

التقاء الساكنيـن في اللغة العربية
حممد فيضان الرمحن
تعود العرب األقحاح عىل النطق بكليهام فعرب الرصفيون
أحيانا يلتقي الساكنان يف الكالم ولكن ّ
عن هذا االلتقاء بالتقاء الساكنني عىل حدّ ه وقصدوا هبذا التعبري أن العرب ال جيدون مثل هذا االلتقاء خارجا
عن حدود اجلواز ألهنم حيتملون ما فيه من صعوبة ،وأحيانا يعربون عنه باالغتفار ونرشح هذا االغتفار حتت
العناوين التالية ،ممثلني لألخطاء التي تقع فيها دارسو اللغة العربية ،بأمثلة واقعية سمعنا ارتكاهبا.
اغتفاره يف الوقف:
عندما يريد املتكلم ليسرتيح بالوقف بقطع احلركة عن آخر الكلمة ولكن يلتقي هنا ساكنان
أحدمها آخر الكلمة املقطوع عنه احلركة ،واآلخر ما قبل األخري حيتمله هذا املتكلم ،ونمثل له بعدة مجل
تنتهي هبذه الظاهرة التي نحن بصدد رشحها:
-1

أهلمه اهلل الصرب.

-2

تكلم أستاذنا مع عبد اجلليل.

يستفيد من هذا الكتاب الناشئون.
فانتهت كل من هذه اجلمل بساكنني "بر" و "يل" و "ون" ولكن أهل اللغة حيتملون هذه
الصعوبة قبل الوقف معتربا هذا عرسا قبل يرس.
وعرب ر ي الدين محمد بن احلسن األسرت آباد عن هذا االحتام بقوله" :وذلك ألن الوقف
ّ
لقصد االسرتاحة ومشارفة الراحة هتون عليك أمر الثقل الذ كنت فيه"(.)1
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والحظنا أن أو الساكنني يمكن أن يكون حرفا صحيحا كام يمكن أن يكون مدة فالباء من
"الصرب" حرف صحيح والياء من "اجلليل" مدة.
والوقف ينقسم إىل نوعني :فهو إما أن يكون يف نظر الواضع ً
أوال فاألو يف أسامء حروف
اهلجاء وإنام كانت هذه األسامء كذلك ألن الواضع وضعها لتعليم صور مفردات حروف اهلجاء
مثال ويقف ً
) (Alphabetsفسمى كل واحد منها باسم أوله ذلك احلرف حتى يقو املتعلم" :ألف"ً ،
قليال
قدر ما يميزها عن غريها ثم يقو "باء" وهلم جرا ،فال يلتقي ساكنان يف هذه األسامء إال وأوهلام حرف مد
نحو :ميم ،صاد ،نون.
ويندرج حتت هذا النوع أسامء األصوات أيضا مثل "قوس" لزجر الكلب حتى يبتعد "وطيخ"
حكاية لصوت الضحك فيلتقي الساكنان فيهام عىل حدّ ه.
والنوع الثاين من الوقف :هو أن ال يكون الوقف بنظر الواضع بل يعرض يف حا استخدام
الكلامت يف اجلمل يف غري أسامء حروف اهلجاء واألصوات مثل :الصاحلون ،الصاحلات ،البيت كام يندرج
حتته األعداد عند رسدها نحو اثنان ،ثالثة ،أربعة.
والتقاء الساكنني مسموح به يف الوقف بنظر الواضع وقفا ووصال وأحسن مثا له يف حروف
اهلجاء "كهيعص" فكام نقف بصاد محتملني االلتقاء بني األلف والدا من "صاد" فكذلك نحتمل االلتقاء
