عنو بسويعة ،فمما طمبوه فمـ يجدوه ،ثـ فحصوا
عدة أبيات َّ
حدىا بعضيـ
شدة اعتنائو بالعمـ حفظ يوـ موتو ّ
عنو فوجدوه منكبِّا عمى أوراقو ،ومف ّ
بثمانية».

3

عدة أساتذة حيث « سمع بدمشؽ مف مكرـ وأبي صادؽ الحسف وأبي
وكاف ليذا الشيخ الجميؿ ّ
بجياف مف عند أبو المظفر ،وقيؿ أبو
الحسف السخاوي ،وأخذ العربية مف عند الكثيريف فأخذ ّ
الحسف ثابت بف خبار ،وأبي رزيف ابف ثابت الكالعي ،وأخذ القراءات عف أبي العباس أحمد بف
ّنوار ،وق أر كتاب سيبويو عمى أبي عبد اهلل ابف مالؾ المرشاني».4
وقد خمّؼ لنا ابف مالؾ ميراثا ضخماً في النحو والصرؼ ومف أشير ما ألَّؼ:
 )8أشير كتاب لو ىو "الخالصة"المشيورة "باأللفية" وىي منظومة في نحو ألؼ بيت أودع فييا ابف
مالؾ خالصة ما في منظومتو األخرى" الكافية الشافية" مف نحو وصرؼ.

5

1
الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ت :أحمد األرناؤوط ،تركي مصطفى ،دار إحياء التراث
 ينظر :صالح ّالديف خميؿ ّ
العربي ،بيروت لبناف ،ط8221 ،8ىػ2111 ،ـ ،ص.219

الديف السيوطي ،بغية الوعاة ،المصدر نفسو ،ج ،8ص.228
 جالؿ ّ -2المصدر نفسو ،ج ،8ص.881
 -3ينظر :المصدر نفسو ،ج ،8ص.226

 -4أحمد بف محمد المقّري ،نفح الطّيب ،ج ،2ص.228-222
-5ابف مالؾ ،االعتضاد  ،ص.89
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الفــصل الثاني:

 )2شواىد التوضيح لمشكالت الجامع الصحيح؛ وفي ىذا الكتاب إيضاحات نحوية وتوجييات
إعرابية لما ورد في بعض أحاديث "الجامع الصحيح" لمبخاري.
المية األفعاؿ :وىي منظومة في  882بيتاً.
ّ )8
 )2تحفة المودود في المقصود والممدود؛ قصيدة ىمزّية عدد أبياتيا  992بيتاً.
1

 )5منظومة فييا ما ورد مف األفعاؿ بالواو والياء؛ وىي قصيدة في حوالي  91بيتاً
 )9إيجاز التعريؼ في التصريؼ.
 )7مسألة في االشتقاؽ فعؿ وأفعؿ.

2

وال ننسى كتب ابف مالؾ في العروض والقراءات والحديث ،إذ كاف ىذا العالـ غزير اإلنتاج ،وفير
العمـ ،ومف بيف مؤلفاتو في ىذه العموـ:
الالمية في القراءات.
 )8القصيدة
ّ
"الدالية" في القراءات.
المالكية
 )2القصيدة
ّ
ّ
 )8إعراب مشكؿ البخاري.

3

ىذه قطرة مف بحر ما خمَّفو ابف مالؾ .وأغمب مؤلّفاتو كانت شع ار إذ «كاف نظـ الشعر عميو
سيال رجزه وطويمو وبسيطو»4؛ وذلؾ لما زخر بو العصر الذي تواجد فيو ابف مالؾ مف العمماء
عدة عموـ،
األفذاذ؛ وكذلؾ بسبب «انتشار النظـ في ذلؾ العصر -خاصة النظـ التعميمي -فشمؿ ّ

 -1ابف مالؾ ،االعتضاد ،ص.89-85
 -2ابف مالؾ ،االعتماد ،ص.1

 -3أحمد بف محمد المقّري ،نفح الطيب، ،ج ،2ص.222
 -4جالؿ الديف السيوطي ،بغية الوعاة ،ج ،8ص.222
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الفــصل الثاني:

وأقبؿ العمماء عمى النظـ لييسروا عمى الطالب سبيؿ اإللماـ بالمعارؼ وحفظيا وسرعة استحضارىا
وقت الحاجة».1
 .1الطابع التأليفي المنتشر في عصر ابن مالك:
لقد وجد ابف مالؾ في القرف السابع لميجرة وىو عصر المماليؾ ،وقد عرؼ ىذا العصر«:بأنو
عصر االزدىار والكماؿ لمدراسات النحوية خاصة والمّغوية عامة في مصر والشاـ ،فقد امتأل
البمداف بالنحاة القادميف مف بغداد بعد احتالليا مف طرؼ التتار(919ىػ) ،ومف األندلس-مثؿ ابف
النحوية في عصرىـ تبمغ الذروة
مالؾ -بعد احتالؿ الفرنجة آخر حواضرىا ،مما جعؿ المصنفات ّ
التعميمي أو ما عرؼ في ذلؾ
كما وكيفاً» .2وقد غمب طابع خاص عمى ىذه المؤلفات ،وىو الطابع
ِّ
ّ
الوقت بالمتوف وىي نوعاف:
 .1.1المتن المنظوم :عرؼ العرب منذ القديـ بيذا النوع مف التأليؼ حيث ظير عندىـ في«:
القرف الثاني لميجرة ،ولكف ّأوؿ ظيور لو لـ يكف عندىـ بؿ كانت لو أصوؿ عند اليوناف ،ونرى ذلؾ
عند "ىوميروس" في ممحمتو التاريخية "اإللياذة"» .3وقد لجأ العرب ليذا النوع مف التصنيؼ
المعروؼ بالنظـ* -المنظومات -بسبب« :اتّساع معارفيـ ،وتنوع ثقافاتيـ ،وزيادة إقباليـ عمى
أحسوا حينذاؾ بحاجتيـ إلى نوع خاص مف التصنيؼ يعينيـ عمى حفظ
التعمـ والتعميـ ،وقد
ُّ
المعمومات ونقميا ،فاستعانوا عمى ذلؾ بالشعر الذي امتمكوا ناصيتو ،ألنو يشكؿ وسيمة مشوقة،
 -1ينظر :عبد اهلل عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات في التأليؼ النحوي ،مجمّة األحمدية،
د.ب ،العدد الرابع8221 ،ىػ ،ص.251

 -2ينظر :عبد اهلل عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات ،ص.281
 -3المصدر نفسو ،ص.251

* جاء معنى النظـ في كتاب (مجمع المغة العربية ،معجـ الوسيط ،مكتبة الشروؽ الوطنية ،مصر ،ط8225 ،2ىػ،
2112ـ ،ص )688أنو« :وىو الكالـ الموزوف المقفى ،وىو خالؼ النثر».
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الفــصل الثاني:

ويسيؿ عمى المتعمميف حفظو» .1ولـ يستعمؿ العرب الشعر إال عندما تأكدوا أنيـ يتقنوف ىذا الفف
الذي يحتاج الفصاحة والبالغة وحسف الصياغة ،وأنو أفضؿ وسيمة لحفظ العمـ ولممحافظة عميو
وذلؾ بسبب الخصائص التي يتميز بيا مف أسموب مشوؽ ،وخفَّتو عمى األذف ،وسرعة حفظو .وىي
عدة سمات
المميزات التي ميزت ىذا الشعر التعميمي-النظـ ،-لكنو يخالؼ الشعر المعيود في ّ
منيا« :اتسامو بالطابع السردي الجاؼ وىو بذلؾ يغاير طبيعة الشعر الغنائي المتوىج عاطفةً»،2
فيو ذو طابع عممي محض خاؿ مف كؿ األحاسيس والمشاعر.
ومع تقدـ الزمف زاد انتشار ىذا الطابع مف التأليؼ «حتى جاء عصر المماليؾ الذي كثر فيو
عدة عموـ ومنيا النحو ،فأقبؿ الناظموف عميو لييسروا سبؿ
انتشار ىذا النوع مف التأليؼ ،فشمؿ ّ
التعمـ عمى المتعمميف ،فجاءت منظومتا ابف مالؾ الطويمتاف" الكافية الشافية" و"الخالصة"،
ومنظومة الشاطبي الجامعة في القراءات» .3وقد تميز ىذا العصر-عصر المماليؾ« -ببموغ
الذروة في تأليؼ المتوف النحوية المنظومة خصوصا في القرف السابع اليجري واتسعت رقعتو
وكثر الناظموف لو وكاف مف أبرزىـ ،ابف معط وابف الحاجب وابف مالؾ».4

-1عبد اهلل عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات،ص.251

 -2عزمي محمد عياؿ سمماف ،منيج ابف مالؾ في وضع األلفية ،مجمع المغة العربية األردني ،األردف ،العدد ،12
8282ىػ2188 ،ـ ،ص.868

-3ينظر :عبد اهلل بف عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات في التأليؼ النحوي ،ص.251
 -4المصدر نفسو ،ص.252
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الفــصل الثاني:

ومف الجدير بالذكر أف مصطمح «الشعر التعميمي حديث النشأة وأنو لـ يكف معروفاً لدى
القدماء مف العمماء والمفكريف العرب ،إذ ىو ترجمة لكممة " ،"didacticو َّ
أف المصطمح المعادؿ ليذا
المصطمح عند العرب القدماء ىو مصطمح "المنظومات" و"المقطوعات" و"النظـ العممي".

1

.1.1المتن المنثور :لو عدنا إلى التراث العربي القديـ في القرف الثاني وما يميو لوجدنا أنو:
«صيغت المتوف نث اًر كما صيغت نظماً ،حيث اشتيرت بيا عموـ العربية خاصة النحو ،وىي متوف
مازالت خالدة ليومنا ىذا يعتمدىا الدارسوف في التعميـ ،ويشرحوف الغريب والصعب منيا».2
وأما فيما يخص تاريخ ظيور ىذا النوع مف المتوف« :فقد كانت بدايتو في القرف الثاني لميجرة،
وأوؿ مف ألَّؼ متناً منثو اًر ىو خمؼ األحمر البصري المتوفى سنة(811ىػ) ،في كتابو "مقدمة في
النحو" ،وبيذا تكوف بداية المتف المنظوـ والمنثور واحدة تقريباً ،إذ لـ يفصؿ تأليؼ الخميؿ ألوؿ متف
منظوـ عف خمؼ األحمر إالّ عشر سنوات» .3وقد توالت المؤلفات التي اتّبعت ىذا المنيج ومف
بينيا :كتاب المقدمة ألبي إسحاؽ الجرمي ،وكتاب الميذب لجعفر الدينوري.4
ولـ يتوقؼ تأليؼ المتوف ىنا بؿ تتابع حتى وصؿ إلى« :عصر المماليؾ حيث ازدىر وكثر،
شراحو وحفَّاظو والمقبموف عميو ،ومف أشير ما ألّؼ في عصرىـ مف المتوف النحوية":الكافية"
وكثر َّ

 -1ينظر :عزمي محمد عياؿ سمماف ،منيج ابف مالؾ في وضع األلفية ،ص.862
 -2ينظر :المصدر نفسو ،ص.255

 -3عبد اهلل بف عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات في التأليؼ النحوي ،ص.259
 -4المصدر نفسو ،ص.259

58

دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

الفــصل الثاني:

جرومية في النحو ألبي عبد اهلل محمد بف داود الصنياجي المعروؼ
البف الحاجب ،و"المقدمة" اآل ّ
ب"ابف آجروـ"».1

-1عبد اهلل عويقؿ السممي ،المتوف والشروح والحواشي والتقريرات ،ص.257
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الفصــل الثاني:

دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

المبحث الثاني :دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء
 .1المتون:
خّمّفّلناّالقدماءّميراثاً ّضخماّلضبطّالمسانّالعربيّ،ومنّبينّماّأّلّفواّلناّالمتونّ 1والشروحّ2
ويعد ّابن ّمالك ّأكثرّ
والحواشيّ 3والتقريراتّ ،4ومن ّبين ّالمتون ّتمك ّالتي ّّ
ّاىتمت ّبالضاد ّوالظاءُ ّ ،
أطولّماّنظمّفيّىذاّالموضوعّ،وىيّتضمّأكبرّ
العمماء ّاىتماما ّبيذاّالموضوعّ ّ ،وتُعد ّأرجوزتو ّ«
ُ
عددّمنّاأللفاظّالتيّاتفقّوزنياّولكنياّتكتبّبالضادّفتدلّعمىّمعنىّ،وتكتبّبالظاءّفتدلّعمىّ
غيره»ّ،5وىذهّدراسةّموجزةّلمؤلفاتّىذاّالعالمّالجميلّالتيّوصمتّإليناّ :
.1 .1األرجوزة:
.1.1.1التعريف باأل رجوزة والمني المتبب يي نظميا:
ّتقعّىذهّالمنظومةّفيّمئةّّوخمسةّوتسعينّبيتاًّ،وىيّمنّبحرّالرجز ّوالنسخة ّالتيّبينّيديناّ
حققياّطوّم ْحسنّ،وقدّاعتمدّعمىّمخطوطتينّفيّالتحقيقّ ،أماّالمنيجّالمتّبعّفيّنظمّاألرجوزةّ
ُ
طّالعناّعمىّاألبياتّاألولىّمنّاألرجوزةّونصياّىوّ :
فيمكنّاستنتاجوّمنّخاللّا ّ
«ّ-3إنيّاستخرتّاهللّفيّأنّأجمعا***أرجوزةّفيّالضادّوالظاءّمعّاً ّ
ّ-4مماّأناالهّاختالفّالمعنىّ***معّاتحادّالصيغتينّوزنا ّ

األصلّالذيّيشرحّوتضافّإليوّالحواشي»ّ .
ُ ّ-1عّرفّفيّالمعجمّالوسيطّ(صّ)853بأنو«ّ:
ُ
أوضحوّوفسره»ّ .
ُ -2عّرفّالشرحّفيّالمعجمّالوسيطّ(صّّ)477بأنوّ«ّ:شرحّالكالمّ:
ّ
ُ ّ-3عّرفتّالحاشيةّفيّالمعجمّالوسيطّبأنياّ«ّ:جانبّوطرفّكلّشيء»ّ .
ّ-4جاءّمعنىّالتّقريرّفيّمعجمّالتعريفاتّأنو«ّ:بيانّالمعنىّبالعبارة»ّ .
ّ-5طوّمحسنّ،مقدمةّالتحقيقّ،ابنّمالكّ،األرجوزةّ،صّ .96
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الفصــل الثاني:

ّ-5فماّأقدموّفبالضادّكتبّ***ّوماّأؤخرهّفظاؤهّتجب ّ
-6وربماّقدمتّلفظيّضادّ***ّبعدىماّظاّآخرينّبادي ّ
ٍ
نحوّ:ضنينّمردفّبضن»ّ .1
ّ-7وذلكّيدرىّباختالفّالوزنّ***ّ
طّالعناّعمىّالبيتّالثالثّ،والمتمثلّفيّ
ّ ّيمكنناّاستنتاجّالموضوعّالعامّلألرجوزةّمنّخاللّا ّ
"الضادّوالظاء"ّ،أماّالبيتّالذيّيميو ّفقدّذكرّفيوّوصفاًّلمكمماتّالتيّاىتمّبيا ّفيّاألرجوزةّوىيّ:
"الكممات ّمختمفة ّالمعنى ّالمشتركة ّفي ّالصيغة"ّ ،ويذكر ّبعد ّذلك ّفي ّالبيت ّالسادس ّأنو ّجعلّ
الصدارةّلمكمماتّالتيّتبدأّبالضادّفيّالشطرّاألولّمنّالبيتّأماّالكمماتّالتيّتكتبّبالظاءّفقدّ
خصّصّلياّالشطرّالثاني ّمنّالبيتّ ،وبيّنّفيّالبيتينّالمواليينّأنوّخرقّىذا ّالمنيجّفيّبعضّ
األبياتّ،والجدولّالمواليّيبينّلناّاألبياتّالتيّاتبعّفيياّالمنيجّالعامّ-يسبقّبالكمماتّالتيّتكتبّ
ّ،واألبياتّالتيّخرقّفيياّىذاّالنيجّ :
بالضادّتميياّالكمماتّالتيّتكتبّبالظاءّ -
المني المتبب

رقم األبيات

األبيات التي اتب

يييا المؤلف المني

األبيات التي خصصت

األبيات

العام.

لمكممات التي تكتب بالظاء.

لمكممات التي تكتب بالضاد.

