
 مِ الطتكلّ الطضاُف إلى ياِء 
ال تخخج إّما أن تكؼن صحيحة اآلخخ، أو معتمة، أّما  تزاف إلى ياء الستكمغاألسساء التي 

 والسعتل الذبيه بالرححي.  ،وجسع السؤنث الدالغ ،وجسع التكديخ ،السفخدصحيحة اآلخخ فتذسل: 
 والسشقؼص  ،السقرؼروأّما معتّمة اآلخخ، فتذسل: 

: األسطاء  الصحيحة اآلخر أوًلا
 ،أو شححبي ا بالرحححي. وجححآ كدححخ  خححخ  ،سزححاف إلححى يححاء السححتكمغ صحححي. اآلخححخإذا كححان ال

 إّما الفتحة وإّما الدكؼن ياء الحخكة  وتكؼن 
ححاِني  ، وفححي جسححع التكدححيخوُغالِمححيْ  ،: غالِمححي  نقححؼ  السفححخدففححي  ححاِنيْ  ،: ِغْمس  جسححع ، وفححي وِغْمس 

ْلحححِؼ    ،السعتحححل الذحححبيه بالرححححي.، وفحححي وف ت ي حححاِتيْ  ،نححححؼ: ف ت ي حححاِتي   ،السؤنحححث الدحححالغ ْلحححِؼْ    ،نححححؼ: د  ود 
، وُكْخِسيِّ وُكْخِسيِّ  ،وظ ْبِييْ  ،وظ ْبِيي    ْي  ي 

أو يحاء   ،اما كان  خحخ  واو   ، وهؼ(الجار  مجخى الرحي.) والسخاد بالسعتل الذبيه بالرحي.
ْلٌؼ، وظ ْبيٌ  ،قبم ا ساكػ صحي. دة   أو ما كان  خخ نحؼ: د  جَّ ، ون ِبيٌّ  ،ياء ُمذ   نحؼ: كخِسيٌّ

ويجحؼز حححف إححجاهػ  وقيحل: إنَّ حححف  ،ْي( إثبحا  اليحاءا  الحثال ْخِسحيِّ ويجؼز في مثحل )كُ 
 إحجاهػ واجآ  مشعا لتؼلي األمثا   

  في ياء الطتكّلمجائزة الوه  األ 
 نححححؼ: غحححالِن  ومشحححه قؼلحححه تعحححالى: ،ع بقحححاء الكدحححخة قبم حححا لتحححجّ   مي حححاحححححف يحححاء السحححتكمغ مححح -1

ُف َّللاهُ ِبِ  ِعباَدُه َيا ِعباِد َفاتهُقونِ ))   [16]الدمخ مػ اآلية:  ((ُيَخوِّ
 نحؼ: ُغال ِمْي  ،إثبا  الياء ساكشة -2
 نحؼ: ُغالِمي   ،إثبا  الياء مفتؼحة -3
حححقمحححآ اليحححاء  -4 حححا  ومشحححه قؼلحححه تعحححالى: ،وفحححت. محححا قبم حححا األف  وووس  َيوووا )) نححححؼ: ُغال م  ٌْ َأْن َتُقووووَن َْ

َُ ِفووي َهْظووِ  َّللاهِ  وو ِْ ب ححاء  ويجححؼز ختس ححا، [56]الدمححخ مححػ اآليححة:  ((َحْدووَرتى َللووى َفووا َفره
كت اُ   ،الدَّ  نحؼ: ُغالم 

 نحؼ: غالن   ،وإبقاء الفتحة لتجّ   مي ا ، اححفثغ  األف  قمآ الياء  -5

 حكم الطثظى وهطع الطذكر الدالم
وُتفحت. يحاء  ،قؼص: تُحجغغ اليحاء فحي يحاء السحتكمغكالسش ،حكس ساففي حالتي الشرآ والجّخ:  -1