حرك النون قائلني :كاف ها يا عني صاد ،يف الوصل.
بني الياء والنون من "عني" دون أن ن ّ
أما األعداد عند رسدها واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة فننطق هبمزة "اثنان" بالرغم من كوهنا يف
الدرج ومعلوم أن مهزة "اثنان" مهزة وصل تسق يف الدرج وهذا ألننا نطقنا بالدا من "واحد" ساكنا
متلوا بالثاء
كأننا نقف عليه منهني به اجلملة وجتتمع هنا األلف والنون ساكنتني ولكننا ننطق بالنون ساكنة ّ
نحو تاء "ثالثة" هاء ثم ننقل إليها فتحة اهلمزة من "أربعة" بعد
املتحركة من "ثالثة" فورا .وكذلك ّ
حذف هذه اهلمزة كام يفعل يف "قد أفلح" بقراءة الفتحة عىل الدا وحذف اهلمزة كأنه "قدفلح".
اغتفاره لاللتباس:
إذا دخلت مهزة االستفهام عىل ما ّأوله مهزة وصل مفتوحة ال جيوز حذف مهزة الوصل بالرغم من
وقوعه يف الدرج (الوس ) حتى ال يلتبس االستفهام باخلرب ألن حركتي اهلمزتني متفقتان إذ كلتامها مفتوحة.
وللعرب يف ذلك طريقان :إحدامها قلب الثانية ألفا محضا ،واألخرى تسهيل الثانية بني اهلمزة
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واأللف( .)2واألو أوىل ويقو ر ي الدين األسرت آباد بشأن أولويته" :ألن حق اهلمزة الثانية كان هو
احلذف لوقوعها يف الدرج ،والقلب أقرب إىل احلذف من التسهيل ألنه إذهاب للهمزة بالكلية كاحلذف"(.)3
واملثا الذ جاءت به كتب الرتاث الرصيف :آحلسن عندك؟( )4فالتقى هنا ساكنان عندما جيء
باأللف بني مهزة االستفهام (واأللف تكون ساكنة دائام) والم التعريف الساكنة ولوال رعاية االلتباس
لكان حق هذه األلف أن حتذف كام حتذف يف "خافا اهلل" ويشرتط لعدم حذف األلف أو أ ّ مدة أخرى
أن تلتقي مع ساكن آخر يف نفس الكلمة وهذا الساكن اآلخر الذ هو الالم يف بداية الكلمة الثانية.
وأحسن مثا له ما يف القرآن الكريم :قا اهلل عز وجل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ( )5فعندما تستخدم أم
معرفا بالالم حيتاج
بعد مهزة االستفهام يذكر من املعادلني ّ
األو بعد أداة االستفهام مبارشة فإذا كان ّ
املتكلم لزيادة األلف بعد اهلمزة تالفيا لاللتباس وال تصح "هل" هنا ألهنا ليست الختيار أحد املعادلني
كام تقو كتب البالغة بأهنا للتصديق وليست للتصور(.)6
ولكن املتكلمني هبذه اللغة الرفيعة القدر بمن فيهم أصحاهبا يستخدمون "هل" مكان اهلمزة
هنا يف غري موضعها لعدم معرفة إدراج األلف بني اهلمزة والم "أ " ولذلك أعطي فيام ييل مجال للتدريب:
-1