-األبياتّّ9وّ .10

-األبيات- ّ،21ّ ،12ّ :األبياتّ،104ّ،11ّ:

-األبياتّمنّّ30إلىّّ 20

ّ .114 ّ،105،ّ 38ّ ،22

-األبياتّمنّ23إلىّّ .36

ّ .115

األبياتّمنّّ39إلىّّ .103-األبياتّمنّّ106إلىّّ .113

ّ-1ابنّمالكّ،األرجوزةّ،صّ .105
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الفصــل الثاني:
ّ-األبياتّمنّّ116إلىّّ .189

وىناكّأيضاّأبياتّخرقّفيياّالمنيجّالعامّلكنّبطريقةّأخرىّخاصةّوىيّ :
البيتّالسابعّوالثالث ّونّ،حيثّأسبقّفيوّالكممةّالتيّتكتبّبالظاءّعمىّالكممةّالتيّتكتبّبالضادّ .أماّالبيتّالتاسعّوالعش ّرّونّفقدّاتبعّفيوّالمنيج ّالعامّ ،لكنّفيّنيايةّالكالمّقالّإنّأصلّالكممةّ
بالضادّ .
ّوالمتمعنّفيّاألرجوزةّيجدّأنّابنّمالكّلمّيرّتّبّالكمماتّبشكلّاعتباطيّ،بلّكانّإذا ّذكرّ
الكممةّّجاءّبمشتّقّاتياّومثالّذلك«ّ:كممةّضلّفيّالبيتّالعاشرّتميياّكممةّظمّوّفيّالبيتّالحاديّ
أماّالبيتّالثالثّعشرّفقدّجاءتّفيوّكممةّضموّ ،ووردتّكممةّالضاللةّفيّالبيتّالرابعّ
عشرّ ،
َ
1
تمعنّفيّىذهّالكمماتّيجدّأنّجذرىاّواحدّوىوّ"ضل"ّ .
لم ّّ
عشر» ّ،فا ُ

ولو ّاطمعنا ّعمى ّباقي ّاألبيات ّلوجدناه ّيعتمد ّالطريقة ّنفسيا ّفي ّترتيب ّالكمماتّّ .والجدول ّالتاليّ
يوضحّذلكّ :
الكممات التي ليا نفس الجذر األبيات التي وردت الكممات التي ليا نفس الجذر األبيات التي وردت
وتكتب بالضاد.

يييا عمى الترتيب.

وتكتب بالظاء.

يييا عمى الترتيب.

ضمةّ .
َّو ّْ

البيتّّ .9

ظمةّ .
َّو ّْ

البيتّّ .9

ضي اًرّ،ضاىرّ .
َ

األبياتّ،114:

ظير ّ

البيتّ .115ّ:

ّ .116
ّ،نضامّ .
نضم ّ

األبيات ّ،117ّ :ناظمّ،النظّامّ .

ّ-1ابنّمالكّ،األرجوزةّ،صّّ .105ّ،104
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ّ .118

ّ .118

وماّنالحظوّمنّالجدولّأنّابنّمالكّعندماّألفّىذهّاألرجوزةّنظّمياّبشكلّمتقنّ،فكانّ
إذاّجاءّبالكممةّجاءّبمشتقاتياّ،وكانّيسبقّفيّبعضّاألبياتّبالمشتقاتّثمّيردفوّباألصلّ،وكانّ
أحياناًّيذكرّالمشتقاتّدونّذكرّاألصلّّمثلّ"ّمشموضّومشموظ"ّ .
.1.1.1مميزات األرجوزة:
تمتازّىذهّالمنظومةّبعدةّأشياءّأىمياّ ّ:
ّّ
ّ )1أولّميزةّلياّأنياّتنتميّلممتون*ّالتعميميةّ،التيّمزجتّبينّالتنظيرّوالتطبيق.
أنياّأطولّماّنظمّفيّالموضوع.1
 )2أنياّتُحصيّكمماتّأشملّمماّذكرهّالمتقدمونّعميوّ،و
ُ
ّ،ولكنياّوجدتّفيّكتبّالمغةّمثلّكتابّ
ّ )3أنيا ّ«تحتويّعمىّألفاظّلمّتردّفيّالمعاجمّالكبيرة
ُ
الضادّوالظاءّألبيّعمرّالزاىدّ،وكتابّالفرقّبينّالحروفّالخمسةّألبيّسيدّالبطميوسيّ،وأرجوزةّ
الفرّوخي».2
ّ
وتنقسمّىذهّاأللفاظّإلىّقسمينّىما:
منّأصلّلمّير ّفيّأيّمصدرّوربماّيكونّالناظمّرآهّفيّكتبّ
ّأ« -ماّكانّأصالّأوّمصوغا ّ
ُ
الغريبّوالنوادرّأوّانفردّبذكرهّبعضّالعمماء».3

اءّبالقرآنّأوّالحديثّأوّالشعرّ .
*ّ-تصنفّضمنّالمتونّألنياّالّتحتويّّعمىّالشرحّأوّاالستشيادّسو ً

ّ-1طوّمحسنّ،مقدمةّتحقيقّاألرجوزةّالبنّمالكّ،صّ .100
ّ-2مقدمةّتحقيقّالمرجعّالسابقّ،صّ .100
ّ-3مقدمةّتحقيقّالمرجعّالسابقّ،ص100
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جدّنصوّفيّالمعجماتّوكتبّالمغةّ،ولكنّلوّأصلّفيّىذهّالكتبّ،وأكثرّماّوردّ
ماّلمّيّو
ُّ
ب« -
ّ
ّ
منّىذاّالصنفّألفاظّدالةّعمىّالجمعّأوّاسمّالمشتقّ،كاسمّالفاعلّواسمّالمفعولّوغيرىما»ّ .1
.1.1.1مصادر ابن مالك يي جم األرجوزة:
بنّمالكّعدةّكتبّفيّىذاّالمجالّ«وتعدّاألرجوزةّالخالصةّالوافيةّلماّوردّفيّاالعتضادّ
لقدّألّفّا
ّ
واالعتمادّواإلرشاد"؛ّولذلكّفإنّمصادرّىذهّالكتبّىيّنفسياّمصادرّاألرجوزة».2
 مصادر كتاب االعتماد:
ّعدة ّمصادر ّمنيا«ّ :الجميرة ّالبن ّدريدّ ،3تيذيبّ
لقد ّاعتمد ّابن ّمالك ّفي ّىذا ّالكتاب ّعمى ّ
المغة ّلألزىريّ ،والصحاح ّلمجوىريّ ،واألفعال ّ"لمسّرقسطي"ّ ،4والضاد ّوالظاء ّالبن ّسييلّ ،النحويّ
والمشوف ّلمعكبري....،ونقل ّأيضا ّعن ّالبصريين ّوالكوفيين ّوىم ّأبو ّعمر ّالشيباني ّوأبو ّعبيدةّ
واألصمعيّوأبوّعبيدّوثعمب»ّ .5

ّ-1طوّمحسنّ،مقدمةّتحقيقّاألرجوزةّالبنّمالكّ،صّ .101
ّ-2مقدمةّتحقيقّالمرجعّالسابقّ،صّ .101

ّ-3وردّاسموّالكاملّفيّكتابّ(التَبرْيزيّ،شرحّمقصودّابنّدريدّ،تّ:فخرّالدينّقباوةّ،مكتبةّالمعارفّ،

بيروت(لبنان)ّ،دط1414ّ،ىـ1994ّ،مّ،صّ«:ّ13ىوّأبوّبكرّمحمدّبنّدريدّاألزدي»ّ،وجاءّفيّكتابوّ(ابنّ
يّمنيرّبعمبكيّ،دارّالعممّالماليينّ،بيروتّ(لبنان)ّ،ط1987ّ،1مّصّ)11ّ،10
الدريدّ،جميرةّالمغةّ،تّ:دّ.رمز ُ

هّ،...وقدّقدمّىذاّالعالمّالجميلّ
أنوُ ّ«ّ:ولدّبالبصرةّفيّسكةّصالحّسنةّ113ىـّ،...وكانتّوفاتوّببغدادّسنةّ321
ّ
لممكتبةّالعربيةّمؤلفاتّحسنةّفيّالمغةّالعربية»ّ .

ّ-4وردّفيّكتابوّ(السرقُ ْسطيّ،األفعالّ،ت:حسينّمحمدّمحمدّشرفّ،الييئةّالعامةّلشؤونّالطبعّاألميريةّ،

ىوّسعيدّبنّمحمدّالم َعافرىّالمغويّ،منّأىلّ
القاىرةّ،دط،1978ّ،1398ّ،جّ،1صّ)11أنّاسموّالكامل«ّ:
َ
قرطبةّ،يكنىّأباّعثمانّويعرفّبابنّالحداد»ّ .

-5حاتمّصالحّالضامنّ،مقدمةّالتحقيقّاالعتمادّالبنّمالكّ،صّ .13
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 مصادر كتاب االعتضاد:
ّعدة ّمصادر ّمنيا ّالمحكم ّالبن ّسيدةّ ،تيذيب ّالمغةّ
اعتمد ّابن ّمالك ّفي ّىذا ّالكتاب ّعمى ّ
لألزىريّ،الصحاحّلمجوىري.1
وبطبيعةّالحالّأنّلكلّكتابّمصدرهّالخاصّالذيّّأُخذتّمنوّأغمبّالمادةّالعمميةّ،وأكثرّ
كتابّاعتمدّعميوّابنّمالكّفيّىذهّاألرجوزةّىو"ّأرجوزةّالفروخيّفيّالكمماتّالتيّتنطقّبالظّاءّ
والضاد"«ّ،ولكنّابنّمالكّلمّيذكرّىذاّالتأثرّبشكلّمباشرّبلّكانّيشيرّإلىّاقتباسوّبكممةّ"قيل"ّ
أوّ"زعم"ّأوّ"قالوا"ّ،ولكنّىذاّالتأثرّيظيرّجمياّفيّبعضّاألبياتّومثالّذلكّ :
ُ
قالّابنّمالكّ :
والصنفّضربّضادهّمشتيرةّ***ّوالظّربّنبتّبعضيمّقدّذكرهّ .
فمفظّ"الظرب"ّبمعنىّالنبتّلمّيردّإالّفيّقولّالفرّوخيّ :
ّ
وفيّالنباتّماّيسمىّظرباّ***ّوقدّضربتّبالحسامّضرباّ .
الفرّوخيّويبمغّ
ويظيرّىذاّالتأثرّجمياّفيّاألبياتّاألخيرةّوفيّالكمماتّالغريبةّالتيّانفردّبياّ ّ
عددىاّإحدىّعشرّكممة»ّ ّ.2
ّ

-1ابنّمالكّ،اإلعتضادّ،صّ .18

-2ينظرّ:طوّمحسنّ،حسينّتورالّ،مقدمةّالتحقيقّاألرجوزةّّالبنّمالكّ،صّ .101
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عدة ّمصادر ّأخرى ّنذكر ّمنيا«ّ :الضاد ّوالظاء ّألبي ّعمر ّالزاىدّ ،وكتاب ّالفرق ّبينّ
وىناك ّ ّ
سيدّالبطميوسي»
الحروفّالخمسةّالبنّال ّّ

1

ولم ّتكن ّاألرجوزة ّىي ّالمتن ّالوحيد ّالذي ّوصل ّإلينا ّمن ّتراث ّابن ّمالك ّفي ّىذا ّالموضوعّ،
حيثّيعدّكتابّاالعتمادّفيّالفرقّبينّالضادّوالظاءّىوّالمتنّالثانيّالذيّوصلّإليناّ .
ّ.2.1االعتماد يي نظائر الظباء والضاد:
.1.1.1مني الكتاب:
صّابنّمالكّىذاّالكتابّلذكرّنظائرّالضادّوالظّاءّ،حيثّذكرّثالثةّوثالثينّنظيراّ .
ّّ
لقدّخص
ّ
ونجد ّأن ّابن ّمالك ّاتبع ّمنيجا ّمعينا ّفي ّترتيب ّكممات ّىذا ّالكتابّ ،حيث ّرتبيا ّبحسب ّترتيبّ
حروفّالمعجمّفقال«ّ :ورّتّبتّماّتيسرّمنياّعمىّحروفّالمعجم»ّ.2وكانّيسبقّبذكرّالكمماتّ
التيّتكتبّبالضادّتميياّالكمماتّالتيّتكتبّبالظّاءّ.وكانّإذاّذكرّالكممةّردفياّبمعناىاّثمّاستشيدّ
بماّتيسرّمنّالشواىدّ .
فيّىذاّالكتابّعمىّعدةّمصادرّمنياّ :
.1.1.1مصادر الكتاب :اعتمدّابنّمالكّ
ّ
 )1جميرة المغة البن دريدّ :ويعدّىذاّالكتابّمنّبينّأكثرّالمصادرّالتيّاعتمدىاّابنّمالكّفيّ
كتابوّىذاّوىذهّبعضّاألمثمةّالتوضيحية:

-1طوّمسحنّ،مقدمةّالتحقيقّاألرجوزةّالبنّمالكّ،صّ .100
-2ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .17
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وضّ:إذاّ
 جاءّفيّكتابّاالعتماد«ّ :وقالّأبوّبكرّبنّدريدّ:يقالّرجلّ ّّ
ض َ
الب ُ
بض ّالبضاضةّو ُ
ِ
ن»ّ .1وعندماّعدناّلكتابّالجميرةّالبنّدريدّوجدناّنفسّالمعنىّبنفسّ
كانّناصعّالبياضّفيّس َم ِّ
الصياغةّ .2
ّ وأخذ ّكذلك ّمن ّىذا ّالكتاب ّمعنى ّكممة ّالبيض ّفقالّ«ّ :والبيض ّجمع ّبيضةّ :وىي ّاألرضّ
البيضاءّالممساءّ.عنّأبيّبكرّبنّدريد»ّ.3وقالّابنّدريد«ّ:البيضّمعروفّجمعّبيضةّ.والبيضّ
داءّيصيبّالخيلّفيّقوائمياّ.والبيضةّاألرضّالبيضاءّالممساء»ّ .4ولمّيذكرّىناّابنّمالكّأنّ
البيضّىوّداءّيصيبّالخيلّفيّقوائمياّبلّذكرّليذهّالكممةّمعنىّواحد.
 قالّابنّمالك«ّ:وأماّالبيظّبالظاءّ:فزعمواّأنوّماءّالفحلّ.وقالّابنّدريدّالّأدريّماّصحتو»ّ.5
حيثّجاءّفيّكتابّابنّدريدّفيّالجميرة«ّ :البيظّ:زعمواّ،مستعملّ:وىوّماءّالفحلّ.والّأدريّماّ
صحتو»ّ .6
ف ّّلَ ّْوَّن ّوَ»ّ،7أماّابنّدريدّفقدّقالّ:
خ ّالِ ُّ
فيّالجبلّي َّ
ُّ
يكون ّ
طٌ ّ ُّ
ضمّ:خ ّ
الع ْ
 جاءّفيّكتابّاالعتمادَ «ّ :
ضم ّخطٌّ ّيكون ّفي ّالجبل ّيخالف ّسائر ّلونو»8؛ ّوىنا ّنالحظ ّاختالفاً ّفيّ
الع ْ
«وقالوا ّأيضا ّإن ّ َ
الصياغةّ،فابنّمالكّقالّ"يخالفّلونو"ّوابنّدريدّقال"ّيخالفّسائرّلونو"ّإالّّأنّالمعنىّواحد.
ّ

ّ-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .20

-2ينظرّ:ابنّدريدّ،جميرةّالمغةّ،صّ .71
ّ-3ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .22

-4ابنّدريدّ،جميرةّالمغة،جّ،1صّ .356
-5ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .22

-6ابنّدريدّ،جميرةّالمغةّ،جّ،1صّ .363
-7ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .39

-8ابنّدريدّ،جميرةّالمغةّ،جّ،2صّ .904
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الفصــل الثاني:
 )1األيعال لمسرقسطي:

 أخذّابن ّمالك ّمنّىذا ّالكتاب ّمعنى ّكممة ّبظّ ّفقال«ّ :وبظّ ّالرجل ّعمى ّكذا ّوكذاّ :ألح ّعميوّ.
السرقسطيّفيّكتابّاألفعال»ّ.1وقالّالسّرقسطيّ «ّ:وبظّّعمىّكذاّوكذاّ:ألحّعميو»ّ.2ونالحظّىناّ
ىناّأنّقولّابنّمالكّجاءّمطابقاًّلقولّالسّرقسطي.
ت ّالشيءّ
ّضيَ ْر ُ
 وأخذ ّأيضا ّمعنى ّكممة ّالضير ّمن ّنفس ّالكتاب ّفقالّ«ّ :والضير ّمصدر َ
ط ْئتُو ّ َوطأً ّشديداًّ .ذكره ّأبو ّعثمان ّالسرقُ ْسطي ّفي ّكتابو ّاألفعال»ّ .3وجاء ّفيّ
ضي اًر ّإذا ّ َو ِّ
َ
ّ:و ِط ْئتوّوطأًّشديدّاً»ّ،4نالحظّأنّ
ضيَ َّر
"ّ:قالّ:وضيَ ْر ُ
َ
كتابّالسرقسطيَ "«ّ :
ت ّالشيء ّضي ّاًر َ
كالمّابنّمالكّجاءّمطابقاًّلكالمّالسرقسطيّ ّ.
 )3مجاز القرآن ألبي عبيدة:
جاوزىمّ.ومنوّ
 أخذّمنّىذاّالكتاب ّمعنىّكممةّقرضتو ّفقال«ّ :قالّأبوّعبيدةّ:تُخمٍّفيمّشماالّوتُ ُ
قوليمّ:ىلّمررتّبمكانّكذا؟ّفيقولّالمسؤولّ:قرضتوّذاتّاليمينّليال».5
ظْمعاّ:
ظمَعاً ّو َ
ظمَ َعت ّاألرض ّبأىميا ّ َ
ويقالَ ّ :
ّ وجاء ّفي ّكتاب ّاالعتماد ّ
ّأن ّأبا ّعبيدة ّقالُ «ّ :
ضاقتّ.عنّأبيّعبيدة».6
 )4الصحاح لمجوىري:
-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .21
-2المصدرّنفسوّ .21ّ،

-3المصدرّنفسوّ،صّ .33
اةّعمىّأنباهّالنحاةّ،تّ:محمدّأبوّالفضلّإبراىيمّ،
يّجمالّالدينّأبوّالحسنّ،إنباهّّالرو
ط ّّ
*-جاءّفيّكتابّ(ا ِّلقّْف ِّ
ُ
دارّالفكرّالعربيّ/مؤسسةّالكتبّالثقافيةّ،القاىرة/بيروت،طّ،1ىـ1986ّ،1406مّ،جّ،3صّ)12اسموّالكاملّ
وىوّ:القاسمّبنّسالمّأبوّعبيدةّالمغوي" ّ

