
  
 
 

:التقاُء الساِكنني  
فإن كانَ أولُهما مدةً وجب حذفُها لَفْظاً . إذَا التقَى ساِكناِن فإما أن يكونَ أوهلُما مدةً أو ال

وخطَّاً سواٌء أكانَ الساكن الثاين واألولُ من كلمٍة أم كانَ الثاين كجزٍء ِمن الكَلمِة، فاألول 
من باع يِبيع، والثاين حنو " بع"من قَال يقُول و " قلْ"اف و من خاف خي" خف"حنو 

واو الكلمِة وواو اجلمع، حتركت الواو " تغزوون"اجتمع بـ (أصلها تغزوون " تغزونَ"
األوىل وانفتح ما قبلها قُِلبت ألفاً فصارت تغزوان، فحِذفِت األلف اللتقاء الساكنني 

" ترِمن"بواِو الكلمة وواو اجلَمع و ) سبة الواو، وهكذا غريهاوحركت الزاي بالضمة ملنا
.ترِميني بياء الكلمة وياء املُخاطَبة: أصلها  

". أنِت ترِمني وتغِزين"تغزوونن وترمونن وحنو : أصلُهما" ترمن"يا ِرجالُ و " تغزنَّ"و 
اجتمع يف (لتغزوونن : وأصلُهما" ولَترِمن"يا هند، " لتغِزنَّ"أصلهما ترميني وتغزِوين و 

حتركِت الواو األوىل : واو الكلمة، وواو اجلَمع، وثالثة نونات، وإعاللُها: واوان" تغزووننن"
وانفَتح ما قَبلها قُلبت ألفاً، مث حِذفَت اللتقاء الساكنني فبقى واو اجلماعة وثالثُ نونات، 

واو اجلماعة ونون التوكيد فحذفت واو : ت نونُ الرفع لتوايل النونات، فالتقى ساكنانحِذفَ
.ولَتِرميينن) اجلماعة ورِمز إليها بالضمِة قبل نوِن التوكيد فصارت تغزنَّ وهكذا غريها  

و "  اجلَيشيغزو"و " يخشى اهللا"وتحذَف لفظاً فقَطْ إذا كانَ الساكناِن يف كَلَمتني حنو 
"ِمي احلاجهللا{ومنه " ير وا {، " )27"من سورة النمل " 15"اآلية (} وقاالَ احلمدا قدروم

ركْعتا الفَجر خير (وحنو } أويل اَألمِر ِمنكُم{" ) 6"من سورة األنعام " 91"اآلية (} قَدره
).ِمن الدنيا وما ِفيها  

دأوهلُما م سةوالثاين ما لَي:  



 وسنأيت على ذكر املَوِضعني -إنْ لَم يكُن أولُ الساكنني مدةً وجب حتريكُه إالَّ يف موِضعني 
 وحتريكُه إما بالكَسِر على أصِل التخلُِّص ِمن الِتقاِء الساكنني وإما -بنهاية هذا البحث 
.بالضم وإما بالفتح  

 كما قدمنا، ويكونُ يف كلِّ ما عدا موِضعي الضم ومواِضع أما التحريك بالكَسر فهو األصلُ
.الفَتح  

:أَما التحِريك بالضم فيجب يف موِضعني  
" مل يرده"و " رده"حنو أمِر املُضعف املتصِل به هاُء الغاِئِب ومضارِع املضعِف ازوِم ) 1(

روالكَس حجيزون الفَتوالكوفيون ي.  
ويترجح الضم على } كُِتب عليكم الصيام{) لَهم البشرى(الضمري املَضموم حنو ) 2(

خف من َألنَّ الضمةَ على الواِو أَ" اخشول اللَّه"الكسِر يف واو اجلَماعِة املَفْتوِح ما قَبلَها حنو 
".ِبِهم اليوم"الكَسرِة، ويستوي الكسر والضم يف ِميِم اجلَماعة املتصلة بالضمري املكسور حنو   

:وأما التحريك بالفتح فيجب يف ثالثَِة مواضع  
فراراً من تواِلي " من الكتاب"و " ِمن اهللا"حنو " أل"داخلة على ما فيه " ِمن"لفِظ ) 1(

".أخذته ِمِن ابِنك"فالكَسر أَكثر من الفَتح، حنو " ألْ"ِفها من ساِكٍن غري كَسرتني، خبال  
و " ردها"أَمر املُضاعِف مضموِم العين، ومضاِرعه املَجزوم مع ضمِري الغاِئبة حنو ) 3 و 2(
".مل يردها"  

:ويستثىن مما تقدم ِمما جيب حتِريكُه موِضعان  
:نونُ التوكيد اخلفيفة، فإنها تحذَف إذا وليها ساِكن حنو قوِل األضبِط بن قُريع) أحدمها(  

تركَع يوماً والدهر قَد رفَعه* ال تِهني الفَقري علَّك أَنْ   
.ال تِهينن: أصلها  

بترك " عِلي بن عبد اهللا"علَم حنو مضافاً إىل " ابن"تنِوين العلَِم املَوصوِف بـ ): ثانيهما(
ِليتنوين ع.  

: يغتفر التقاُء الساِكنني يف ثالثِة مواضع3  



 أي مشدداً يف كلمة -إذا كان أولُ الساكنني حرف لني، وثَاِنيهما مدغماً يف ِمثِْله ) األول(
جمهول فعل " (متُود احلَبل"و ) ةتصغري خاص" (خِويصة"و " والَ الضالِّني" حنو -واحدة 
ادمت.(  

واحد، : "وحنو" قَاف ِميم واو"الكَِلمات اليت قُِصد سردها، كَسرِد اَألعداد حنو ) الثاين(
.وهكذا" اثْنانْ، ثالثْ  

لَتصها يف املعىن وإن اتا بعدةٌ عمقَِطعنما ساغَ ذلك فيهما ألن كلَّ كَِلمِة ميف اللفظوإن .  
" عمرو"و " ثوب"و " قال"و " بكْر"الكَِلمات املوقوف عليها وقَبلَها ساِكن حنو ) الثالث(

إالَّ أنَّ التقاَء الساِكنني فيما قبل آِخِره حرف صِحيح كَبكٍْر، وعمرٍو ظاِهري فقط، واحلقيقة 
 وأما ما قَبلَه حرف ِلني -تلسٍة خِفيفٍَة ِجداً أنَّ الصحيح الذي قَبلَ اآلخِر حمرك بكسرة مخ

.فالتقاُء الساكنني فيه حقيقي" نار"و " نور"كـ   
مث " بري"و " سور"مث الواو والياء مدين كـ " قَال"كـ " اَألِلف: "وأَخف اللني يف الوقف

  ".ضير"و " ثَوب"الليناِن بال مد كـ 
 