آلكتاب اشرتيت أم القلم؟

-2

آلصني زرت أم اليابان؟

-3

آلسيارة جاءت أم الشاحنة؟

وتط ّبق بشأن إدغام الم التعريف يف احلرف التايل نفس القواعد التي تط ّبق يف سياقات أخرى
فرياعى كونه قمريا أو شمسيا ،واحلروف القمرية اجتمعت يف اجلملة التالية وما عداها شمسية" :ابغ
حجك وخف عقيمه" :ويموت هذا األسلوب بسبب اجلهل بالقاعدة فعلينا أن نحييه بحكم كونه أسلوبا
ّ
قرآنيا كام م ّثلت به.
لي أو مدة يف كلمة:
اغتفاره يف املدغم قبله ن
إذا وجد يف كلمة واحدة حرف من حروف العلة بعده حرف صحيح أدغم يف مثله ،اغتفر هذا
-2

نفس املكان.

-3

نفس املكان.

-4

سعد الدين التفتازاين ،رشح ترصيف الزنجاين ،املكتبة احلقانية ،بشاور1321 ،هـ ،ص .113

-5

سورة األنعام ،اآلية.113 :

-6

سعد الدين التفتازاين ،خمترص املعاين ،املكتبة الرشيدية ،كويته ،باكستان ،ص .211
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االلتقاء وتأيت ’األلف‘ من بني هذه احلروف أكثر مثل :ما ّد وسا ّد وضا ّلني وتيل األلف الواو.
وهذا إذا كانت حركة ما قبلها من جنسهام أ كانت ضمة قبل ’الواو‘ مثل :متو ّد يف متو ّد احلبل،
أو ’كرسة‘ قبل ’الياء‘ ،وتوجد قبائل عندهم حساسية من التقاء الساكنني( )7أيا كان نوعه فيغريون املدّة
يف األمثلة املذكورة باهلمزة فيقو  :ضألني ً
مثال.
والدرجة األخرية أن يكون ّأو الساكنني ياء قبلها فتحة وهذا ال يأيت إال يف املصغّر نحو
خاصة" ودويبة تصغري "دا ّبة".
خويصة تصغري " ّ
ّ
كثريا ولكن القارئني ينطقون هبا
وهذه الكلمة الثانية تستخدم يف كتب علم األحياء )ً (Biology
األو الذ جاء بعده حرف أدغم
خطأ هكذا" :دو ِّيبة" لعدم معرفة التقاء الساكنني فيها واغتفار الساكن ّ
يف مثله يف نفس الكلمة وتشويه نطقها هبذا الطريق نقل هلا عن وضعها فإهنا بوزن "فعيعلة" ساكنة الياء
وهذه الياء يلزمها السكون.
ولكن جاز يف "ها اهلل" بمعنى واهلل للقسم يف أحد الوجوه اجتامع الساكنني مها األلف من "ها"
والالم من اسم اجلاللة "اهلل" ننطق بألف "ها" دون حذفها بالرغم من وجود الساكن الثاين "الالم" يف
كلمة أخرى فكل من "ها" واسم اجلاللة كلمتان منفصلتان مستقلتان.
كام جيوز بسبب عدم توافر الرشط حذف األلف من "ها" يف هذا الرتكيب.
وجيوز شذو ًذا التقاء ألف "حلقتا البطان" يف املثل العريب :التقت حلقتا البطان .وتقو العرب هذا
الرش ألن حلقتي البطان ال يلتقيان إال عند غاية هزا البعري أو فرط شد
املثل عندما يشتد الكرب ويتفاقم ّ
أيضا وهو اجتامعهام يف "له ثلثا املا "( .)9تلك هي املواضع التي
البطان( .)8ويمثل بعض العلامء بمثا آخر ً
يسمح فيها بالتقاء الساكنني ،فعىل املتكلم أن يراعيها وإن مل تنسجم مع أنظمة لغته األصلية مواجها الصعوبة.
وننتقل اآلن إىل املواضع التي حتل فيها هذه املشكله باحلذف أو التحريك ،وفيام يىل الصور التي
حيذف فيها الساكن األو .
الصور التي حيذف فيها الساكن األول:
إذا التقى الساكنان وكان الساكن األو مدّ ة يف هناية كلمة واآلخر يف بداية أخرى حذف الساكن
-7

موفق الدين بن يعيش ،رشح املفصل ،إدارة الطباعة املنريية ،مرص ،ج  ،8ص .128

-8

امليداين ،جممع األمثال ،بدون معلومات النرش.

-9

أبو الربكات عبد الرمحن األنبار  ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بي النحويي البرصيي والكوفيي ،مطبعة السعادة،
مرص ،التاريخ بدون ،ج  ،2ص .321
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األو  ،مثل :يسعى الناس ويدعو األستاذ ويرمي الكرة .فكل من "األلف والواو والياء" مدّ ة ألن احلركة
ّ
السابقة عليها من جنسها ،الفتحة قبل األلف والضمة قبل الواو والكرسة قبل الياء.
ولعدم معرفة هذه القاعدة يلجأ كثري من الناس إىل الوقف عىل كل من األفعا املذكورة:
يسعى ،يدعو ،يرمي ،بنطق "األلف والواو والياء" مبتدئني بالكلامت التالية :الناس ،األستاذ ،الكرة.
فعليهم أن يتجنبوا هذا الطريق حتى ال ييسء السامع الظن به أنه ال يفعل هذا إال لعدم معرفة القاعدة.
ويرتتب عىل تطبيق هذه القاعدة االلتباس يف األمثلة التالية إذا مل توجد قرائن أخرى تزيل ذلك
االلتباس:
-1

لن يستطيعا الكالم (باعتبار األلف ضمري املثنى).