ّ-4السرقُ ْسطيّ،األفعالّ،جّ،2ص.230
-5ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .43

ّّ

-6المصدرّنفسوّ،صّ .35
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يّ:يقالّ:فالنّيقرض ّصاحبوّإذاّمدحوّأوّذمّوّ،وىماّيتقارضانّ
 قالّابنّمالك«ّ :قالّالجوىر ُ
موّ.وىماّيتَقَارضانّ
إذاّمدحوّأوّذ
ّصاحبوّ ،
ض
الخيرّوال ّشر»ّ،1وقالّالجوىري«ّ :
يقالّ:فالنّي ٍّ
َ
َ
َ
قر ُ
ُ
الخيرّوالشر».2
ّع ِقيصة ّالمرأةّ .عنّ
 وقد ّورد ّفي ّكتاب ّاالعتماد ّمعنى ّكممة ّ ّ
الضفرةّ ،فيي«ّ :الض ْف َرةَ :
3
الض ِفيرةّ:العقيصةّ.ويقالّضفَرتّالمرأةّشعرىاّ.ولياّ
الجوىري» ّ،وجاءّفيّكتابّالصحاحَ «ّ :

تانّوض ْف َر ِ
ان ّأيضاّ،أيّعقيصتانّ.عنّيعقوب»ّ،4نالحظّاختالفا ّطفيفا ّفيّوزنّالكممةّ
صفير
َ
التيّذكرىاّابنّمالكّووزنّالكممةّالتيّذكرىاّالجوىريّ،لكنّالمعنىّواحد.
 )5الخيل لألصمعي:
 أخذّابنّمالكّمنّكتاب ّالخيل ّمعنىّكممةّالبيض-المعنىّالمغايرّلممعنىّالمشيورّ -فقالّ:
5
ويقالّ:قدّباضتّ،وىيّ
«قالّاألصمعيّىوّ :منّالعيوبّالييٍّنة» ؛ّوجاءّفيّكتابّالخيلُ «ّ :

ّوَرٌمّ ،وىو ّمن ّالعيوب ّاليَي ٍَّن ِّة».6ونجد ّفي ّقولّ
الب ْي ُّ
تبيض ّبيضاًّ ،وىو ّيكون ّبيا ّ َ
ضّ ،وىو َ
األصمعيّإضافةّوىيّ"ّمشتقاتّكممةّالبيضّّوالمعنىّاإلضافيّليذهّالكممةّوىوّ:الورم".
ّ

ّ-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .23

ّ-2الجوىريّ،الصحاحّتاجّالمغةّوصحاحّالعربيةّ،تّ:أحمدّعبدّالغفورّعطّارّ،دارّالعممّلمماليينّ،بيروتّ،طّ،2
1399ىـ1979ّ،مّ،ج،3صّ .1102

-3ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .34

-4الجوىريّ،الصحاحّ،صّ .766ّ،765
-5ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .22

األصمعيّ،الخيلّ،تّ:دّ.حاتمّصالحّالضامنّ،دارّالبشائرّ،سوريةّ(دمشق)ّ،ط1430ّ،2ىـّ،2009ّ،
-6
ّ
صّ .68
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 )6تيذيب المغة لألزىري:
أتّبخطّ َش ٍّّمرّ:يقالّ:عظّّفالنّفالناّعظّاًّ:إذاّألزقَوُّباألرضّ
 قالّابنّمالك«ّ:قالّاألزىريّ:قر ُ
فيوّمعظوظ»ّ،1ووردّفيّكتابّالتيذيبّأنوّقولّيونسّبنّالحبيبّفقالّاألزىري«ّ:قالّيونسّ
بنّحبيبّفيماّقرأتّلوّبخطّ َش ٍّّمرّ:يقالّعظّ ّفالنّفالناً ّباألرضّ،إذاّألزقوّبياّ،فيوّمعظوظّ
ظاظاّإذاّالحوّوالجو»ّ،2
ّّ
باألرض ّقالّ:والعظاظّشبوّالمظاظّ.يقالّعاظو ّوماظو ّعظاظّاً ّوِّم
نالحظّأنّاألزىريّأعطىّشبيية ّالكممةّ(العظاظ)ّوىيّالمظاظّوىذاّلمّيذكرهّابنّمالكّعندّ
األخذّبوّ.
الضاد والظاء لعبد اهلل بن سييل :حيثُّّذكرّىذاّالكتابّعندماَّّذكر ّابنّمالك ّمعنىّكممةّ
 )7ب
"ضير".3
.1.1.1شواىد ابن مالك يي ىذا الكتاب :لقدّاستشيدّابنّمالكّفيّىذاّالكتابّبشواىدّكثيرةّ
من ّالقرآن ّوالحديث ّوالشعر ّويبمغ ّعدد ّكل ّواحد ّمنياّ «ّ :اثنا ّعشرة ّآية ّوباثني ّعشر ّحديثاّ
وبأحدّعشرّمثالّ.أماّاألشعارّواألراجيزّفقدّبمغتّنحوّسبعينّشاىدّاً»ّ،4وىذهّبعضّالشواىدّ
التيّاستدلّبياّابنّمالك:
ّ
ّ
ّ

-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .37

ّ-2األزىريّ،تيذيبّالمغةّ،تّ:محمدّعميّالنجارّ،الدارّالمصريةّلمتأليفّوالترجمةّ،مصرّ،دطّ،دسّ،جّ،1
صّ .96

-3ينظرّ:ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .32
-4المصدرّنفسوّ،صّ .11
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 من القرآنّ:ومنّبينّاآلياتّالتيّاستشيدّبياّابنّمالكّقولوّتعالى:
 ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠطو  .٩٧ :حيثّاستشيدّبيذهّاآليةّإلظيارّمعنىّكممةّ"أضل"ّوكماّتقدمّ
والتي ّقالّابنّمالكّأنيا«ّ:ضدّاليدى»ّ.1وقالّابنّكثيرّفيّتفسيرّىذهّاآلية«ّ:
ّ
ليم ّفأضميمّوماّىداىمّإلىّسبيلّالرشد»ّ،2واستشيد ّبآيةّأخرىّوردتّ
فرعونّفسمكّبيمّفيّا ٍّّ
فيياّنظيرةّكممةّ"ضل"ّوىيّ(أظل) ّواآليةّىيّ :ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﱠالنساء  .٧٥ :وجاءّفيّ
تفسيرّىذهّاآلية«ّ:أيّظالّعميقاًّكثي اًرّغزي اًرّطيباًّأنيقّاً»ّ .3
يستشيدّبعدةّآياتّلكممةّواحدةّومثالّذلك ّماّاستشيدّبوّفيّمعنىّ
 ّونجدهّفيّموضعّآخر ّّ
كممةّ"الظّن"ّفقال«ّ:مماّجاءّبمعنىّكممةّالشكّقولوّتعالىّفيّسورةّالفتح :ﭐﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ
ﲚﱠ الفتح ّ ،٢١ :أما ّالمعنىّالثانيّليذهّالكممةّفيوّبمعنىّاليقينّقالّتعالىّ :ﱡﭐ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳐ ﱠالكيف ّ ّ ،٣٥ :وقالّتعالىّأيضاّ :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ِ
اّ.أماّالظنةّ،بكسرّالظاءّ:التيمةّ
اّوعممو
ﱖ ﱡ ﱠ التوبة ّ ،٨١١ :ومعناىاّواهللّأعممّ:استيقنو ّ
وقُرئّ:ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ بِظَنين ﲯ ﱠالتكويرّ،٤٢ :أيّبمتيم».4
ونالحظّىنا ّتعددّمعانيّالمفظة ّالواحدة ّوىذاّماّيسمىّبالمشتركّالمفظيّ،حيثّأنّالكممةّالواحدةّ
ةّمعانّحسبّالسياقّ.وىذاّعائدّلغنىّالمغةّالعربية.
ٍّ
يكونّلياّعد
ّ

ّ-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .19

2
عمدةّالتفسيرّ،جّ،2صّ .535
-ابنّكثيرّ ،

-3المصدرّنفسوّ،جّ،1صّ .562
-4ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .32
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واستشيدّبآيتينّمنّالذكرّالحكيمّوذلكّفيّمعنىّ"الفضّوالفظّ"ّىما :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

صَّرّفُوا«ّ،أيّ
"ّبمعنىّان َّ
ّْ
ﱰﱿﱠالجمعةّ،1»١١ :وفيّىذهّاآليةّاستُخدمتّكممةّ"انفضّوا
ﱱ
ﱮﱯ
سولّصمىّاهللّعميوّوسممّوىوّقائمّإالّقميال»ّ.2أماّنظيرتياّفظّفمعناىا«ّ:الرجلّ
ٌّ
اّعنّالر
ّ
صَّرّفُو
ّْان َّ
الغميظّالقمبّالمتجيمّوفيّالقرآنّ:ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱫ ﱠ آلّعمران:

ّ.3»٩٥١ونالحظّفيّىذهّاآليةّمجيءّكممةّ"فظّا"ّونظيرتياّ"النفضوا"ّ،ووردّمعنىّكممةّغميظّفيّ
تفسيرّالقرآنّعمىّأنوّ«ّ:الغميظّ،والمرادّبوّىاىناّ:غميظّالكالمّ.لقولوّ"غميظّالقمب"ّأيّ:لوّكنتّ
سيءّالكالمّقاسيّالقمبّعمييمّالنفضوا-انصرفواّ-عنكّوتركوك».4
ّ
ستشيدّابنّمالكّبعدةّأحاديثّنذكرّمنيا:
 الحديثّ:حيثّا
ّ
«وأضلّالشيءّإذاّأضاعوّ.وفيّالحديث"ّ:هللّأَ ْفرحّبتوبةّأحدكمّمنّ ٍلّناقتوّبأرضّفالةّ
رجلّّأَضّ َّ
ثم ّوجدىا"»ّ،5وجاءّفيّصحيحّالبخاريّبصياغةّأخرىّوىي«ّ:هللّأفرحّبتوبةّالعبدّمنّرجلّنزلّ
ّميمكة ّومعو ّراحمة ّعمييا ّطعامو ّوشرابوُّ ،فوضع ّرأسو ّفنام ّنوم ّةًّ ،فاستيقظ ّوقد ّذىبّ
منزالً ّوبو َ
راحمتوّحتىّاشتد ّعميوّالحر ّوالعطشّأوّماّشاءّاهللّ،قالّ:أرجعُ ّإلىّمكانيّ،فرجعّفنامّنوم ّةً ّثمّ
رفعّرأسوّفإذاّراحمتوّعنده»ّ .ّّ6

ّ-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .42

ّ-2ابنّكثيرّ،عمدةّالتفسيرّ،جّ،3صّ .521
-3ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .42

-4ابنّكثيرّ،عمدةّالتفسيرّ،جّ،1صّ .431
-5ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .19

ّ-6إسماعيلّالبخاريّ،صحيحّالبخاريّ،بابّالتوبةّ،صّ،1574رقمّالحديث(ّ .)6308
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ِ
)ّويروىّ
واستشيدّابنّمالكّبحديثّآخرّفيّمعنىّكممةّ"الضرار"ّفقال«ّ:وفيّالحديث(:الّضرَار ُ(الّض َرَرّوالّإضرَار)ّ .2»1
َ
عدةّأحاديثّأخرىّاستدلّبياّولمّنذكرىاّ ّ.
ىذاّباإلضافةّل ّ
 كالم العرب :واستشيدّالكاتب ّبكالمّالعربّ-شعرهّونثرهّ-فيّمواضعّكثيرةّ،إذّيعدّالشعرّمنّ
ّوالقديمة ّالتيّ
بين ّأكثر ّالشواىد ّالتي ّاستدل ّبيا ّوىذا ّعائد ّلثروة ّاألشعار ّبالكممات ّالمختمفة ّ
ربماّلمّيجدىاّفيّكالمّالعربّعامةّبلّوجدىاّفيّىذهّاألشعارّبشكلّخاصّ.وسنعرضّاآلنّ
بعضّالشواىدّالتيّاستدلّبياّمنّكالمّالعربّ :
أ -الشعر:
الميلّ،...يقالّمنوّضمعّ
 قالّابنّمالكّفيّمعنىّكممةّالضمع« :فأما(الضمع)ّبالضادّفالجورّوَ
ضمِعُّ،إذاّجارّ،فيوّضالعّ،قالّالنابغة:
الرجلّي ْ
َ
أَتُ ِ
ّلمّي ُخ ْن َكّأمان ّةً***وتتركّعبداًّظالماًّوىوّظالِ ّعُ»ّ .3
وع ُدّعبداً َ
ّوردّىذاّالبيتّفيّديوانّالنابغةّ .4
 ّوقالّابنّمالكّأيضاًّ :غفةّورغفانّ،وأنشدهّابنّ
ير)ّبالظاءّفنعتّلممكانّالح ْزِنّ،...،وظُرانّيضمياّ،مثلّأر
«وأماّ(الضر
َ
ُ
دريدّ ّ:
ّ

-1ينظرّ:جمالّالدينّأبوّمحمدّالزيمعيّالحنفيّ،نصبّالرايةّألحاديثّاليدايةّوبغيةّاأللعميّفيّتخريجّالزيمعيّ،
امةّ،دارّالقبمةّلمثقافةّاإلسالميةّ،جدةّ،دطّ،دسّ،جّ،4صّ .386
تّ:محمدّعو
ّ

ّ-2ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .24
-3المصدرّنفسوّ،صّ .35

ّ-4ينظرّ:النابغةّالذبيانيّ،ديوانّالنابغةّالذبيانيّ،صّ .56
73

الفصــل الثاني:

دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

انّالحصىّبمناسم*** ِ
ص ِ
ّأم َع ار»ّ .1
ّالع َج
تُطايُِرّظُر ِ َ
الب ُ
ىّممثومياّغير ْ
ُ
ووردّىذاّالبيتّفيّديوانّامرؤّالقيسّ .2
ب -األمثال :أماّاستشيادهّباألمثالّ–النثرّ-فكانّقميالّجداّويبمغّعددىاّخمسةّفقطّنذكرّمنياّ :
ّ
 ما ّاستشيد ّبو ّحول ّكممة ّ"بض" ّفقال«ّ :وبض ّالحجرّ :إذا ّأخرج ّمنو ّالماء ّقميالً ّقميالً ِّشبوّ
َ ََ
(فالنّماّيبِ
صفاتُّوُ»ّ .3
العرقّ،وكذلكّك ّلّشيءّ.ويقالّفيّالمثلٌ ّ:
َ
ضّح َج ُرهُ)ّأيّ:ماّتنديّ َ
أماّ(الظٍّرار)ّبالظاءّفجمعوّظُ َرِرّبضمّالظاءّوفتحّالراءّ
 والمثلّاآلخرّالذيّاستُشيدّبوّىو«ّ:و ِّ
ِ
ِ
ٌّ
ثلّرطَ ٍب ِ
يّفإنكّناعمَةٌ)ّ،
ّكحدّالسكينّ،ومنوّالمثلّالسائر(ّ:أظٍّر
طابّ،وىوّحجرّلوّحد
ّور
م ُ
أيّاركبيّالظرارّ.وقدّوردّىذاّالمثلّبالطاءّالميممة»ّ .4
ّيفرقون ّبين ّمعاني ّالنظائر ّوىذا ّالشيء ّيظير ّجميا ّفي ّاستخداميم ّليا،
ّكان ّالعرب ّالقدماء ٍّّ
ومثال ّذلك ّما ّاستشيد ّبو ّابن ّمالك ّحول ّكممتا ّالضّاْلع ّوالظّالع ّفقال«ّ :فأما ّ(الضمع) ّبالضادّ
ّمْيمُك ّإليوّ .وفي ّالمثل ّالسائر(ّ :ال ّتَْنقُ ِ
ش ّالشوكةّ
المي ُّ
فالجور ّو ّْ
ُّ
لّ ،ومنوَ :
ّضْم ُعك ّمع ّفالنّ ،أي َ
ضْم َعياّمعيا)»ّ،5أماّالمثلّاآلخرّالذيّاستُخدمتّفيوّنظيرةّىذهّالكممةّفيوُّ«ّ:يقالّ
بالشوكةّ،فإنّ َ
قّعمىّظَْم ِعكّأنّتُياض)ّ،أيّاربعّعمىّنفسكّوالّتُحممياّماالّتُطيق»ّ .6
(ار َ
فيّالمثلّ ْ
ومنّمميزاتّالمغةّالعربيةّأنياّلغةّالبالغةّولغةّالقرآنّولغةّالشعرّ،فيي ّلغةّثريةّمنّكلّ
ّ
الجوانبّذلكّأنياّتممكّالعديدّمنّالمقوماتّالتيّالّتممكياّالمغاتّاألخرىّكالمشتقاتّوالمشتركّ
ّ-1ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .31

-2امرؤّالقيسّ،ديوانّامرؤّالقيسّ،تّ:مصطفىّعبدّالشافيّ،دارّالكتبّالعمميةّ،بيروتّ(لبنان)ّ،ط1425ّ،5هّ،
2004مّ،صّ .63