ْيحححج  َّ السحححتكمغ  فتقحححؼ  فحححي ال حححيَّ وز  ْيحححج  َّ  واألصحححل:  ،سثشحححى: رأغحححت ُغالم  حححيَّ وز  َُال م  ومحححخر  ِب
ْغػِ  ْيحححج  حححْيِػ لحححي، وز  لحححي  فحححححفت الشحححؼن للالحححافة، والحححالَّن لمتَّخميححح   وتقحححؼ  فحححي جسحححع  ُغالم 

ْيحححِج َّ  ِسحححيَّ  السححححكخ الدحححالغ: رأغحححت ز  رَّ ْيحححِجغػ  لحححي،  ،وُمج  ، واألصحححل: ز  ِسحححيَّ رَّ ومحححخرُ  بديحححِج َّ وُمج 
رَِّسيػ  لي  فححفت الشؼن والالن كالسثشى    وُمج 



  اوُتفت. ياء الستكمغ وجؼب   ،تبقى ألفه ،السقرؼرحكغ ك السثشى  حكغفي حالة الخفع: يكؼن  -2
حا    وذلحع  شحج جسيحع العحخ   أّمح ، وُغال م  ا   ْيج  ف ُتقمحآ  ،جسحع السححكخ الدحالغا فتقؼ : جاء ز 

ْيحِج َّ  ،وُتجغغ في يحاء السحتكمغ ،واو  ياء    وُتقمحآ الزحسة كدحخة  لتشاسحآ اليحاء  فتقحؼ : جحاء ز 
ْيححُجو    ِسححّي، واألصححل: ز  غ ثحح ،وكانححت الححؼاو سححاكشة فقمبححت يححاء ،ؼاو واليححاءاجتسعححت الحح ،وُمجرَّ

(  ومشححه قؼلححه تعححالى: كدححخةُقمبححت الزححسة التححي قبححل الححؼاو  ْيححِج َّ ووا )) فأصححب. المفححَ )ز  َفووا َأَْ
وُتْم ِبُطْصوِرِخيه  َ)وقؼلحه ، [22]إبحخاييغ محػ اآليحة:  ((ِبُطْصِرِخُكْم َوَفوا َأْْ ل    ص    َ   ِ أ و  ): (ّلى هللُا ع ل ْيَ

حح  (ُهححغُمْخِخِجححيَّ  ا  مححى صححؼرة واحححجة، وهححؼ بحححلع أشححبه حححالتي الشرححآ والجححخ ف ححي جسيع 
 والتسييد بيش ا يكؼن بحدآ السؼقع مػ اإل خا  

 فالحظة:
ححة( ) األوجححه الدححابقة إّنسححا تجححخ  فححي اإلالححافة السعشؼيححة نّ إ ا أّمحح وأخححي ،: ُغالمححيمثححلاْلس ْحز 

يحاء  وذلحع ألنّ ، إثبات حا مفتؼححة، أو ساكشة إثبا  الياءإّما  اإلالافة المفظية فميذ في ا إال وج ان:
وال يسكحححػ ا تبارهحححا كجحححدِء  ،نّيحححة االنفرحححا  ف حححي كمسحححة ُمدحححتقّمةالسحححتكمغ فحححي اإلالحححافة المفظيحححة  محححى 

 كمسة  
 (الطظقوصة والطقصورةالطعتلة اآلخر، )ثاْياا: األسطاء 

السحتكمغ  فتقحؼ : ت. يحاء ياؤ  فحي يحاء السحتكمغ، ووجحآ فح أدغست امشقؼص  إذا كان السزاف  -1
 وه اِد َّ  ،ق ااِليَّ 

تبقحححى ألفحححه، ووجحححآ فحححت. يحححاء فالسذححح ؼر فحححي لَحححة العحححخ  أن  اإذا كحححان السزحححاف مقرحححؼر   -2
، وف ت ا   الس ا    تكمغ  فتقؼ :   ر 