-2

زار الرئيس مندوبو الكويت.

-3

قرأنا هذه الكتب عىل مدريس السعودية.

وموقف املحدثني منه أن يغريوا مكان النرب يف الكلامت :لن يستطيعا ،مندوبو ،مدريس وهكذا
يزو به االلتباس املتوقع.
وإذا حذفنا ’األلف‘ من لن يستطيعا و’الواو‘ من مندوبو و’الياء‘ من مدريس صارت الكلامت
مدرس.
يف النطق كالتايل :لن يستطيع ،مندوبّ ،
وهنا يلتبس املفرد باملثنى واجلمع ،أزار الرئيس مندوب واحد أم زاره مجاعة من املندوبني؟
وكذلك أكانت القراءة عىل مدرس واحد أو مجاعة من املدرسني املنتمني إىل السعودية؟
والنرب ) (Stressعىل املقطع قبل األخري يف لن يستطيع (طي) ،وعىل املقطع قبل األخري يف كل من
ومدرس (در) كذلك(.)10
مندوب (دو)
ّ
ولكن املحدثني يضعون النرب عىل املقطع األخري يف كل من هذه الكلامت "ع" من لن يستطيع
و"ب" من مندوب و "س" من مدرس بعد حذف "األلف والواو والياء" وذلك لرياعوا القاعدة
ويتجنبوا االلتباس يف آن واحد .ومعرفة مواضع النرب يف الكلامت موضوع مستقل يمكن أن يستفيد
القارئ بشأهنا من الكتابني اللذين أذكرمها يف احلاشية بصفحاهتا(.)12()11

-10

إبراهيم أنيس ،األصوات اللغوية ،مكتبة هنضة مرص ،الطبعة الثانية1821 ،م ،ص .111

-11

متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1898 ،م ،ص .191-191

-12

محمد األنطاكي ،دراسات يف فقه اللغة ،دار الرشق العريب ،بريوت ،ط 1898 ،1م ،ص .218 -219
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ومن ليس له إملام هبذه القاعدة يقف عىل كل من "لن يستطيعا" و "مندوبو" و "مدريس"بدون
حذف "األلف والواو والياء" ثم يبدأون بالكلامت التالية فال يلتقي الساكنان ولذلك نويص بتبني الطريقة
األويل دون الثانية.
حل هذه املشكلة بالتحريك:
األو ألنه هو الذ أدى إىل االستثقا فلو كان
إن مل يكن أو الساكنني مدة ،وجب حتريك ّ
الساكن الثاين منفصال ما وجدت أ ّ صعوبة .وحيرك الساكن األو بالكرس فيام ييل:
-1

إذا كان سبب التقاء الساكنني تكرر الفعل الصيحح اآلخر للتأكيد مثل :اكتب اكتب.

-2

إذا التقى نون التنوين مع ساكن آخر وكثريا ما تلتقي هذه النون مع كلمة أخرى تسق مهزهتا
بسبب الدرج ،مثل :زيد الصالح وبكر املجتهد ،ويكتب علامء اهلند وباكستان نونا صغرية جدّ ا
محركة بالكرسة حتت الكلمة املنونة .إذا جاء بعدها كلمة تبتدئ بساكن :يكتبوهنا محاكاة لكتابة
ّ
املصحف املطبوع يف بالدهم ويسموهنا نونا قطنية(.)13
أما العرب فال يكتبوهنا فال تكون هناك أ ّ إشارة إىل القراءة الصحيحة فإذا عرف القارئ