ّ-3ابنّمالكّ،االعتمادّ،صّ .21
-4المصدرّنفسوّ،صّ .29
-5المصدرّنفسوّ،صّ .35
-6المصدرّنفسوّ،صّ .35
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المفظيّودقةّاأللفاظّعندّاستخدامياّ،فكلّلفظّفيّالمغةّالعربيةّلوّالمكانّالمناسب ّفيّالسياقّ،
وىذاّماّنالحظوّعندّاستخدامّنظائرّالضادّوالظاءّفيّالقرآنّالكريمّ،فمكلّكممةّمنّىذهّالنظائرّ
موقعياّالذيّيجبّأنّتستخدمّفيوّ،والمعنىّالذيّتؤديوّ،فإذاّخمطناّبينيا ّفيّاالستعمالّأدىّىذاّ
إلىّخمطّفيّالمعنىّ .
 .1الشروح:
ُعرف ّالقرن ّالسابع ّلميجري ّبشرح ّالمتون ّوخاصة ّمتون ّالنحو ّوالصرفّ ،ومن ّبين ّأىمّ
الكتبّالتيّشرحياّالعمماءّكتبّالضادّوالظاءّمثلّكتبّابنّمالكّّوىيّ:االعتضادّفيّالفرقّبينّ
الضادّوالظاءّ،تحفةّاإلحظاءّفيّالفرقّبينّالضادّوالظاءّ،وىذهّالكتبّشرحياّالمؤلفّنفسوّواتبعّ
فيّكلّكتابّمنيجاّمختمفاّميّزّكلّكتابّعنّاآلخرّ .وىذاّتحميلّبسيطّلشرحيّابنّمالكّحولّ
موضوعّالضادّوالظاء:
حّلقصيدةّظائيةّمنّالبحرّالبسيطّ1تتكونّمنّاثنينّ
ّّ
 .1.2كتاب االعتضاد :وىوّعبارةّعنّشر
وستّينّبيتا.
ّ
.1.1.1مني الكتاب :لقدّاعتمدّابنّمالكّفيّشرحّقصيدتوّعمىّذكرّالبيتّأوّالبيتينّأوّالثالثةّ
أبياتّثمّيردفياّبالشرحّ،حيثّجاءّابنّمالكّفيّىذاّالكتابّبضوابطّمميزةّلمظاءّمنّالضادّفقالّ:
« ىذهّقصيدةّتجمعّضوابطّمميزةّلمظاءّمنّالضادّبحصرّرزقتّاإلعانةّعميوّوخصصتّبالسبقّ
إليو»2؛ّوقدّكانّىذاّالكتابّأولّكتابّجاءّبيذهّالضوابطّوىذاّفيّاألبياتّ(ّمنّالبيتّاألولّ
حتىّالبيتّالتاسعّواألربعين)ّ،وأولّىذهّاألبياتّقولوّ :

-1طوّمحسنّ،حسينّتورالّمقدمةّتحقيقّاالعتضادّالبنّمالكّ،صّ .17
-2ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .33
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«بسبقّشينّأوّالجيمّاستبانةّظا***ّ ٍ
ظُّ ُمْمتَ ِمظّاَ»ّ .1
أوّالمّأيضاّ َكا ْك ّ
ّفقدّذكرّابنّمالكّفيّىذاّالبيتّبعضّالمميزاتّالتيّتميزّالظاءّمنّالضادّوىيّ(ّ:عندماّتسبقّ
الشينّأوّالجيمّأوّالكافّأوّالالمّ،يأتيّبعدىاّظاءّوليسّضاد)ّوقدّأعطىّالكثيرّمنّاألمثمةّفيّ
شرحّىذاّالبيتّ ،فقال«ّ :تتميزّالظاءّمنّالضادّبتقدمّالشينّ،ك(شظاظ)ّوىوّعودّمنّالجوالقّ.
ةّيضربّبمصوصيتوّوالمثلّفيّقوليم ّ(ألص ّمنّشظاظّوكـ(شيظم)ّوىوّالطويلّمنّ
ضب ُ
رجلّمنّ َ
شواظ)ّبالضمّوالكسرّ:وىوّالميبّبالّدخان»ّ،2وعندّاالنتياءّمنّإعطاءّأمثمةّ
الناسّوالخيلّوكـ(ال ِّ
حّىذاّالبيتّجاءّبالحاالتّالتيّتسبقّفيياّىذهّالحروفّولكنّتكتبّبالضادّوذلكّفيّالحاالتّ
تشر
ّ
ّياء ّأو ّىاء ّتعين ّالضاد ّبعد ّاستثناء ّماّ
اء ّأو ٌ
التالية«ّ :إن ّتقدم ّأحد ّاألحرف ّقبمو ّأو ّبعده ّر ٌ
3
ّ،ك(الح ِريض)ّ:وىوّالريقّ
ّ،وجاءّىناّأيضاّبعدةّأمثمةّمنيا«ّ :تعيينّالضادّلتقدمّالراء
يستثنى»
ّ
َ

الذي ّي َغص ّبو ّعند ّالموتّ ،وكـ ِ
(الكراض)ّ :وىو ّماء ّالفحل»ّ ،4وجاء ّأيضا ّبأمثمة ّتوضيحية ّفيّ
ُ
ىّالتيّيستثنيّفيياّو ُجوبّاستخدامّحرفّالظاء ّبدلّالضادّوىي-:الياءّ،الياءّ،-
الحاالت ّاألخر
ُ
ظّفيّع ْرضوّ:إذاّذموُّ ّ .و َك َرظّ
ِّ
وذكرّبعدّذلكّ«ماّيستثنىّمنّذيّالراءّوالكافّوىماّفعمينَ ّ :ك َر
عمىّالشيءّ:إذاّألزمو*»ّ .5

ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .33

-2ينظرّ:المصدرّنفسوّ،صّ .34ّ،33
-3المصدرّنفسوّ،صّ .34
-4المصدرّنفسوّ .35ّ،

-5المصدرّنفسوّ،صّ .35
الكافّوالالمّ-ولكنياّىذهّالكمماتّتكتبّ
ّ
*ّ-ذكرّماّاستثناهّمنّالحاالتّالتيّيسبقّفيياّالحروفّ-الشينّوالجيمّو

بالضادّ-وىذاّعندماّيأتيّالراءّوالياءّوالياءّبعدّأوّقبلّىذهّالحروفّ،ّ-معّشرحّالبيتّاألولّلكنّىذهّالحاالتّ
ذكرىاّفيّالحقيقةّفيّالبيتينّالثانيّوالثالث؛ّأيّانوّشرحّالبيتينّقبلّذكرىماّ .
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وكانّفيّكلّمرةّيذكرّالضوابطّالمميزةّلمظاءّمنّالضادّويذكرّاالستثناءاتّالموجودةّ-
الحاالتّالتيّتكتبّفيياّالضادّأوّالكمماتّالتيّتكتبّبالضادّدونّالظاءّّ،-معّذكرّاستثناءّ،
وان ّلم ّيكن ّىناكّاستثناء ّأشارّإلى ّذلك ّمثل«ّ :الماظّّ :الرجل ّالذي ّي ّؤذي ّجيرانوّ ،وال ّنظيرّلوّ
بالضادّفمذلكّلمّأقَي ٍّْدّهُ»ّ .1
ثمّأردفّابنّمالكّىذاّالجزءّبثالثةّأقسامّأخرىّوىيّعمىّالتواليّ :
2
؛ّوقدّخصّابنّمالكّىذاّالجزءّمنّالكتابّلماّيذكرّبالظّاءّ
ّّ
« )1فصلّفيماّيقالّبالظّاءّوضاد»

والضادّويكونّلوّنفسّالمعنىّومثالّذلكّقولوّ :
«عظت ّالحرب ّفالناّ :أصابتو ّبشدتياّ ،وكذلك ّالزمانّ ،كالىما ّبالظاء ّوالضادّ .وكذلك ّالتظافرّ
بمعنى ّالتعاون»ّ .3وىذا ّفي ّاألبيات ّ(من ّالبيت ّالخمسين ّإلى ّغاية ّالبيت ّالسادس ّوالخمس ّون)ّ.
وأولّىذهّاألبياتّ ّ:
«بالضادّوالظاءّعظّالحربّأوّالزمان***تظاف اًرّزّْذّوحظبّالفخّوالحظظا»ّ .4
5
؛ّوقدّخص ّالكاتبّىذاّالجزءّمنّالكتابّلماّ
ّّ
« )2فصلّفيماّيقالّبطاءّميممةّوظاءّمعجمية»

ف ّدمّ
يقال ّبالطاء ّالميممة ّوالظاء ّالمعجمية ّويكون ّليا ّنفس ّالمعنى ّومثال ّذلك«ّ :يقال ّ َ
ظمِ َ

-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .38
-2المصدرّنفسوّ،صّ .89
-3المصدرّنفسوّ،صّ .89
-4المصدرّنفسوّ،صّ .89
-5المصدرّنفسوّ،صّ .95
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ّ:إذاّذىبّى َد اًرّ .ويقالّلمرجلّالضعيفّ:حنطأوة ّّو ِحّْنظاوةّ،ذكرهّ
القتيلّظمفاّ(بالظاءّوالطاء)
َ
مفسراّبالمغتينّصاحبّالمحكم»ّ .1
ّووردّفيّالمحكمّالبنّسيدهّبمعنىّقريبّولكنّالمفظّيختمف«ّ:الحنطأوّ:القصير»ّ،2وجاءتّأيضاّ
ِ
ظأوّ:قصير»ّ .3
مكتوبةّبالظاءّولياّنفسّالمعنىّحيثّقالّ«ّ:رجلّح ْن ٌ
ِ
أماّكممةّالح ْنظأوةّفيّىذاّالمصدرّفقدّجاءتّبمعنىّمغايرّلماّذكرهّابنّمالكّوىو«ّ :والحنظأوّ
والحنظأوةّ:العظيمّالبطن»4؛ّ(وىذاّفيّاألبياتّمنّالبيتّالسابعّوالخمسينّإلىّغايةّالبيتّالواحدّ
والستين)ّ .
 )3وختمّالمؤّلٍّفّىذاّالكتابّ«بماّيقالّبالضادّوالطاءّوالظاء»ّ،5أماّىذاّالجزءّمنّالكتابّفقدّ
ُذكر ّفيو ّما ّيقال ّبالضاد ّوالطاء ّوالظاء ّويكون ّلو ّنفس ّالمعنىّ ،وىذا ّفي ّالبيت ّاألخيرّ -البيتّ
الثانيّوالستينّ،-مثالّذلك«ّ :إظانّ:اسمّمكانّ،بظاءّمعجميةّعنّأبيّعمروّالشيبانيّ.وبميممةّ
عنّابنّاألعرابيّ.وبضادّمعجميةّعنّابنّسيدهّ.واجمنظيّالرجلّ-باألحرفّالثالثّأيضا»ّ .6
لقدّاعتمدّالكاتبّعمىّعدةّمصادرّنقلّمنياّالمادةّ
.1.1.1المصادر التي اعتمد عمييا الكاتب:
ّ
العمميةّوىي:

ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .97

-2ابنّسيدهّ،المحكمّوالمحيطّاألعظمّ،تّ:دّ.عبدّالحميدّىنداويّ،دارّالكتبّالعمميةّ،بيروت(لبنان)ّ،طّ،1
1421ىـ2000ّ،مّ،صّ .406

-3المصدرّنفسوّ،صّ .407
-4المصدرّنفسوّ،صّ .406

-5ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .99
-6المصدرّنفسوّ،صّ .99
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 )1تيذيب المغة" األزىري" :اعتمدّابنّمالكّعمىّىذاّالمصدرّفيّنقلّالعديدّمنّاأللفاظّمنيا:
 قالّابنّمالك«ّ:أعظنّالرجلّيعظنّإعظاناّإذاّسمنّ،وىوّلفظّغريبّذكرهّاألزىري».1
أعظنّالرجلّإذاّغمُظَ ِ
ّجسمو»2؛ّوىناّنجدّأنّالمعنىّالذيّذكرهّ
وجاءّفيّكتابّاألزىريّبمعنى«ّ:
َ
ابن ّمالك ّوالمعنى ّالذي ّجاء ّفي ّكتاب ّتيذيب ّالمغة ّمتقاربان ّجداّ ،ألن ّالرجل ّإذا ّغمظ ّجسموّ
يسمىّسمينّ-ىناّالمعنىّلمّيردّبشكلّمباشرّوصريحّفيّكتابّ"تيذيبّالمغة"ّ .
 وردّفيّكتابّاالعتضاد«ّ :الظمنةّ:مقدارّشربةّمنّلبنّ،ذكرهّاألزىري»ّ،3وفيّكتابّتيذيبّ
المغة ّجاءت ّىذه ّالكممة ّبنفس ّالمعنى ّونفس ّالصياغة ّمع ّتعمق ّفي ّالشرحّ ،قال ّاألزىريّ:
«الظ ْمنةّ:الشربةّمنّالمبنّالذيّلمّتخرجّزبدتو»ّ .4
 ورد ّمعنىّكممةّأنضحّفيّكتابّاالعتضاد ّعمى ّأنو«ّ :نضحّالسنبلّو ّوأنضحّإذاّصارّفيوّ
ازّوأبيّسيل»ّ.5أماّفيّكتابّ
ّ،بالضادّعنّاألزىريّوغيرهّ،وبالظاءّعنّالميثّوعنّالقز ّ
الحب
ّ
ّالدقيق ّفي ّحب ّالسنبلّوىوّ
كتابّاألزىريّفقد ّجاءّمعناىا ّأعمق ّمنّىذا ّوىو«ّ :واذا ّابتدأ ّ
رطبّفقدّنضحّوأ َْنضحّلغتان»ّ .6
 )2المحكم والمحيط األعظم "ابن سيده" :يعدّىذاّالكتابّأيضاّمنّبينّأىمّالمصادرّالتيّاعتمدّ
عميياّابنّمالكّفيّكتابوّاالعتضادّومثالّذلكّ :

ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّّ .42

ّ-2األزىريّ،تيذيبّالمغةّ،جّ،2صّ .300
ّ-3ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .43

ّ-4األزىريّ،تيذيبّالمغةّ،جّ،14صّ .391ّ،390
ّ-5ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .90

ّ-6األزىريّ،تيذيبّالمغةّ،جّ،4صّ .214
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ض ٍّرّ:وىوّاسمّموضعّ.عنّابنّسيده»ّ،1وقالّابنّسيدهّفيّكتابوّالمحكمّ:
 قالّابنّمالكَ «ّ :ع ْ
«عضرّ:حيّمنّاليمنّ.وقيلّ:ىوّاسمّمو ِ
ض َّع»2؛ّنالحظّىناّأنّابنّمالكّلمّيذكرّالمعنىّكامالّ
َ َ
َْ
ّ
بلّذكرّجزءاّمنوّوىوّاسمّالمكانّفقطّ .
ظّير ّفقالِ «ّ :
ِ
ظيرّ:
الع ْ
 وقد ّأخذ ّصاحب ّكتاب ّاالعتضاد ّأيضا ّمن ّىذا ّالكتاب ّفي ّكممة ّالع ّْ َ
بالتخفيفّوالتشديدّ:القصيرّ،بعينّميممةّوظاءّمعجميةّ -عنّابن ّسيلّاليَرويّوعنّابن ّسيدهّ.
وبعينّمعجميةّوظاءّميممةّ،عنّاألزىري»ّ،3ووردّمعنىّىذهّالكممةّفيّالمحكمّكالتالي«ّ :رجلّ
ٍّئّال ُخمقّ،وقيلّ:متظاىرّالمّحمّمربو ِ
ظ َيرّ:مخففّالراءّ.كزّعميظّ،وقيلّقصير»4؛ّ
عّ،ع ْ
ِع ْ
َُْ
ظَّيرّ:سي ُّ
قصير»4؛ّوىناّأيضاّلمّيذكرّابنّمالكّالمعنىّالمفصل ّبلّذكرّجزءاً ّمنّالمعنىّالذيّوردّفيّ
كتابّالمحكمّ .
 )3األيعال البن القطاع:
يقالّح ْرَبظَّالشيءّوحظربّحربظةّوحرباظّاًّ
 أخذّابنّمالكّمنّىذاّمعنىّكممةّ"حظرب"ّفقال«ّ:
َ
ظ ِرَبةً ّأيضاّبالخاءّوكذلكّعنّابنّالقطاع»ّ .5أماّالسّرقسطيّفيّ
اباّ:إذاّشد
وحظربة ّوحظر
هّ.وخ ْ
ّ
َ
كتابوّاألفعالّفقدّخصصّمعنىّكممةّحظرب ّفقال«ّ :حظربّ:وحضربّقوسوّ:إذاّشدّتوتيرىاّ.
ظرَبةُّ:شدةّالفتل»ّ6ووردتّبنفسّالمعنىّفيّكتابّاألفعالّالبنّقطاعّفقال«ّ:الحظربةّالغميظّ
والح ْ

ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .59

ّ-2ابنّسيدهّ،المحكمّ،جّ،1صّ .392
ّ-3ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .59
ّ-4ابنّسيدهّ،المحكمّ،صّ .64

-5ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .65

-6المعافريّالس َرقُسطيّ،األفعالّ،جّ،1صّ ّ.426
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توتيرىاّ ،وبالخاءّأيضاّ–
ّشد ّ ّ
الغميظ ّوضيق ّالمعاش ّأيضا ّوشدة ّالفتلّ ،يقال(حظرب) ّقوسّ ،إذا ّ
خظربّ-كذلك»1؛ّوقدّذكرّابنّالقطاعّفيّكتابوّىذاّمعانيّجديدةّليذهّالكممةّ .
ّوماّنالحظوّفيّىذاّالكتابّحولّالمصادرّالتيّأخذّمنياّابنّمالكّمادتوّالعمميةّأنوّاعتمدّفيّ
كثيرّمنّالمواضعّعمىّ"األزىري"ّوكتابّ"تيذيبّالمغة"ّ .
ّلكنّابنّمالكّلمّيكنّفيّكلّمرةّيذكرّالمصدرّبلّكانّيذكرهّتارةّويغفلّعنّذكرهّتارةّأخرىّ،
وىذاّعائدّألسبابّلمّيذكرىاّصاحبّالكتابّ .
.1.1.1شواىد ابن مالك يي كتابو االعتضاد:
لقدّاستشيدّالكاتبّفيّكتابوّىذاّبعدةّأمثمةّإلظيارّمعانيّالكمماتّومصادرّىذهّاألمثمةّىيّ:
ّ
«آياتّمنّالذكرّالحكيمّ،وأبياتّمنّالشعرّوبعضّأمثالّالعربّ،وربماّاستشيدّبحديثّنبويّأوّ
بقراءةّمنّالقراءاتّالمتواترة»ّ،2وىذهّبعضّاألمثمةّتوضحّىذاّاالستشيادّ:
يدّفيّىذاّالكتابّبخمسّآياتّوىي:
ّ
 شواىده من القرآن وقراءاتو :حي
ثّاستَ ْش َ
ةّمعانّمختمفةّ،منياّ(التأخير)ّ ّوقدّجاءتّفيّقولوّتعالىّ:ﱡﭐﲺ ﲻ
ٍّ
"ّبعد
ّ -وردتّكممةّ"نظرة ّ

ﲼﳅﱠالبقرة ّ ،3»٠٨٢ :وجاءت ّنفس ّالكممة ّفي ّآية ّأخرى ّبنفس ّالمعنى ّوىذا ّفي ّقولوّ
ﲽ
تعالىّ:ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠالحجر.٦٣ :

-1ابنّالقطاعّ،األفعالّ،مطبعةّالمعارفّ،مطبعةّدائرةّالمعارفّ،دبّ،ط1360ّ،1ىـّ،جّ،1صّ .269
-2طوّمحسنّ،حسينّتورالّمقدمةّتحقيقّاالعتضادّالبنّمالكّ،صّ .18
-3المصدرّنفسوّ،صّ .51
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 -استشيدّابنّمالكّفيّموقعّآخرّبآيةّمنّسورةّالتوبةّوىيّقولوّتعالى :ﭐﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱡ ﱠ ّالتوبة ،٨١١:حيثّجاءتّىناّكممةّظن ّبمعنىّأيقنّ،1ونجدهّيستشيدّبآيةّ
أخرىّفيّىذاّالموضعّوذلكّالختالفّمعنىّىذهّالكممة؛ّففيّاآليةّاألولىّاستعممتّكممةّظّنّ
بمعنى ّأيقنّ ،أما ّفي ّاآلية ّالثانية ّفقد ّاستُخدمت ّبمعنىّ :التيمةّ ،قال ّتعالى:ﭐ ﭐﱡﭐ َو َما هُ َو َعلَى
ب بِظَنِينﲯﱠالتكوير ّ ،2٤٢ :حيث ّورد ّتفسير ّىذه ّاآلية ّفي ّكتاب ّابن ّكثير ّبأنيا«ّ :أيّ
ْال َغ ْي ِ
محمد ّعمى ّما ّأنزلو ّاهلل ّإليو ّبظنين ّأي ّبمتيمّ ،ومنيم ّمن ّق أر ّذلك ّبالضادّ :أي ّببخيلّ،...
والظنينّ :المتيمّ ،والضنين ّالبخيل»ّ ،3وىذا ّعائد ّالختالف ّالقراءات ّفمنيم ّمن ّقرأه ّبالضادّ
ومنيمّمنّقرأهّبالظاءّ،فمثالّنجدّ«ابنّكثيرّوأبوّعمروّوالكسائيّ:قرؤوىاّبالظاءّوىذاّبمعنىّ:
ليس ّبمتيمّ ،أما ّنافع ّوعاصم ّوابن ّعامر ّوحمزة ّفقد ّقرؤوىا ّبالضادّ ،وىذا ّبمعنىّ :ليسّ
ببخيل»ّ .4
 الحديثّ :
زرّ
ظ ْب َي
أىدي ّإلىّالنبيّصمىّاهللّعميوّوسممّ َ
َ
 استشيدّابنّمالكّبحديثّواحدّوىوْ «ّ :ةّفيياّخ ٌ
ب»ّ .5وىناّاستشيدّالكاتبّبيذاّالحديثّحتىّيبينّمعنىّكممةّظَّبيةّ
الع َز َّ
فأعطىّمنياّاآلىلّو َ
التيّلياّأكثرّمنّمعنىّ .
 االستشياد بكالم العرب" الشعر والنثر" :لقد ّاستشيد ّصاحب ّاالعتضاد ّبكالم ّالعرب ّشعرهّ
ونثرهّفيّكثيرّمنّالمواضعّوىذهّبعضّاألمثمةّالتيّتبينّذلكّ :
ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .68
ّ-2المصدرّنفسوّ،صّ .68

ابنّكثيرّ،عمدةّالتفسيرّ،صّ،3صّ .646
ّ-3
ّ

-4أبوّعمروّالدانيّ،الفرقّبينّالضادّوالظاءّ،صّ .38
-5ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .73

82

الفصــل الثاني:

دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

ّأ -الشعر :حيثّاستشيدّبالشعرّفيّأحدّعشرّموقعاًّوىذهّبعضّاألمثمةّ ّ:
 أولّبيتّشعريّاستُشيدّبوّىوّ:قالّالشاعرّ :وكنتّمشيعاّرحبّالذراعّ .
«وليلّ ِعظمِمّعرضتّنفسي***ّ
ُ
حيثّذكرّابنّمالكّىذاّالبيتّلالستشيادّبوّعمىّكممةّ"العظمم"ّوالتيّتعنىّىناّالميلّالمظمم»ّ،1
وقدّاستشيدّابنّمنظورّبنفسّالبيت ّفيّنفسّالموضع ّفقال«ّ :وليلّعظممّ:مظممّ.عمىّالتشبيوّ.
قالّابنّبريّ:ومنوّقولّالشاعر"ّ:نفسّالبيتّالذيّاستشيدّبوّابنّمالك»ّ .2
 أماّالموضعّاآلخرّالذيّنجدّالكاتبّيستشيدّفيوّبالشعرّفيوّ:ق ّولّالراجزّ :ّ"أماّترىّدىريّحنانيّقعضا"ّ .
ّّوموقع ّالشاىد ّىنا ّكممة ّ"قعض"ّ ،والتي ّجاءت ّفي ّىذا ّالموضع ّبمعنىّ :عطفوّ ،حيث ّذكرّ
المؤلفّىذهّالمفظةّحتىّالّيكونّىناكّلبسّبينّ"ّقعضّ،وقعضّالتيّتعنيّ:الغم"»ّ،3ووردّالبيتّ
كامالّفيّديوانّرؤبةّوىوّ ّ:
«أماّترىّدى اًر َ ِ
ضا***ّأماّترىّدىريّحنانيّقعضا»ّ .4
ّحنانيّح ْف َ
ب-النثر :لم ّيستشيد ّالكاتب ّبالشعر ّفقط ّبل ّاستشيد ّبالنثر ّأيضا ّ(أمثال ّالعرب) ّوكان ّىذاّ
االستشيادّفيّموقعينّىماّ :
ّ

ّ-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .42

-2ابنّمنظورّ،لسانّالعربّ،جّ،12صّ .412
-3ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .40

-4رؤبةّبنّالعجاجّ،ديوانّرؤبةّبنّالعجاجّ،تّ:وليمّبنّالوردّالبروسيّ،دارّابنّقتيبةّلمطباعةّوالنشرّ،الكويتّ،
دطّ،دسّ،صّ .80
83

الفصــل الثاني:

دراسة مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

كّ
 قالّابنّمالك«ّ:واألظلّ:باطنّخفّالبعيرّالستتارهّ:ويستعارّلغيرهّ.وفيّالمثلّ"إنّي ْد َمّأظمّ َ
َ
بّخفٍّي"ّ،يقالّلمشاكيّإلىّمنّىوّأسوأّحاالّمنو»ّ .1
دّن ِق ُ
فَقَ َ
ظوُّشيءّ،أيّالّ
ظ ِع ّْ
 أماّالموضعّالثانيّالذيّاستشيدّفيوّابنّمالكّباألمثالّفيو«ّ:فالنّالّي َع ْ
ُ
ظ َع ِظيّ.أيّو ْان َك ِفي»ّ .2
ي ُكف
وّالّيردهُّ.وفيّالمثلّ"الّتَ ِع ِظينيّوتَ َع ْ
ُ
 .1.1تحفة اإلحظاء يي الفرق بين الضاد والظاء:
وىذاّالكتابّ-كماّذكرّالمحقق«ّ:-ىوّعبارةّعنّمنظومةّتقعّفيّخمسةّوتسعينّبيتاًّ،شرحياّ
الناظمّنفسوّ،وأىداىاّإلىّالممكّصالحّالدينّاأليوبيّ،وقسمياّإلىّ :
 مقدمةّ:وتقعّفيّثمانيةّعشرّبيتاًّ،مدحّفيياّالممكّالناصرّصالحّالدينّاأليوبيّ،ولمّيشرحّمنياّشيئاًّ .
ابطّالمميزةّلمظاءّمنّالضادّ:فيّاألبياتّّ .80-19
 الضوّ
فصلّفيماّيقالّبالظاءّوالضادّ:فيّاألبياتّّ .88-81
ُ
 فصلّفيماّيقالّبالظاءّوالطاءّ:فيّاألبياتّّ .93-89 فصلّفيماّيقالّبالظاءّوالطاءّوالضادّ:فيّالبيتّّ .3»94لكنّلمّيصلّإليناّالكتابّكامالّكماّىوّبلّوصلّإليناّمنوّ(فصلّفيماّيقالّبالظاءّوالضاد)ّفقطّ.
ولمّتصلّإليناّأيضاّمقدمةّىذاّالكتابّ .
.1.1.1المني المتب يي شرح الكتاب :لقدّاعتمدّابنّمالكّمنيجّعرضّالبيتّالواحدّثمّشرحوّ.
حيثّكانّيذكرّالكمماتّالتيّاحتوى ّعميياّالبيتّويذكرّمعناىاّوالمصدرّالذيّاعتمدّعميوّألخذّ
ّ

-1ابنّمالكّ،االعتضادّ،صّ .63
-2المصدرّنفسوّ،صّ 80

ّ-3حاتمّصالحّالضامنّ،مقدمةّالتحقيقّتحفةّاإلحظاءّالبنّمالكّ،صّ .4
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ىذاّالمعنىّ-لمّيكنّيذكرّالمصدرّفي ّكل ّمرةّ-وّيقولّأنياّسواءّ ُكتبتّبالظاءّأمّبالضادّيكونّ
لياّمعنىّواحدّاً.
ًّ
لكّفيّىذاّالكتابّعمىّعدةّمصادر منيا:
.1.1.1مصادر الكتاب :لقدّاعتمدّابنّما
ّ
 )1تيذيب المغة األزىري:
« وكذلكّظجّّالمحاربّظجيجاّ،وضجّضجيجاّ:إذاّصاحّ.حكاهّاألزىري»ّ،1وقال
وجمُبوا...ّ ،وقال ّأبو ّعمرو:ضج ّإذا ّصاحّ
إضجاجا ّإذا
ّاألز ّ
ىريّ ...«ّ :أضج ّالقوم ّ ْ
ّصاحوا ّ َ
ُ
مستغيثّاً»ّ .2
 )1أبو سيل اليروي:
َضمّالرجلّأَضماًّ،وأ ِ
ِ
ظماّ:إذاّغضبّ.ذكرهّبالمغتينّأبوّسيلّاليروي»ّ .3
َظ َمّأ َ
َ
« ويقالّأ َ
 )1الميث بن المظفر الفرق بين الضاد والظاء:
أىاّوحركياّلمضرب»ّ .4
« وقالّالميثّبنّالمظفرّ:يقالّ:بظّاألوتارّيبظياّبظًّاّ،إذاّىي
ّ
 )4الجيم "ألبي عمرو الشيباني"ّ :
« قالّ:جظاّيجظوّ:حكاهّأبوّعمرّالشيبانيّفي"كتابوّالجيم»ّ .5
 )5المصادر"أبو زيد األنصاري":

«وقالّأبوّزيدّاألنصاريّفيّكتابوّالمصادرّ:الحظوةّ:القضيب»ّ .1

ّ-1ابنّمالكّ،تحفةّاإلحظاءّ،صّ .11

-2األزىريّ،تيذيبّالمغةّ،جّ،10صّ .447
-3ابنّمالكّ،تحفةّاإلحظاءّ،صّ .12
ّ-4المصدرّنفسوّ،صّ .11

-5حاتمّصالحّالضامنّ،مقدمةّتحقيقّالمرجعّالسابقّ،صّ .5
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 )6األضداد" :قطرب"ّ :

« قالّ :والدعظارةّ :الرجل ّالقصير ّوىو ّأيضا ّالرجل ّالطويلّ .ذكره ّقطرب ّفي ّكتابوّ
2
الد ْعظَ َايةّ:القصيرّ.و ٍّ
ّ،أماّفيّكتابّقطرب«ّ:الرجلّ ٍّ
الد ْعظَايةّ:الطويل»3؛ّنالحظّ
ّ
"األضداد"»

قطربّلمّيتناولّكممةّدعظارةّبلّتناولّكممةّدعظايةّوربماّىذاّعائدّلمتصحيف.
أنّ ّ
.1.1.1شواىد كتاب تحفة اإلحظاء:
لقدّاستشيدّابنّمالكّفيّىذاّالكتابّ«بسبعّآياتّمنّالقرآنّالكريمّ،وباثنيّعشرّحديثاّ،وبثالثةّ
أماّاألشعارّواألراجيزّفييّأكثرّمنّسبعينّبيتّاً».4
عشرّمثالّ ّ.
وىذهّبعضّاألمثمةّعنّتمكّالشواىدّ :
 ّواستدلّببيتّلمنابغةّفيّمعنىّكممةّضالعّ 5فقالّ «ّ :يقالّلممذنبّالمائلّعنّطاعةّاهللّ:ضالعّ،وظالعّ.ويرويّبالوجيينّقولّالنابغةّ :
أتُ ِ
ّلمّي ُخ ْن َكّأَمان ّةً***وتتركّعبداّآمناّوىوّضالع»ّ .6
وعدّعبداً َ
الظاءّ:الوفورّوالسالمةُّمنّالنقصّ.قالّالراجزّ :
أضّ،بالضادّ،و
 وفيّموضعّآخر«ّ:والد ُُ
ض»ّ .7
ـونّغـ ـ ْـر ُّ
ْضّحــتىّالّيـكـ
وق ــدّف ــَدىّأع ـنــاقــَيــُنّالــمـَ ْحـ ُّ
َ
ضّ***ّوالــدأ ُ
ولمّيذكرّابنّمالكّالسببّالذيّدفعوّلتأليفّىذهّالكتبّلكنّيمكنّاستنتاجوّمنّخاللّ
االطالعّعمىّأوضاعّالمغةّفيّتمكّالفترةّّ ،وعمىّالكتبّالتيّّأُّلٍّفتّفيّىذاّالموضوعّ،ومنّخاللّ
-1حاتمّصالحّالضامنّ،مقدمةّتحقيقّتحفةّاإلحظاءّ،صّ .7
ّ-2مقدمةّتحقيقّالمرجعّالسابقّ،صّ .4