حتري ماذا يفعل هنا؟ وفيام يىل مثا من كتاب كامل الضب مطبوع يف البالد العربية
القاعدة ط ّبقها وإال ّ
"ويف صقل مواهبهم كعلامء وباحثني صغار اليوم كبار غدا"( )14والكلمة موضوع البحث حتتها خ .
وهناك عرشة أسامء مهزاهتا مهزات وصل إذا حذفت تلتقي نون التنوين باحلرف التايل للهمزة
من الكلمة التالية ولكن إذا مل يعرف القارئ أواملتكلم تلك األسامء سكّن نون التنوين ونطق باهلمزة فذكر
تلك األسامء العرشة يكون مفيدا جدّ ا فهي كام يىل:
اسم ،ابن ،ابنم ،ابنة امرؤ ،امرأة ،است ،اثنان ،ايمن اهلل ،اثنتان.
وآخذ من هذه األمثلة "ابن" فعندما أخرب عن زيد أنه ابن عمرو أقو  :زيد (ن) ابن عمرو
مكان أن أقو  :زيدن إبن عمرو خطأ ،ولكن حيذف التنوين قبل "ابن" إذا وقعت بني علمني ثانيهام أبو
نغري املثا املذكور قائلني" :كتبه زيد بن عمرو" نحذف التنوين من
األو وكانت وصفا ّ
ّ
ألوهلام فعندما ّ
زيد فال يلتقي الساكنان وهذا أجود ألن التربيز يف رشح احلامسة حكى لغة أخرى جيوز فيها التنوين

-13

موالنا عبد الستار خان ،معلم عريب ،مكتبة رمحانية ،الهور ،بدون تاريخ الطبع ،ج  ،1ص .29

-14

أمحد شفيق اخلطيب ،موسوعة الطبيعة امليرسة ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط 1892 ،1م ،ص .1
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فيلتقي الساكنان واستشهد بالبيت التايل(.)15
ن ّبئت أن عقاال ابن خويلد

بنعاف ذ عزم وأن األعـلم

إيل وبيننا
ينمى وعبدو مها ّ

شم قوارع من هضاب يرمرم

وتستثنى نون أخرى فال حترك بل حتذف وهي نون التنوين اخلفيفة عندما تلحق آخر املضارع
كام يف قو الشاعر أضب بن قريع:
ال هتني الفقيـر ع ّلك أن

تركع يوما والدهر قد رفعه

"ال هتني" يف األصل "ال هتينن" بنون التوكيد اخلفيفة حذفت منه نون التوكيد اخلفيفة فصار
"ال هتني" ولو كانت صيغة النهي بدون نون التوكيد حلذفت منها الياء للجزم وكانت الهتن مثل ال تقم.
أيضا نون "لدن" وحذفه شاذ ألنه قد حذف دون
واستشهد ابن عقيل هبذا البيت( )16ويستثنى ً
أيضا كام يعترب حذفها شاذا يف "حاتم الطائي" يف بيت من الرجز املشطور المرأة تفتخر
التقاء الساكنني ً
بإخواهنا قائلة:
حيدة خاىل ولقي وعىل

وحاتم الطائي وهاب املئى()17

وال خيتلف احلا يف ما قرئ من قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ

ﭖ ﭗﮊ( )18حيث حذفت نون

التنوين من "أحد" عندما التقت بالم اسم اجلاللة وكذلك حترك ياء الضمري الساكنة التي يكون ما قبلها
مفتوحا ،بالكرسة عندما تلتقي بساكن آخر ،مثل :اخشى اهلل خماطبا هبا املفردة املؤنثة كام حترك ياء املثنى يف
تراكيب مثل :الوقوف بني يد احلاكم" ،فيد " كان يف األصل يدين حذفت نوهنا لإلضافة فالتقت الياء
فحركت بالكرس .قا اهلل عزّ وجل حكاية عن يوسف عليه السالم ﮋﭮ ﭯ ﭰ
الساكنة بالالم من "احلاكم" ّ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ( )19وكثري من الناس ينطقون هبذه الياء كأهنا مشدّ دة فعليهم أن يتجنبوا هذا اخلطأ وال
سيام يف القرآن الكريم.
وحتريك الم التعريف الداخلة عىل مهزة الوصل مثل االبن واالسم واالندماج واالستنكار
-15
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أيضا من باب حتريك ّأو الساكنني بالكرس فحكمه ال خيتلف عن قد استخرج وهل احتقر؟ ألن مهزة
الوصل تسق حركتها يف الدرج فيلتقي ساكنان :الم التعريف والساكن الذ كان بعد مهزة الوصل.
حيرك الساكن فيه بالفتح.
وننتقل بعد هذا إىل ما ّ
ما حيرك الساكن فيه بالفتح:
إذا اتصل نون "من" بالم التعريف حركت هذه النون بالفتح وذلك لكثرة جميء الم التعريف
بعد "من" فاستثقل توايل الكرستني مع كثرته( )20أما إذا جاء بعد هذه النون ساكن آخر ط ّبقت عليها
القاعدة العامة وهو حتريكها بالكرس مثل :من ابنك يف "هل وصلت إليك رسالة من ابنك؟" ومل يبا
بالكرستني لقلة االستعام .
وهذا احلكم خيتص بـ" :من" فق فـ" :عن" تط ّبق عليها قاعدة التحريك بالكرس فنقو " :عن
املدرسة" مثال.
وكذلك حترك امليم يف "امل اهلل" بالفتح ألنّه يرتتب عىل حتريكه بالكرس توايل األمثا ألن قبلها
"ياء" وهي بمثابة كرستني وهناك سبب آخر لتحريك امليم بالفتح وهو أنه تفخم الم اسم اجلالله بعده
وال يمكن هذا يف حالة حتريك امليم بالكرس بتطبيق القاعدة العامة عليه وملزيد من التفاصيل يمكن أن
تراجع كتب القراءات.
و كذلك حيرك األمر من املضاعف أو الفعل املضارع املجزوم عندما يلحق هبا ضمري املفرد
املؤنث ،مثل :ر ّدها ،فال يصح فيه الضم رغم أنه يصح فيه كل من الفتح والضم والكرس :ر ّد ،ر ِّد ،ر ُّد،
بدون إحلاق هاء الضمري.
وهذا ألن "اهلاء" حرف خفي فكأن الفعل جاء بعده "األلف" مبارشة وما قبل األلف مفتوح
دائام .أما رشح حتريك الدا من "ر ّد" بكل من "الضم والفتح والكرس" فسوف يأيت يف صور حتريك
الساكن بالضم إن شاء اهلل.
حتريك الساكن بالضم:
جيب الضم يف ميم اجلمع إذا كانت قبلها "ضمة" سواء كانت عىل اهلاء أو غريها من احلروف،
مثل :هم املؤمنون ،أنتم الفقراء.
أما إذا كانت قبلها كرسة فيصح فيه كل من الضم والكرس ،مثل :عليهم الذلة وهبم األسباب،

-20
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لكن األشهر فيه الضم.
وأقرتح للمتكلمني بالفصحى أن يطبقوا األشهر طردا للباب .وعندما تأيت بعد "مذ" كلمة
تبتدئ بساكن جاز حتريك الذا بكل من الضم والكرس لكن الضم أكثر من الكرس إما ألن أصلها الضم
لكوهنا يف األصل منذ أو إلتباع الذا امليم.
يقو ابن احلاجب عند بيان جواز الضم" :وكجواز الضم إذا كان بعد الثاين منهام ضمة أصلية
يف كلمته نحو :وقالت اخرج وقالت اغزى بخالف إن امرؤ وقالت ارموا وإن احلكم"(.)21
وقا ر ي الدين األسرت آباد مب ّينا فائدة القيد (أصلية) :ليدخل نحو "قالت اغز " ألن
أصل الزا الضمة إذا الياء حلقت بـ" :اغز بضم الزا وليخرج نحو" وقالت ارموا "ألن أصل امليم
الكرس إذا الواو حلقت بـ" :ارم" بكرس امليم وليخرج نحو إن ’امرؤ هلك‘ ألن ضمة الراء تابعة لضمة
اإلعراب العارضة وتابع العارض عارض"(.)22
فعلينا أن نستلهم الدقة من العلامء القدامى .كم كانوا دقيقني عندما فرقوا بني قالت اغزى
وقالت ارموا بالرغم من ّ
أن الساكن الثاين بعده واو يف كال املثالني لكن احلكم خيتلف حيث حترك التاء
ن "قالت" يف املثا األو وحترك بالكرس من الثاين (قالت ارموا).
بالضمة م ْ
وعلينا أن نط ّبق هذا عىل أمثلة جديدة فلذلك أعطي مثالني آخرين عىل منوا املذكورين.
-1

قالت ادعي (عىل منوا اغزى) ألن غزا يغزو ودعا يدعو من باب واحد.