-3قطربّ،األضدادّ،تّ:حناّحدادّ،دارّالعمومّلمطباعةّوالنشرّ،السعوديةّ،طّ،1984ّ،1405ّ،1صّ ّ.107
-4حاتمّصالحّالضامنّ،مقدمةّتحقيقّتحفةّاإلحظاءّالبنّمالكّ،صّ .7
-5ينظرّ:النابغةّالذبيانيّ،ديوانّالنابغةّالذبيانيّ .56ّ،
-6ابنّمالكّ،تحفةّاإلحظاءّ،صّ .11
-7المصدرّنفسوّ،صّ .11
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تمكّالمؤلفاتّاستطعناّأنّنستنتجّعدةّأسبابّجعمتّابنّمالكّيؤلفّتمكّالكتبّمنّ
اطالعناّعمىّ
ّ
بينياّ:
السبب ّاألول ّالذي ّدفع ّابن ّمالك ّلي ّؤلف ّىذه ّالكتب ّىو ّاىتمامو ّبالنظم ّالتعميمي ّمن ّأجلّالمحافظةّعمىّالمغةّالعربيةّسميمةّ،فمماّرأىّالمحنّيكثرّفيّىاذينّالحرفينّوعدمّقدرةّالناسّعمىّ
التمييزّبينيماّمنّناحيةّالمخرجّوالمعنىّ،خصوصاّأنّالقرنّالذيّعاشّفيوّابنّمالكّكانّالعربّ
اّباألعاجمّمدةّليستّبقميمةّمماّأدىّإلىّفسادّممكتيمّونقميمّلمخطأّالمغويّوالصوتيّعنّ
قدّاختمطو
ّ
طريقّاالحتكاكّالتواصلّمشافيةّ ّ.
ّأماّالسببّالثانيّ:فيمكنّأنّيكونّتأثرهّبالعمماءّالذينّألفواّقبموّفيّىذاّالموضوعّ .أماّفيماّيخصّاليدفّمنّتأليفّىذهّالمؤلفاتّفيوّ:تصويبّالمسانّالعربيّمنّأجلّالمحافظةّ
يمّ.فيجبّعمىّالمجودّ ّومعّمّمّالقرآنّأنّيكوناّذاّ
عمىّالمغةّالعربيةّوبالتاليّالحفاظّعمىّالقرآنّالكر
ٍّ
درايةّبالفرقّبينّالحرفينّ .
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المبحث الثالث :مقارنة بين مؤلفات ابن مالك وما تمتاز بو بالنسبة لممؤلفات األخرى.
 .1مقارنة بين مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء:
عدة أوجو لمتشابو
خمَّف لنا ابن مالك ميراثاً ضخما حول الضاد والظاء ،وكانت ليذه المؤلفات ّ
واختالف ،وىذا إيضاح لتمك األوجو.1
عدة أوجو لمتشابو منيا:
.1 .1أوجو التشابو :من خالل اطالعنا عمى الكتب يمكن أن نحدد ّ
.1.1.1الموضوع :المطّمِع عمى الكتب يجد أن موضوعيا العام واحد وىو كيفية التمييز بين
الكممات التي تكتب بالضاد والكممات التي تكتب بالظاء من ناحية المعنى دون اىتماميا بالجانب
الصوتي أو مخرج الحرفين.
.1.1.1الغرض :لمكتب نفس الغرض وىو تعميمي ،وىذا عائد لتفشي المحن في تمك الفترة الزمنية
وما قبميا ،وذلك التااع رقعة انتشار االاالم وكذلك لعار ىذا الحرف عمييم وىذا عائد لعدم تعود
أجيزتيم النطقية عميو.
.1.1.1األسموب :تمتاز الكتب بنفس األاموب وىو األاموب التعميمي.
.1.1.1جانب الدراسة :اىتمت بالجانب المعنوي لمكممات التي تحتوي عمى حرفي الضاد والظاء
واىماليا لمجانب الصوتي ،ويمكن أن نعد ىذا مأخ ًذا من مآخذ كتب ابن مالك في ىذا الموضوع،
 -1مع العمم أننا حذفنا مؤلَّف تحفة اإلحظاء رغم أىميتو من المقارنة رغم ذكري لو في المبحث الاابق وىذا عائد
لعدم توفر الكتاب كامال رغم بحثنا الماتمر عنو ،فمن بين خماة وتاعين بيتا كان المتوفر ابعة أبيات فقط ،وال
يمكنني أن أبني مقارنتنا ىذه عمى شيء غير كامل.
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ألن عدم إخراج صوت الضاد من مخرجو األصمي وعدم توفيتو حقو من الصفات ىذا ما جعل
الكثيرين ال يميزون بين الحرفين وبالتالي اختالط في المعنى ،وربما يكون ابن مالك اىتم بيذا
الحرف من الناحية الصوتية في الكتب التي لم تصمنا.
.1.1.1المقدمة :ال يخمو أي كتاب من مقدمة يبدأ بيا الكاتب بحثو ،ومحتوى مقدمات ىذه الكتب
ايعرض فيو.
تتحدث كميا عن موضوع الكتاب وما ُ
عدة نقاط تشابو بين ىذه الكتب إال أنو من البدييي أن
.1.1أوجو االختالف : :وبال ّرغم من تواجد ّ
يكون لكل كتاب مميزاتو الخاصة بو ،وىي أوجو االختالف بين ىذه الكتب والتي نذكر منيا:
.1.1.1نوع الكتاب :لكل كتاب من ىذه الكتب نوعو الخاص بو وىو:
 األرجوزة :عبارة عن منظومة شعرية تنتمي لبحر الرجز تحتوي عمى مئة وخماة وتاعين بيتا
 االعتماد :ىو عبارة عن كتاب منثور.
 اإلعتضاد :كتاب شرح فيو المؤلف نفاو المنظومة األصمية.
.1.1.1الصنف :ال َّ
تصنف كل ىذه الكتب في صنف واحد بل تختمف ،وىي تصنف كالتالي:
َّ
يصنف كل من األرجوزة وكتاب االعتماد تحت صنف واحد وىو :المتون
 المتون العممية:
العممية.
يصنف تحت صنف مختمف وىي الشروح العممية.
 اإلعتضاد :أما بالنابة ليذا الكتاب فيو ّ
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.1.1.1المادة العممية التي عرضت في كل كتاب :رغم اشتراك الكتب في الموضوع العام إال أن
المادة العممية التي يحتوييا كل كتاب تختمف من كتاب إلى آخر ،وىذا تمخيص لما جاء في كل
كتاب:
 األرجوزةُ :ذكر في ىذا الكتاب الكممات الظائية ونظيرتيا وىي الكممات الضادية ،حيث لخص
حاتم الضامن في مقدمة تحقيقو ليذا الكتاب ما ورد فيو بشكل عام فقال« :تُعد المنظومة أطول
ما وصل إلينا في ىذا الموضوع ،حيث أنيا تضم أكبر مجموعة من األلفاظ التي اتفق وزنيا
ولكنيا تكتب بالضاد فتدل عمى معنى وتكتب بالظاء فتدل عمى غيره .إذ ضمت مئة وابعة
وابعين لفظا من كال النوعين».1
 االعتماد :اىتم الكاتب في ىذا الكتاب بنظائر الضاد والظاء أيضا ،ولكن عدد الكممات التي
ُذكرت في ىذا الكتاب أقل من الكممات التي ُذكرت في األرجوزة ،فكان عدد الكممات ىنا:
«ثالثة وثالثين لفظة من األلفاظ المتفقة المبنى المختمفة المعنى».2
اىتم الكاتب في الكتابين الاابقين بالنظائر ،والدارس لمكتابين يجد أن تقريبا أغمب الكممات
الموجودة في كتاب االعتماد نجدىا في األرجوزة ،لكن كتاب االعتماد كان ثريا في المعنى أكثر من
األرجوزة ذلك أن الكاتب كان إذا ذكر الكممة ذكر معانييا المختمفة في الاياق عكس األرجوزة التي
كانت تيتم بالمعنى الواحد ،وىذا جدول يوضح بعض الكممات المشتركة بين الكتابين:
الكممة

الصفحة
كتاب االعتماد

األرجوزة

-1طو محان ،مقدمة تحقيق األرجوزة البن مالك ،ص.69

-2حاتم صالح الضامن ،مقدمة تحقيق االعتماد البن مالك ،ص.11
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البض والبظُّ
ُّ

الصفحة .02

الصفحة  ،112البيت .60

الحض والحظُّ
ُّ

الصفحة .09

الصفحة  ،112البيت .48

الضَّير والظَّير

الصفحة .20

الصفحة  ،110البيت  118و.111

القارض والقارظ

الصفحة .82

الصفحة  ،61البيت .111

المض والمظُّ
ُّ

الصفحة .89

الصفحة  49ص.112

 اإلعتضاد :يختمف محتوى ىذا الكتاب إخالفاً جذرياً عمى ما ذكر في الكتابين الاابقين ،فقد
ذكر فيو ما يمي:
 ضوابط مميزة لمظاء من الضاد حيث قال ابن مالك« :ىذه قصيدة تجمع ضوابط مميزةلمظاء من الضاد».1
الضاد».2
 «فصل فيما يقال بالظّاء و ّ «فصل فيما يقال بطاء ميممة وظاء معجمية».3 «ما يقال بالضاد والطاء والظاء».4.1.1.1المنيج العام :لكل كتاب من ىذه الكتب منيجو الخاص الذي ُبني عميو ،وىذا عرض
طفيف لمنيج كل كتاب:
 األرجوزة :لم يعتمد الكاتب في ىذا الكتاب منيجا معينا ُي َياِّر عمى القارئ الوصول إلى
المعمومات ،بل اعتمد منيج ذكر الكممة ثم إعطاء مشتقاتيا ،ولم يرتب ىذه الكممات بشكل معين
-1ابن مالك ،االعتضاد ،ص.22
-2المصدر نفاو.46 ،

-3المصدر نفاو ،ص.61
-4المصدر نفاو ،ص.66
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مثال اتباع ترتيب ألفبائي أو معجمي ،بل رتب ىذه الكممات بشكل عشوائي ،مثال بدأ بذكر كممة:
ِّ
(الضل والظِّل) وبعد ذكر مشتقات
ضمة وظمة) ،ثم انتقل إلى ذكر كممة مغايرة تماماً وىي كممة
(و ْ
َ
ىذه الكممة تطرق إلى ذكر كممة (ضمضال ونظيرتيا ظمظال).
 االعتماد :اعتمد الكاتب في كتابو ىذا عمى منيج معين وىو :ترتيب الكممات حاب حروف
تيار منيا عمى حروف المعجم».1
المعجم فقال« :رتّبت ما ّ
 اإلعتضاد :اتبع الكاتب ىنا منيج شرح المنظومات ،حيث كان يعرض البيت أو البيتين أو
الثالثة ثم يشرحيا.
.1.1.1الشواىد :أما فيما يخص الشواىد فيناك من الكتب من ااتشيد فييا ،وىناك من لم
ياتشيد ،وىذا إظيار لمكتب التي كان فييا ااتشياد من الكتب التي لم يكن فييا:
 األرجوزة :لم ياتشيد ابن مالك ىنا بأي شاىد اواء أكان من القرآن أم الحديث أم الشعر ،وذلك
ألنو مقيد بوزن وقافية يجب أن يتبعيما ،وان عرض الشواىد يطول الكالم وال يكفيو الشطر الواحد
من البيت لعرض ىذه الشواىد ،وان ااتشيد يجب أن تكون شواىدا يحافظ بيا عمى وزن البيت.
عدة شواىد من القرآن والحديث والشعر والتي بمغ عدد
 االعتماد :أما في ىذا الكتاب فقد وردت ّ
كل واحد منيا « :اثنا عشرة آية وباثني عشر حديثا وبأحد عشر مثال .أما األشعار واألراجيز فقد
بمغت نحو ابعين شاىداً».2
 االعتضاد :وااتشيد الكاتب ىنا أيضا بعدد من الشواىد َّ
تقدر ب" :بخماة آيات وبحديث واحد
وبعشرة أشعار وبمثالين اائرين".

-1ابن مالك ،االعتماد ،ص.11

-2حاتم صالح الضامن ،مقدمة تحقيق االعتماد البن مالك ، ،ص.11
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أ -المصادر :تختمف مصادر كل كتاب ،وان لم تختمف اختمف عدد المعاني التي أُخذت منو ،وىذا
توضيح لممصادر التي اعتمد عمييا الكاتب في كل كتاب:
 األرجوزة« :وتعد األرجوزة الخالصة الوافية لما ورد في "االعتضاد واالعتماد واإلرشاد"؛ ولذلك
ألن مصادر ىذه الكتب ىي نفايا مصادر األرجوزة» ،1لكن من البدييي أن لكل كتاب مصادره
الفروخي ،ويظير ىذا الشيء جمياً في أرجوزة
الخاصة بو ،والمصدر األول ليذا الكتاب ىو أرجوزة ُّ
ابن مالك خصوصا في األبيات األخيرة وفي الكممات الغريبة التي ذكرىا ابن مالك وانفرد بذكرىا
الفروخي ،2ولم يذكر اام أي كتاب أو عالم أخذ منو .ربما ىذا الشيء عائد لمطابع التعميمي ليذا
ُّ
خصص ليا شطر واحد من
الكتاب ،أو أنيا شعر ليا ضوابط معينة كالبحر والقافية ،وأن الكممة ّ
البيت ىذا يعني أن ليا مااحة معينة يجب التقيد بيا.
عدة مصادر ميمة ،ويعد كتاب الجميرة البن
 االعتماد :لقد اعتمد ابن مالك في ىذا الكتاب ّ
عدة مصادر أخرى نذكر منيا :كتاب
دريد من بين أكثر المصادر التي أخذ منيا ،إلى جانب ّ
الارقاطي ،الصحاح لمجوىري ،...وكان في كل مرة يأخذ من كاتب معين يذكر ذلك.
األفعال ّ
الفروخي.
ولم نجد أي إشارة في ىذا الكتاب تدل عمى أن الكاتب قد أخذ من ُّ
 االعتضاد :ومن بين أكثر الكتب التي ااتشيد بيا ىنا :كتاب تيذيب المغة لألزىري ،المحيط
البن ايده ،األفعال البن قطرب.
مرة ،بل كان في بعض األوقات يشير بمفظة قيل ،أو يذكر
لم يكن الكاتب يذكر المصادر في كل ّ
المعنى مباشرة دون اإلشارة ،وىذا ربما عائد لمغرض التعميمي لمكتب وأن الكاتب أخذ جزءاً من
عممو مشافية من أفواه شيوخو.
-1طو محان ،مقدمة تحقيق األرجوزة البن مالك ، ،ص.121
-2طو محان ،مقدمة تحقيق األرجوزة البن مالك ،ص.121
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.1.1.1مميزات كل كتاب :امتاز كل كتاب عن غيره بشيء يجعمو فريدا ،وميزات ىذه الكتب ىي:
عدة مشتقات لكممة واحدة ثم يعطي
 األرجوزة :ااتخدام المشتقات؛ حيث نجد الكاتب ياتخدم ّ
معناىا المختمف الدقيق في المغة العربية ،وغناه بالكممات الفريدة؛ حيث جاء في مقدمة األرجوزة:
«ومن مميزات المنظومة أنيا ذكرت ألفاظاً لم ترد في المعاجم الكبيرة ،وقد وجدتيا في كتب المغة،
مثل كتاب "الضاد والظاء" ألبي عمر الزاىد ،...إضافة إلى ىذا ىناك ألفاظ ال تقل عن الثالثين لم
أجدىا في مصادر المغة».1
 االعتماد :تكمن أىمية ىذا الكتاب في انفراده برواية النظائر فقط ،لذلك فيو أول كتاب ُينشر في
ىذا الموضوعُ ،يضاف إلى ذلك انفراده برواية ألفاظ أخمت بيا المعجمات العربية وكتب المغة،2
وأيضا كان إذا ذكر الكممة ذكرىا معانييا المختمفة وذكر مشتقاتيا.
 االعتضاد :أما الشيء الذي ميَّز ىذا الكتاب عن غيره فيو :ذكره لمضوابط المميزة لمظاء من
الضاد ،واىتمامو بالكممات التي تكتب بالضاد والظاء ويكون ليا نفس المعنى ،وذكره لمكممات التي
تكتب بالظاء المعجمية والطاء الميممة ويكون ليا نفس المعنى ،والكممات التي تكتب بالضاد والظاء
والطاء ويكون ليا معنى واحدا.
عدة
من خالل درااة الكتب والمقارنة بينيا نالحظ أن األرجوزة وكتاب االعتماد يشتركان في أشياء ّ
دون اشتراك كتاب اإلعتضاد فيو ،وىذه األشياء ىي:
أنيما ييتمان بالنظائر دون شيء آخر ،وأنيما يحتويان عمى كممات لم ترد في المعاجم الكبيرة وفي
كتب المغة ،ىذا إلى جانب العديد من األشياء المشتركة األخرى.