-2

قالت اجروا (عىل منوا "ارموا") ألن جرى جير ورمى يرمي من باب واحد.
ثم ع ّلق الر ي األسرت آباد عىل القيد الثاين (يف كلمته) قائال "صفة بعد صفة لضمة :أى ضمة

ثابتة يف كلمة الساكن الثاين ليخرج نحو" إن احلكم "ألن ضمة احلاء وإن كانت الزمة للحاء لكن احلاء
املضمومة ليست الزمة للساكن الثاين إذ تقو "إن احلكم" و "إن الفرس" واملطلوب من كوهنا يف كلمته
األو (.)23
لزومها له حتى يستحق أن تتبع حركتها حركة الساكن ّ
وأفردنا الصيغ التي جتوز فيها أوجه كثرية حتى نعطي مساحة مناسبة لتفاصيلها فهي التايل:
الصيغ التي جتوز فيها أوجه كثرية:
األمر من الثالثي املجرد املضاعف وكذلك األمر من الثالثي املزيد فيه جيوز فيهام اإلدغام
-21
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نفس املكان.

-23

يف نفس الصفحة املحا عليها أعاله.
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وفكّه .وكذلك احلا يف الصيغ املجزومة وهاكم األمثلة:
-1

ر ِّد ،مل ير ُّد.
جيوز فيهام أن نقو  :اردد ومل يردد بفك اإلدغام وكام جيوز فيهام ر ِّد هذا ألننا عندما نسكِّن العني

من الفعل حتى ندغمه يف الالم ،يلتقي مع ساكن آخر ألن الصيغة مبنية عىل السكون فال بدّ أن نحرك أحد
الساكنني حتى نتخلص من التقائهام فنحرك الثاين ألن الكلمة تنتهي به.
وهذا التحريك يكون إما بالضمة لإلتباع أى حتى تتبع حركة الثاين حركة األو واألو وهو
الراء متحرك بالضم(.)24
وإما بالفتحة ألهنا أخف احلركات وإما بالكرسة مطبقا عليه أصل قواعد التحريك عند التقاء
الساكنني يف الكلامت العربية( )25ولكن يمنع النحاة حتريك الثاين بحركة غري الفتح يف صورة واحدة وهي أن
تلحق هبذه الصيغة هاء املفرد املؤنث فال يصح لنا أن نقو "ر ُّدها" وعلينا أن نكتفي هنا بالفتح قائلني "ردها".
كام يمنعون الفتح والكرس يف صورة أخرى وهي أن تلحق هبذه الصيغة هاء املفرد املذكر فيكتفى
بالضمة فق "ر ُّده" وال يصح أن نقو "ر ِّده" وال رده.
ونقيس عليه مل يرد فنقو "مل ير ُّده" فق وفر يصح فيه الكرس والفتح فق ألن حتريك كرس
الساكن الثاين نشرتك فيه تطبيق قاعدة األصل يف التحريك عند التقاء الساكنني وقاعدة اإلتباع.
وكذلك يصح يف عض وجهان :الفتح والكرس وقاعدة إحلاق الضمريين املفرد املذكر الغائب
واملفرد املؤنث الغائب نطبقها عىل كل من عض وأمثاهلا وفر وأمثاهلا فال جيوز يف عضها إال الفتح
عضه" إال الضم.
كام ال جيوز يفُّ " :
وإذا اتصل هبذه الصيغ ساكن بعدها يف كلمة أخرى فمعظم الرصفيني حيركون الساكن يف هذه
الصيغ بالكرس ،مثل" :ر ِّد ابنك" و "مل تر ِّد القوم" قياسا عىل سائر ما يكون ساكنا قبل مثل هذا الساكن
نحو "ارشب املاء".
ولكن أبقى بعض العرب املفتوح عىل حاله حسب سامع يونس كام قا جرير:
فغض الطرف إنك من نمري

فال كعبا بلغت وال كالبا()26
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فالكلمة األوىل يف هذا البيت بفتح الضاد أما الضمة فاعتربت قليلة شاذة حتى وهم الر ي ابن
احلاجب صاحب الكافية فيام حكاه أن الضمة لغة(.)27
وبناء عىل هذا ال نقرتح بمحاكاة الضم موصني بأن حياكى الكرس ألنه أعىل حسب قو األغلبية
من الرصفيني.
وهناك صيغة من ’باب املفاعلة‘ وردت يف القرآن الكريم يف موضعني اثنني من سورة البقرة
وهي "تضار" و "يضار" قا اهلل عز وجل:
-1

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ(.)28

-2

ﮋ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﮊ(.)29
أما الصيغة األوىل فهي بوزن "تفاعل" وكانت يف األصل "تضارر" فأدغمت الراء األوىل يف

الراء الثانية بعد إسكاهنا.
وأما الصيغة الثانية فهي حتتاج إىل الرتكيز ألهنا تبدو منصوبة يف بادئ النظر ولكن ال نرى أ
ناصب قبلها مثل :أن ،لن ،كي ،إذن وهذا ألهنا ليست منصوبة بل هي جمزومة ألهنا صيغة هني غري أنه
فحركت
التقى فيها ساكنان :الراء األوىل املدغمة والراء الثانية املدغم فيها الساكنة بسبب كوهنا جمزومة ِّ
بأخف احلركات وهي الفتحة وحتتمل هذه الصيغة أن تكون مبنية لكل من املعلوم واملجهو
ِّ
الراء الثانية
أيضا قراءتان بفك اإلدغام مها :ال يضارر وال يضارر.
ألنه وردت ً
نتائج البحث والتوصيات:
عند عرض مسائل التقاء الساكنني رأيت تشعبا كثريا فيها .وذلك هو األمر الذ

يلجئ

املتكلمني بالعربية إىل إجراء الوقف ـ يف غري مكان ـ عىل كلمة تنتهي بأو ساكن من الساكنني املتل ِّقيني
كأن يقولوا "يدعو الصديق" بالوقف عىل الواو من "يدعو" ،مكان أن ينطق بالكلمتني واحدة تلو
يفر
األخرى واقفا عىل الثانية وتكون هذه اجلملة وأمثاهلا باعتبار النطق كالتايل :يدع الصديق .فكام أنه ُّ
املتكلم بتسكني أواخر الكلامت حتى يسلم ـ يف زعمه ـ من االعرتاض بعدم تطبيق قواعد اإلعراب،

ابن احلاجب ،ج ،2ص .211
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يفر بالوقف عىل الساكن األو من بني الساكنني امللتقيني حتى يسلم ـ يف زعمه ـ من االعرتاض
فكذلك ّ
بعدم تطبيق قواعد التقاء الساكنني غري أن هذه القواعد تندرج حتت الرصف وتلك حتت النحو .يستنتج
من الفرق بني الساكن األو يف ’قالت اغزى وقالت ارمو‘ حيث جيوز حتريك التاء يف األو بالضم ألن
أصله "اغزوى" بضم الزاى فتجوز الضمة عىل الساكن األو إتباعا للحركة التي تيل الساكن الثاين بينام
حرك احلرف الذ
ال جتوز الضمة عىل الساكن األو يف "قالت ارموا" ألن أصل "ارموا" ارميوا حيث ِّ
ييل الساكن الثاين بالكرس ،يستنتج من هذا الفرق أن التطبيق لقواعد التقاء الساكنني هلا عالقة بموضوعات
أيضا فنحتاج يف فهم املسألة إىل فهم اإلعال الذ جرى يف هاتني الكلمتني ،وهبذا الصدد
رصفية أخرى ً
نحتاج إىل معرفة أبواب األفعا أيضا حتى نعرف عني الفعل أهي مضمومة أم مكسورة؟
التوصيات:
ينبغي القيام بتسهيل القواعد املتعلقة بموضوعنا من قبل األساتذة ،وحاولت تبسيطها وتقىص
أحكامها وعربت عنها بلغة معارصة ولكن هذا العمل ال يمنع اآلخرين عن اشتغاهلم هبذا املوضوع فعسى
وتقصي ًا.
أن تأيت بعده أعام أكثر دقة
ِّ
وأويص املهتمني باملوضوع أن حيفظوا مثاال واحدا لكل قاعدة من قواعد هذا املوضوع حتى
يمكن هلم أن يتذكروها عند تطبيقها يف كالمهم .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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