-1طو محان ،مقدمة تحقيق ،األرجوزة البن مالك ،ص.122

-2حاتم صالح الضامن ،مقدمة تحقيق االعتماد البن مالك ، ،ص.11
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 .1مميزات كتب ابن مالك بالنسبة لكتب الضاد والظاء األخرى:
من خالل درااتنا لمؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء وبعض المؤلفات األخرى الحظنا أنيا
أعمال متكاممة (كل واحد يكمل اآلخر) ،فمنيا من اىتمت بجانب دون آخر ،ومنيا من اىتمت
بجانب وذكرت الجانب الثاني كشيء مااعد فقط ،وىنا انعرض الفوارق والمشتركات الموجودة بين
كتب ابن مالك والكتب األخرى:
.1.1المضمون :لقد تميزت كتب ابن مالك عن الكتب األخرى بعدة أشياء وىي :اىتماميا بألفاظ
غريبة لم ترد في كتب المغة وال في المعجمات الكبيرة ،واىتمامو بضوابط حرف الظاء التي تميزه
عن الضاد واىتمامو بالكممات التي تكتب بالظاء والضاد والطاء والكممات التي تكتب بالطاء
والظاء  ،لكن ابن مالك أىمل وبشكل كمي مخرج الحرفين ،فيو لم يذكر مخرجييما ولم يشر إلى
ذلك ال من قريب وال من بعيد ،رغم أن الابب األاااي في عدم التفريق بين الحرفين ىو عدم
معرفة إخراج حرف الضاد من مخرجو األصمي ،وربما ىذا عائد لدرااة ىذا الجانب من قَْبل من
ِقَب ِل العديد من عمماء العمماء النحويين والمغويين فحاول أن يوفِّي ىاذين الحرفين حقييما بدرااتيما
نصنف كتاب
من ناحية المعنى ،لكن ابن مالك لم ييمل الجانب الصوتي بشكل كمي ،فيمكن أن ّ
اإلعتضاد عمى أنو كتاب صوتي ولكن ليس بشكل محض بل بشكل نابي ،ألنو اىتم في ىذا
الكتاب بالحروف التي إذا ابقت أو تمت أو بدأت بيا الكممة التي تكتب بالظاء وليس بالضاد ،وىذا
عائد ربما لتقارب تمك الحروف مع حرف الضاد في المخرج فتصبح الكممة ثقيمة المامع (وىنا كان
عدة مؤلفات أخرى اىتمت
االعتماد عمى الجانب الصوتي لحرف الظاء دون الضاد) .لكن ىناك ّ
بالحرفين من ناحية المخرج ومن ىذه المؤلفات" :بغية المرتاد لتصحيح الضاد :لعمي بن غانم
ِ
الضاد "لشمس الدين بن النجار ،حيث اىتمت ىذه
المقداي" وكتاب غاية المراد في معرفة إخراج ّ
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المؤلفات بحرف الضاد دون الظاء وذلك لصعوبة إخراج ىذا الحرف من الماان .وال نناى أن نذكر
تغيير
جيود عمماء التجويد الذين اىتموا أيضا بحرف الضاد اىتماماً خاصاً وذلك لما لو تأثير في ُ
المعنى؛ نالحظ ىنا تكامل أعمال ابن مالك مع أعمال العمماء اآلخرين.
.0.0نوع المؤلفات :اشتُير ابن مالك بأن نظم الشعر ايل عميو بكل أنواعو ،فكانت أغمب
مؤلفاتو عبارة عن نظم؛ حيث كان يعمد إلى إيصال عممو عن طريق جمع القواعد العممية في
عدة أبيات شعرية تااعد المتعمم عمى حفظ ىذه المعمومات ،ف َّ
منثور ،ومن
ا
قل ما نجد كتاباً لو
ّ
كتبو المنثورة في ىذا الموضوع كتاب االعتماد الذي رتبو حاب حروف المعجم .عكس مؤلفات
المؤلفين اآلخرين الذين ألَّفوا في ىذا الموضوع فأغمب كتبيم كانت نث ار .
.2.0المنيج العام :لم يتبع ابن مالك منيجا واحداً في تأليف ىذه الكتب ،فكانت كتبو مقاومة
بين متون وشروح ،ونظم ونثر ،ومؤلفات مرتبة حاب حروف المعجم وأخرى مرتبة ترتيباً
عشوائيا ال ُيعمم ابب ذلك الترتيب اوى المؤلف نفاو ،وكذلك بالنابة لممؤلفات األخرى فمنيا
الفروخي توافق
من وافق ابن مالك في منيج من مناىجو ومنيا من خالفيا تماماً ،فمثال أرجوزة ُّ
الضاد والظاء" ألبي الفرج محمد بن عبد اهلل بن
أرجوزة ابن مالك من ناحية المنيج ،وكتاب ّ
النحوي يوافق كتاب االعتماد من حيث الترتيب ،لكن لم أجد أي شروح غير "اإلعتضاد
اييل ّ
وتحفة اإلحظاء" البن مالك ،فابن مالك عمل عمى نظم كتب الضاد والظاء ومن ثََّم شرحيا،
وىذا يظير جميا أن ابن مالك من أكثر العمماء الذين اىتموا بيذا الموضوع.
.8.0االىتمام بالموضوع :يعد ابن مالك من أكثر المؤلفين الذين اىتموا بيذا الموضوع نظما ونثرا،
حيث وصمت مؤلفاتو فيو إلى ابعة مؤلفات ،عكس الكتَّاب اآلخرين الذين اىتموا بالموضوع في
مؤلف واحد أو اثنين عمى األكثر.
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 .1.0سبب التأليف :ابب تأليف ىذه الكتب واحد وىو كثرة المحن في حرف الضاد واخراجو
من غير مخرجو األصمي ،وىذا ما يؤدي إلى تشابيو مع بعض الحروف األخرى كالظاء
والزاي ،ومن ثم تغيُّر المعنى المراد إيصالو.
 .9.0ىدف التأليف :بما أن أغمب ىذه الكتب تعميمية فميا نفس اليدف تقريبا ،فيدف الكتب
التي اىتمت بالصوتين من ناحية المعنى تيدف لمعرفة الفرق بين معاني الكممات التي تكتب
بالظاء والكممات التي تكتب بالضاد ،أما المؤلفات التي اىتمت بالحرفين من الناحية الصوتية
فيدفيا التفريق بين الحرفين من الناحية الصوتية ،وىنا نالحظ تكامل األعمال فال يمكن أن
نعرف إن كانت الكممة تكتب بالظاء أول بالظاء إذا لم نكن نفرق بين الحرفين من ناحية
المخرج ،وحتى إذا َّ
ميزنا بين مخرج الحرفين ال يمكن أن يكون الفيم كامال دون التفريق بين
معاني الكممات التي تكتب بالظاء من الكممات التي تكتب بالضاد ،وتيدف كل ىذه الجيود
لمتصويب المغوي عن طريق تصويب الماان ومعرفة معنى الكممات.
 .1.0شرح المتون :لقد اتيم ابن مالك بشرح أغمب المتون التي ألفت في ىذا الموضوع وىذا
ألىميتو؛ حيث نجده قد شرح متنين ىما " :االعتضاد وتحفة اإلحظاء" .عكس المتون المؤلفين
الفروخي.
اآلخرين الذين لم يشرحوىا مثل أرجوزة ُّ
 .4.0مدى خصوصية الموضوع بمجال معين :الضاد والظاء ليس موضوعا خاصا بميدان
واحد بل ىو موضوع متشعِّب ،فقد الحظنا من خالل درااتنا أنو تم التحدث عن ىذا الموضوع
في كتب مختمفة منيا كتب التجويد ككتاب النشر في القراءات العشر وكتب النحو ككتاب
ايبويو إضافة لمكتب الصوتية التي اىتمت بيذا الصوت ،وال نناى الكتب التي ألّفت خصوصا
لمفروخي.
فيو ومنيا تحفة اإلحظاء البن مالك ،واألرجوزة ُّ
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 .6.0معاني الكممات :من خالل درااتنا لكتب الضاد والظاء نالحظ اختالفاً طفيفا في معاني
بعض الكممات من عالم آلخر وىذا ربما عائد الختالف ليجات القبائل العربية أو الختالف
المصادر التي اعتمد عمييا في جمع المادة العممية.
تكرر مضمون بعض كتب ابن مالك في كتبو األخرى :نالحظ من خالل درااتنا ىذه
 .12.0ا
أن ابن مالك كان يعتمد عمى منيج تكرار مضمون مؤلفاتو ولكن بمنيج مختمف وبطريقة
مختمفة ،فمثال الدارس لكتاب االعتماد يجد أن أغمب الكممات الموجودة في ىذا الكتاب تتواجد
في األرجوزة إذ لم نقل كميا ،غير أن المنيج المتبع في ىذا الكتاب يخالف منيج األرجوزة،
فاألرجوزة عبارة عن منظومة ،أما الكتاب فيو منثور ،واألرجوزة لم ترتب ترتيباً معينا ،غير أن
كتاب االعتماد قد ُرتب ترتيباً معجمياً ،أما فيما يخص الشواىد والمصادر المعتمدة في تصنيف
عدة شواىد في االعتماد وأيضا يذكر المصادر التي اعتمد عمييا مع إىمال
الكتاب فنجده يذكر ّ
ىذا الشيء في األرجوزة .أما فيما يخص كتابي اإلعتضاد وتحفة اإلحظاء فمضمون كال
الكتابين يتشابو ولكن المنيج يختمف بعض الشيء.
 .11.0الشواىد :نالحظ أن الكتب التي اىتمت بالمعنى ااتشيدت بالعديد من الشواىد من
القرآن والحديث والشعر واألمثال عكس الكتب التي اىتمت بالمفظ ،لكن المنظومات رغم
اىتماميا بالمعنى إال أنو لم ُياتشيد فييا بأي شاىد.
عدة مصادر منيا المعاجم ومنيا كتب
 .11.1المصادر :لقد نقل ابن مالك مادتو العممية من ّ
المغة .وكان يعتمد عمى المشافية في أخذ عممو لذلك يمكن أن نقول أن ىناك من الكممات من
أخذ معناىا مشافيةً ،وكذلك بالنابة لكتب الضاد والظاء األخرى.
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عند درااتنا لمصادر كتب ابن مالك الحظنا أنو أخذ من بعض الكتب التي دراناىا في
الفصل األول منيا :كتاب الضاد والظاء البن اييل والذي أخذ منو معنى كممة "ضير" ،وأخذ
الفروخي أيضا .ونالحظ أنو اعتمد عمى كتب متنوعة منيا ":المعاجم ،كتب الضاد
من عند ُّ
والظاء ،كتب المغة ،وأيضا األشعار ،والتفااير –ألنو اعتمد عمى القرآن الكريم".
 .12.0األسموب :لكتب ابن مالك والكتب األخرى تقريبا نفس األاموب رغم اختالف الكتَّاب،
لكن اليدف واحد "تعميمي" وىو الذي فرض عمى المؤلفين ىذا األاموب الجدي.
 .18.0الفترة الزمنية :لم ترد الفترة الزمنية التي أُلِّف فييا كل كتاب ،لكن يمكن معرفتيا بشكل
نِابي من خالل الفترة التي عاش فييا المؤلف ،ومن خالل ذلك يمكن أن نقول إن أغمب الكتب
التي تناولناىا في الفصل األول ،والتي درات الضاد والظاء من ناحية المعنى أُلفت قبل ابن
ُّ
اء في القرن الرابع أو الخامس لميجرة ،أما الكتب التي درات الحرفين
مالك ،وأغمبيا ألفت او ً
من الناحية الصوتية أُلِّفت بعد العصر الذي أَلَّف فيو ابن مالك.
 .11.0اإلضافات التي قدميا ابن مالك والعمماء اآلخرين ليذا الموضوع:
عدة إضافات فيو من نظم أطول منظومة في ىذا
قدم ابن مالك ليذا الموضوع ّ
 ابن مالك :لقد ّ
لعدة كممات لم
عدة مصادر منيا ما وصل إلينا ومنيا ما لم يصل ،ذكره ّ
المجال واعتمد عمى ّ
نجدىا في أي كتاب ،اىتم بالنظائر بشكل خاص في كتابيو الموامين ب "األرجوزة واالعتماد"،
وركز عمى حرف الظاء في مؤلفين آخرين ىما" :اإلعتضاد وتحفة اإلحظاء حيث أحصى
المميزات التي يتميز بيا حرف الظاء عن الضاد.
 العمماء الذين اىتموا بالحرفين من الناحية الصوتية :أضاف العمماء الذين اىتموا بالحرفين من
عدة أشياء ليذا الموضوع ناىيك عن مخرج الصوتين ،فمن بين ىذه األشياء
الناحية الصوتية ّ
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مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

الفصل الثاني:

نذكر :الحروف التي ُيقمب ليا حرف الضاد ك"الظاء والزاي عند أىل مصر والدال "...ومدى
ض ّل ،ىنا
تأثير ىذا القمب في تغيير المعنى المراد ومثال ذلك" :قمب حرف الضاد في كممة َ
ايتغير المعنى تماما مثل كممتي "ظَ ّل وض ّل" ،وما نالحظو اليوم أن أىل مصر قمبوا كال
الحرفين إلى حرف الزاي ومثال ذلك قوليم " ظيور ىذا العمم"؛ فيم يقمبون حرف الظاء في
كممة "ظيور" إلى زاي فتصبح الكممة "زىور" ،ونالحظ ىنا اختالط المعنى بين كممة ظيور
وزىور -نوع من الورد -وتصبح الجممة ليس ليا معناً مفيدا –اختالل في المعنى.-
.9.0.1أىمية ىذه الكتب في التصويب المغوي :ليذه الكتب أىمية كبيرة في التصويب المغوي
من ناحية ال نطق والتفريق بين حرفي الضاد والظاء ،فالعارف بما يحتوي في ىذه الكتب من
فروق وضوابط تميز كل حرف عن اآلخر –الضاد والظاء ،-اواء من ناحية المعنى أو من
ناحية المخرج ياتطيع التفريق بين الحرفين ومعنى نظائر الضاد والظاء .لكن ال يمكن لحافظ
التمرن عمى إخراج ىذا المخرج من موضعو
مخرج الضاد أن يفيده في شيء دون المماراة و ُّ
األصمي كما نبو عمماء التجويد.
أن أااس الخطأ في حرف الضاد يتمثل في عدم تميز مخرج ىذا الحرف وحرف الظاء
والمالحظ ّ
(إضافة لمحروف األخرى التي يبدل بيا حرف الضاد) وىذا أاااا عائد لاببين ىما:
صعوبة النطق بيذا الحرف.اختالط العرب باألعاجم الذين ال يحانون نطق ىذا الحرف وذلك عائد لعدم تعود جيازىم النطقيعمى التمفظ بيذا الحرف لعدم توفر لغتيم عميو.
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الفصل الثاني:

حيث نالحظ أن بداية الخطأ في نطق ىذا الحرف ليات بالمشكمة الجديدة بل ىي مشكمة قديمة
بدأت منذ مجيء اإلاالم ،ىذا ما جعل العمماء منذ القديم يفردون ليا العديد من المؤلفات.

101

مؤلفات ابن مالك حول الضاد والظاء

الفصل الثاني:
خالصة:
عدة أمور منيا:
ناتخمص مما ابق ّ

 .1يمكن أن نقول أن مؤلفات ابن مالك والمؤلفات األخرى عبارة عن أعمال متكاممة،
تكمل كل واحدة األخرى ،فال يمكن االاتغناء عن أي واحدة منيا لمن يريد أن يتعمم
ِّ
اء من ناحية المخرج أو من ناحية النطق.
الفرق بين الضاد والظاء او ً
 .0يمكن أن نصنف كتاب االعتضاد ككتاب صوتي ،وذلك لما يحتويو من الخصائص
صوتية ولكن بطريقة غير مباشرة.
َّ
تصنف أعمال ابن مالك حول الضاد والظاء تحت كتب التصويب المغوي واإلمالئي
.2
لما تحتويو من خصائص صوتية وامالئية.
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خاتمة:
توصّمناّّبعدّبحثّمعم ٍ
قّفيّالموضوعّإلىّعدةّنتائجّأبرزهاّ :
 .1أهميةّالتمييزّبينّحرفيّالضادّوالظاءّفيّفهم ّالمغةّالعربيةّبشكلّعامّ ّوفيّفهمّالقرآنّالكريمّ
بشكلّخاص.
نّعميهّخصوصاّمنّقبلّالمجودينّ،ذلكّأنّمنّيبدلّحرفّ
ّ
التمر
 .2ضرورةّمعرفةّمخرجّالضادّو ّ
الضادّإلىّحرفّآخرّبطمتّصالتهّلماّفيهّمنّتغييرّفيّالمعنى.
أنهّإذاّأبدلّحرفّالضادّإلىّحرفّآخرّيتغيرّالمعنىّالمقصودّبشكلّجذري.
ّ
.3
 .4أنّّحرفّالضادّمنّأصعبّالحروفّنطقاّفيّالمغةّالعربية.
 .5أنّّحرفّالضادّاألصميّاندثرّتقريباّولمّيعدّسائراّعمىّألسنةّالعرب.
 .6أنّّمشكمةّحرفّالضادّليستّحديثةّالنشأةّبلّهيّمشكمةّقديمةّظهرتّمعّمجيءّاإلسالم.
 .7السببّاألساسيّالذيّأدىّإلىّالمحنّفيّالحرفّهوّصعوبةّالنطقّبهّ،ودخولّاألعاجمّفيّ
الدينّاإلسالمي.
 .8منّجمالياتّالمغةّالعربيةّأنّأغمبّالكمماتّإذاّكتبتّبالضادّكانمهاّمعنىّواذاّكتبتّبالظاءّ
كانّلهاّمعنىّمغايرّتماماّ.وأنهّهناكّكمماتّتكتبّبالظاءّوالضادّويكونّلهاّنفسّالمعنىّ،
إلىّجانبّالكمماتّالتيّتكتبّبالظاءّوالضادّوالطاءّويكونّلهاّأيضاّمعنىّواحد.
اءّالكتبّالتيّأفردتّلهّ،أوّالكتبّالتيّتحدثتّعنهّ
 .9كثرةّالكتبّالتيّاهتمتّبهذاّالموضوعّسو ً
فيّجزءّمنهاّفقط.
.11

أنّابنّمالكّمنّأكثرّالعمماءّالذينّاهتمواّبهذاّالموضوعّحيثّخمفّلناّثروةّفيه.
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.11

أنّ ّأغمب ّكتب ّابن ّمالك ّاهتمت ّبالحرفين ّمن ّناحية ّالمعنىّ ،دون ّالتطرق ّلمخرجّ

الصوتين.
.12

أنّ ّالكتب ّالتي ّاهتمت ّبالحرفين ّمنّالناحية ّالصوتيةّركزت ّدراستها ّعمىّحرفّالضادّ،

والكتبّالتيّاهتمّتّبالحرفينّمنّناحيةّتأثيرهماّبالمعنىّ،اهتمّتّبهماّمعاً.
وأخي اًرّنحمدّاهللّالذيّوفقناّإلنهاءّهذاّالبحثّ،فإنّأصبناّفالحمدّهللّوانّأخطأناّفقدّكانّلناّشرفّ
المحالةّ .
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
القراء ،ت :برجستراسر ،دار الكتب العممية،
 .1ابن الجزري ،غاية النياية في طبقات َّ
بيروت(لبنان) ،ط1971 ،1م.
الضباع ،دار الكتب العممية ،بيروت
 .2النشر في القراءات العشر ،ت :عمي محمد
ّ
لبنان ،دط ،دس.
الضاد والظّاء ،ت :حاتم صالح
الصابوني الصدفي اإلشبيمي ،معرفة الفرق بين ّ
 .3ابن ّ
الضامن ،دار نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع ،سورية(دمشق) ،ط1426 ،1ىـ2005 ،م
 .4ابن الطَّحَّان اإلشبيمي ،مخارج الحروف وصفاتيا ،ت :محمد يعقوب تركستاني ،مركز
الصف اإللكتروني ،بيروت ،ط1404 ،1ىـ.1984،
 .5ابن القطاع ،األفعال ،مطبعة المعارف ،مطبعة دائرة المعارف ،دب ،ط1360 ،1ىـ.
 .6ابن جني ،سر صناعة اإلعراب ،ت:حسن الينداوي ،دار القمم ،دمشق ،ط1413 ،2ىـ،
1993م.
الدرويش ،دار البمخي ،دمشق ،ط،1
 .7ابن خمدون ،مقدمة ابن خمدون ،ت :عبد اهلل محمد ّ
1425ىـ2004 -م.
 .8ابن دريد ،جميرة المغة ،ت :د .رمزي ُمنير بعمبكي ،دار العمم الماليين ،بيروت(لبنان) ،ط،1
1987م.
 .9ابن سيده ،المحكم والمحيط األعظم ،ت :د .عبد الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية،
بيروت(لبنان) ،ط1421 ،1ىـ2000 ،م.
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 .10ابن كثر ،عمدة التّفسير ،ت :أحمد شاكر ،دار الوفاء ،المنصورة ،ط1426 ،2ىـ2005 ،م.
الضاد والظّاء ،ت :طو محسن ،و ازرة الثقافة واإلعالم،
 .11ابن مالك ،أرجوزة في الفرق بين ّ
العراق ،دط1406 ،ىـ1986 ،م.
 .2االعتضاد في الفرق بين الضاد والظاء ،ت :طو محسن ،مطابع النعمان ،النجف
األشرف العراق ،دط ،س1391ىـ.1972 ،
الضامن ،دار البشائر لطباعة
 .3االعتماد في نظائر الظاء والضاد ،ت :حاتم الصالح ّ
والنشر ،دمشق سوريا ،ط1424 ،1ىـ2003 ،م.
 .4تحفة اإلحظاء في الفرق بين الضاد والظاء ،ت :حاتم بن صالح الضامن ،دار
اليمامة ،السعودية ،دط1460 ،ىـ2009 ،م.
 .15ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت لبنان ،دط ،دس.
الضاد والظاّء ،ت :رمضان عبد التواب،
 .16أبو البركات األنباري ،زينة الفضالء في الفرق بين ّ
دار األمانة ،بيروت لبنان ،دط1971 ،1391 ،م.
 .17أبو الطيب عبد الواحد بن عمي ،اإلبدال ،ت :عز الدين التنوخي ،مطبوعات مجمع المغة
العربية ،دمشق ،دط1380 ،ه.1961
 .18أبو العتاىية ،ديوان أبو العتاىية ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت ،دط1406 ،ه،
.1986
الضامن ،دار البشائر ،دمشق (سورية)،
الضاد والظّاء ،ت:حاتم صالح ّ
 .19أبو الفرج بن سييلّ ،
ط1425 ،1ىـ2004 ،م.
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 .20أبو القاسم بن محمد َّ
الزنجاني ،الفرق بين الضَّاد والظّاء ،ت :موسي بناي عموان العميمي،
مطبعة األوقاف والشؤون الدينية ،دب ،دط1403 ،ىـ1983 ،م.
 .21أبو حيان األندلسي ،تفسير البحر المحيط ،ت :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب
العممية ،بيروت لبنان ،ط1ن 1413ىـ1993 ،م.
الداني ،الفرق بين الضاد والظاء في كتاب اهلل َّ
 .22أبو عمرو َّ
عز وجل وفي المشيور من الكالم،
ت :حاتم صالح الضامن ،دار البشائر ،دمشق(سورية) ،دط ،دس.
 .23أحمد بن محمد المقّري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ت :راجان عباس ،دار
صادر ،بيروت ،دط1388 ،ىـ1968 ،م.
 .24األزىري ،تيذيب المغة ،ت :محمد عمي النجار ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة ،مصر ،دط،
دس ،ج.1
 .25إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،بيروت (دمشق) ،ط1423 ،1ىـ،
2002م.
الضامن ،دار البشائر ،سورية (دمشق) ،ط،2
 .26األصمعي ،الخيل ،ت :د.حاتم صالح
ّ
1430ىـ.2009،
 .27امرؤ القيس ،ديوان امرؤ القيس ،ت :مصطفى عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،بيروت
(لبنان) ،ط1425 ،5ه2004 ،م.
 .28التبريزي ،شرح ديوان المتنبي ،ت :راجي األسمر ،دار الكتاب العربي ،بيروت (لبنان) ،ط،2
1414ىـ1994 ،م.
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 .29التبرْيزي ،شرح مقصود ابن دريد ،ت :فخر الدين قباوة ،مكتبة المعارف ،بيروت(لبنان) ،دط،
1414ىـ1994 ،م.
 .30الجاحظ ،البيان والتبيين ،ت :عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط،3
1418ىـ1998 ،م.
الدين السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات المّغويين والنحاة ،ت :محمد أبو الفضل
 .31جالل ّ
إبراىيم ،عيسى البابي وشركاه ،دب ،ط ،1دس.
 .32جمال الدين أبو محمد الزيمعي الحنفي ،نصب الراية ألحاديث اليداية وبغية األلعمي في
جدة ،دط ،دس.
تخريج الزيمعي ،ت :محمد عوامة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالميةّ ،
 .33الجوىري ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،ت :أحمد عبد الغفور عطّار ،دار العمم
لمماليين ،بيروت ،ط1399 ،2ىـ1979 ،م.
 .34الحريري ،مقامات الحريري ،دار صادر ،بيروت ،دط1400 ،ىـ1980 ،م.
 .35رمضان عبد التواب ،مشكمة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء ،مجمة المجتمع العممي
العراقي ،مطبعة المجتمع العممي العراقي ،بغداد ،المجمد الحادي والعشرون1391 ،ىـ1971 ،م.
 .36رؤبة بن العجاج ،ديوان رؤبة بن العجاج ،ت :وليم بن الورد البروسي ،دار ابن قتيبة لمطباعة
والنشر ،الكويت ،دط ،دس.
السرقُ ْسطي ،األفعال ،ت:حسين محمد محمد شرف ،الييئة العامة لشؤون الطبع األميرية،
َّ .37
القاىرة ،دط1978 ،1398 ،
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 .38سيبويو ،الكتاب ،ت :عبد السالم ىارون ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،دار الرافعي بالرياض،
دب ،ط1402 ،2ىـ1982 ،م.
 .39شمس الدين بن النجار ،غاية المراد في معرفة إخراج الضاد ،ت :طو ُمحسن ،مجمة المجتمع
العممي العراقي ،بغداد العراق ،دط1408 ،ىـ1988 ،م.
 .40شمس الدين بن عثمان الذىبي ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعميق ،دار الوطن لمنشر،
السعوديَّة (الرياض) ،ط200 ،1م.
الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ت :أحمد األرناؤوط ،تركي مصطفى ،دار
 .41صالح ّ
الدين خميل ّ
إحياء التراث العربي ،بيروت لبنان ،ط1420 ،1ىـ2000 ،م.
 .42عبد الفتّاح سميم ،المحن في المغة العربية مظاىره ومقاييسو ،دار المعارف ،القاىرة ،ط،1
1409ىـ1989 ،م.
 .43عمي بن غانم المقدسي ،بغية المرتاد لتصحيح الضاد ،ت :محمد عبد الجبار المعيبد ،مجمة
المورد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العدد الثاني.1989 ،
الزاوي ،دار
ُّ .44
الضاد ،ت :الطّاىر أحمد ّ
الفروخي ،منظومة في الكممات التي تنطق بالظّاء و ّ
الفتح لطباعة والنشر ،بيروت لبنان ،ط1404 ،1ىـ1984 ،م.
حنا َّ
 .45قطرب ،األضداد ،تَّ :
حداد ،دار العموم لمطباعة والنشر ،السعودية ،ط،1405 ،1
.1984
ِ ِ
النحاة ،ت :محمد أبو الفضل إبراىيم،
ي جمال الدين أبو الحسن ،إنباه الرواة عمى أنباه ُ
 .46الق ْفط ّ
دار الفكر العربي /مؤسسة الكتب الثقافية ،القاىرة/بيروت،ط1406 ،1ه1986 ،م.
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 .47المتنبي ،ديوان المتنبي ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت ،دط1403 ،ىـ1983 ،م،
ص.66
لضاد ،ت :حسين نوري محمود ،صالح ساير فرحان ،مجمة جامعة تكريت
 .48المتولي ،رسالة ا ّ
لمعموم ،دب ،العدد األول2011 ،م.
 .49مجمع المغة العربية ،معجم الوسيط ،مكتبة الشروق الوطنية ،مصر ،ط1425 ،4ىـ،
2004م.
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
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فيرس اآليات:
رقميا السورة

اآلية

الصفحة

ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱠ

2

يوسف

9

ﭐﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ

 3 ،2السجدة

9

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ

88

ﭐﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ

اإلسراء

9

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠ

13

ﱁﱂﱃﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱄ
ﱡﭐ

ىود

10

ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ

ﭐﱡﭐﲱﲲﲳﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ 23

البقرة

10

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱽﱠ
ﱩ
ﭐﱡﭐ

3

التوبة

11

ﭐﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ

6

الغاشية

17

46

البقرة

23

14

األعراف

23

57

النساء

27

91

الحجر

27

ﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ
ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ
ﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ

ﭐ

ﭐ

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱠ

ﭐ
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ﭐ

ﭐﱡﭐﲻﲼﲽﲾﳉﱠ

ﭐ

ﱡﭐﲓﲔﲕﲖﲗﱠ

ﭐ

ﭐ

ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﳃﱠ
ﭐﱡﭐﲿﳀﳋﱠ

ﱡﭐﱢﱣﱤﱠ

ﭐ
ﭐ

ﭐﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱕﱠ

ﭐ

ﭐﱡﭐﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ

ﭐ

ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ
ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ

ﭐ

ﭐ

ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳐ ﱠ
ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱡ ﱠ
ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ بِظَنين ﲯ ﱠﭐ ﭐ ﭐ ﭐ

4

التحريم

31

 245البقرة

ﭐ

ﭐﱡﭐﱔ ﱕ ﱖﱚﱠ

10

السجدة

31

ﭐ
ﭐ

ﭐ

ﱰﱿﱠﭐ ﭐ ﭐ
ﱱ
ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱫ ﱠ

ﭐ
ﭐ

33

44

ىود

33

83

األنبياء

34

7

الفاتحة

39

67

اإلسراء

40

58

النحل

41

79

طو

71

57

النساء

71

53

الكيف

71

 118التوبة

71

24

التكوير

71

11

الجمعة

72

 159آل

72

عمران
ﲼﳅﱠ ﭐ ﭐ ﭐ
ﲽ
ﱡﭐﲺ ﲻ

 280البقرة

ﭐ

ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ

36

ﭐ

117

الحجر

81
81

ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱡ ﱠ
ب بِظَنِينﲯﱠ
ﱡﭐ َو َما هُ َو َعلَى ْال َغ ْي ِ

 118التوبة

ﭐ

24

ﭐ
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التكوير

82
82

األحاديث:
الحديث

الراوي

َّ
"إنكم ترون رّبكم يوم القيامة كما ترون القمر ليمة البدر ال

/

رقم

الصفحة

الحديث
/

24

تضامون في رؤيتو"
ُّ
ضامون في رؤيتو،
إنكم سترون ربَّكم كما ترون ىذا القمر ،ال تُ
َ

البخاري

806

24

فإن استطعتم أن ال تُغمبوا عمى صالة قبل طُموع الشمس وقبل
ُغروبيا فافعموا
"ردوا السَّائل ولو بظمف ُم ْح َر ٍ
ق"
ّ

األلباني

2564

24

ألِظُّوا بياذا الجالل واإلكرام"

الترميذي

3525

28

العجز والكسل ،والجبن واليرم ،وأعوذ
""الميم إني أعوُذ بك من َ

البخاري

2823

31

المحيا والممات"
بك من فتنة َ
ضرر وال ضرار"
"ال َ
"هلل أَ ْفرح بتوبة أحدكم من ر ٍ
ثم
َّل ناقتو بأرض فالة َّ
جل أَض َ

ابن ماجة

/

34

/

/

72

وجدىا"
هلل أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزالً وبو َميمكة ومعو راحمة
عمييا طعامو وشرابوُ ،فوضع رأسو فنام نومةً ،فاستيقظ وقد
ذىب راحمتو حتى َّ
الحر والعطش أو ما شاء اهلل،
اشتد عميو ُّ
قال :أرجعُ إلى مكاني ،فرجع فنام نومةً ثم رفع رأسو فإذا راحمتو

119

البخاري

6308

72

عنده
ض َرَر وال إضرَار
ال َ
زر فأعطى
ْ
"أىدي إلى الني صمى اهلل عميو وسمم ظَ ْب َية فييا َخ ٌ
ب"
الع َز َ
منيا اآلىل و َ

فيرس األشعار:
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ابن ماجة

/

73

/

/

82

بحر

البيت

الشاعر

الصفحة

الشعري
"والظَّن في اإلنسان إحدى التُّيم *** وىكذا الضَّن البخيل

الرجز

الفروخي
ُّ

16

فافيم"
عدة من الكمم ***في الظاء والضاد جميعا الرجز
"وقد نظمت ّ

الفروخي
ُّ

20

فافتيم
بالعموم ُيعنى
الم َ
عنى ***يعرفيا من ُ
فإنيا ُمختمفات َ
ني من أبيك َسردىا***واعرف ُىديت حصرىا
فاسمع ُب َّ
وعدىا
ّ
فابدأ إذا قرأتيا بالظاء***وثن بالضاد عمى استِواء"
قد قمِّصت شفتاه من حفيظتو*** ِ
يل من َّ
شدة التقميص
فخ َ
َ

البسيط

أبو تمام

24

ُم ْبتسمتاً
قَ ْد َقمَّصت شفتاه من حفيظتو*** ِ
فخيل من ِش ّدة التَّ ْعبيس

البسيط

أبو تمام

25

ُم ْبتَ ِسماً
ادي المجروح
ما بالُو كممتو
َّ
فتضرجت***وجناتُو وفؤ َ

الكامل

المتنبي

28

ِ
الم ْج ُرو ُح
ظتُوَ فتَ َّ
الح ْ
ما بالو َ
ضرجت*** َوجناتُوُ وفُؤاد َ
ي َ

الكامل

المتنبي

28

الفروخي
ُّ

30

ظ بيظُ القمل ***والبيض ال يجيمو ذو العقل الرجز
الب ْي َ
"واعمم بأن َ
ٍ
فبضاد إمل"
وىكذا بالظّاء بيظ النمل *** وما سواه
"أَتُوعد عبداً لم يخنك أمانةً***وتترك عبدا ظالما وىو ظالِعُ"

121

النابغة

الطويل

،73 ،32

الذبياني
ش عين اهلل
وتخشى عيون ّ
الناس أن ينظُروا بيا***ولم تَ ْخ َ

أبو

واهلل َيُنظُر

العتاىية

"إن ِح ْف َ َّ
استِماع امر ٍ
َّ
ئ لو
ظ الظاءات ُيغنيك فاسمعـ***ىا ْ

الحريري

86
الطويل

الخفيف

34

46

استيقَاظُ"
ْ
"إني استخرت اهلل في أن أجمعا***أرجوزة في الضاد والظاء ابن مالك الرجز

61 ،60

معاً
مما أنااله اختالف المعنى ***مع اتحاد الصيغتين وزنا
فما أقدمو فبالضاد كتب *** وما أؤخره فظاؤه تجب
وربما قدمت لفظي ضاد *** بعدىما ظا آخرين بادي
ٍ
بضن
مردف
وذلك يدرى باختالف الوزن *** نحو :ضنين
ّ
والصنف ضرب ضاده مشتيرة *** والظّرب نبت بعضيم قد ابن مالك الرجز

65

ذكره
وفي النبات ما يسمى ظربا *** وقد ضربت بالحسام ضربا

الفروخي
ُّ

ان الحصى بمناسم*** ِ
ص ِ
غير امرؤ
تُطايُِر ظَُّر ِ َ
الب ُ
الع َجى ممثوميا ُ

الرجز

65

الطويل

74

أم َع ار
ْ

القيس

"بسبق شين أو الجيم استبانة ظا*** أو ٍ
الم أيضا َكا ْكظُ

ابن مالك البسيط

76

ُمْمتَ ِمظاَ"
بالضاد والظاء عظُّ الحرب أو الزمان***تظاف اًر زْذ وحظب

122

ابن مالك البسيط

77

الفخ والحظظا
عرضت نفسي*** وكنت ُم َّشيعا رحب الذراع"
"وليل ِعظمِم َّ

/

الوافر

83

أما ترى دىري حناني قعضا

رؤبة

الرجز

83

أما ترى دى اًر َ ِ
ضا*** أما ترى دىري حناني قعضا
حناني ح ْف َ

رؤبة

الرجز

83

الرجز

86

المحض***و َّ
ض /
َعـناقَين
وقـد فدى أ ْ
ْض حتى ال يكون َغ ْر ُ
الدأ ُ
ُ
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فيرس المثل:
المثل

الصفحة

فالن ما يبِض َح َج ُرهُ"
" ٌ

74

"أظِّري فإنك ِ
ِ
ناعمَةٌ"

74

ش الشوكة َّ
"ال تَْنقُ ِ
بالشوكةَّ ،
ضْم َعيا معيا"
فإن َ

74

ظْم ِعك أن تُياض
ق عمى َ
ْار َ

74

"إن َي ْد َم أظمُّ َك فَقَد َن ِقب ُخفِّي"

84

ظ َع ِظي"
"ال تَ ِع ِظيني وتَ َع ْ

84
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