أ.د .خدٌجة زبار الحمدانً
المرحلة الثانٌة أ ـ ب
النسـب:
اإلضافة،
وسماه سٌوبٌه اإلضافة ،وابن الحاجب ال ّنسبة بكسر النون وضمها ،بمعنى ِ
كاإلضافة الفارسٌة.
أى اإلضافة المعكوسةِ ،
وٌحدث به ثالثة تغٌٌرات :لفظىّ  ،ومعنوىّ  ،و ُح ْكمًِ:
فاألول :زٌادة ٌاء مشددة فى آخر االسم مكسور ما قبلها ،لتدل على نسبته ،إلى
المجرد منها ،منقوالً إعرابه إلٌها ،كمصرىّ  ،وشامىّ  ،وعراقىّ .
والثانى :صٌرورته اسمًا للمنسوب.
والثالث :معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد كقولك
زٌد قرشًّ أبوه ،وأمه مضرٌة.
وٌحذف لتلك الٌاء ستة أشٌاء فى اآلخِر:
األول :الٌاء المشددة الواقعة بعد ثالثة أحرف ،سواء كانت زابدة ككرسىّ أو للنسب
كشافعىّ  ،كراهٌة اجتماع أربع ٌاءات .وٌقدرَّ حٌنبذ أن المنسوب والمنسوب إلٌه مع
المجددة للنسب ،غٌرُهما بدونها ،ولهذا التقدٌر ثمرة تظهر فى نحوَ :بخاتًِ وكراسىّ
إذا ُسمًِّ بهما مذكر ،ثم نسب إلٌه ،فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف ،لوجود
صٌغة منتهى الجموع ،نظرً ا لما قبل التسمٌة ،فإن الٌاء من ِب ْنٌة الكلمة ،وبعد النسب
ِّى به مؤنث ،فٌكون
ٌصٌر مصرو ًفا لزوال صٌغة الجمع بٌاء النسب ،وإن ُسم َ
ممنو ًعا من الصرف ،ولكن للعلمٌة والتأنٌث المعنوىّ  ،واألفصح فى نحو َمرمىّ مما
إحدى ٌاءٌه زابدة حذفهما ،وبعضهم ٌحذف األولى ،وٌقلب الثانٌة ً
واوا ،لكن بعد
قلبها أل ًفا ،لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتقول على األول مرمً ،وعلى الثانٌة مرموي.
وٌتعٌن فى نحو َحًَّ َ
وطًَّ مما وقعتا فٌه بعد حرف واحد فت ُح أوالهما ،ور ُّدها إلى
الواو إن كانت الواو أصلها ،وقلبُ الثانٌة ً
واوا ك َط ِووي وح ٌَوي.
الثانى :تاء التأنٌث ،تقول فى النسبة إلى مكة َمكً ،وقول العامة خلٌفتِىّ فى خلٌفة،
وخ ْل َوتً فى َخ ْل َوة لَحْ ن ،والصواب َخ ْلفًِ َ
َ
وخ ْل ِوي.
الثالث :األلف خامسة فصاع ًدا مطل ًقا ،أو رابعة متحر ًكا ثانى كلمتها :فاألولى ألف
كح َبرْ كً م ُْل َحق ب َس َفرْ جل :للقُ َرادِ ،أو المنقلبة
التأنٌث كحُبارى :لطابر ،أو اإللحاق َ
وح َبرْ كً ومصطفىّ .
اري َ
عن أصل كمصطفى من الصفرة ،تقول فى النسبة إلٌها ُح َب ِ
ً
كجم َْزي :للحمار السرٌع ،تقول فى النسبة إلٌه َجم ِْزي،
والثانٌة ألف التأنٌث
خاصة َ
فإن سكن ثانً كلمتها جاز حذفها وقلبها ً
واوا ،وسواء كانت للتأنٌث ك ُح ْب َلى ،أو
لإللحاق ك َعل َقى ،اسم لنبت ،فإنه ملحق بجعفر ،أو منقلبة عن أصل ك َم ْل َهى من اللَّهو،
تقول فٌهاُ :ح ْب َلً أو ُح ْبلَوي ،و َع ْلقًِ أو َع ْل َق ِوي ،و َمهلً أو َم ْل َه ِوىّ  .والقلب أحسن من
الحذف ،وٌجوز زٌادة ألف بٌن الالم والواو ،نحو ُحب َْالوي.
الرابعٌ :اء المنقوص خامسة كالمعتدى ،أو سادسة كالمستعْ لِى ،تقول فٌهما ،المع َتدِيّ
ضوي،
والمستعلِىّ  .أما الرابعة كالقاضى فكألف نحو َم ْلهى ،تقول القاضِ ىّ والقا َ
والحذف أرجح ،وأما الثالثة كال َش ِجً وال َشذِي فٌجب قلبها ً
واوا ،كألف نحو َفتى
ص ِوىّ  ،وال تقلب الٌاء ً
و َع ً
واوا إال
صى ،تقولَ :ش َجوي و َش َذوي ،كما تقول َف َت ِوىّ و َع َ
صل لذلك بفتح ما قبلها ،كما سبق فى َمرْ مِىّ .
بعد قلبها أل ًفا ،و ٌُ َتو َ

وإذا ن َسب َ
ْت إلى َفعِل ،مكسور العٌن ،مثلث الفاء ،ك َنمِرْ و ُدبِل وإِ ِبلَ ،ف َتحْ ت عٌنه فى
النسب ،تقول َنم ِْري ،و ُد َؤلً وإِ َبلًِ ،وقال بعضهمٌ :جوز فى نحو إبل إبقاء الكسرة
إتباعاً.
الخامس والسادس :عالمتا التثنٌة وجمع تصحٌح المذكر َعلَمٌن إذا أعربا،
زٌدان وزٌ ُدون .وأما من أجرى المثنى َعلمًا
بالحروف ،تقول َزٌدي فى النسب إلى
ِ
مجرى َس ْلمان فى المنع من الصرف للعلمٌة وزٌادة األلف والنون ،فٌقولَ :ز ٌْ َدانً
ومن أجرى الجمع المذكر مجرى غِ سْ لٌن ،فى لزوم الٌاء ،واإلعراب على النون
منونةٌ ،قول فٌه
كهارون فى المنع من الصرف للعلمٌة وشبه العُجمة مع لزوم
َز ٌْدٌِنًِ ،ومن جعله
َ
كالماطرون :اسم قرٌة بالشام فى لزومها
الواو ،أو ك َع َربُون فى لزومها منو ًنا ،أو
َ
اإلعراب علٌها ،وفتح النون للحكاٌةٌ ،قول فً الجمعَ :ز ٌْ ُدونًِ.
وتقدٌر ِ
أما جمع المؤنث السالم ،فنحوَ :ت َمرات جم ًعاٌ ،نسب إلى مفرده ساكن المٌم ،1و َعلمًا
إلٌه مفتوحها ،سواء ُحكًِ أو مُنع ،وذلك للفرق بٌن النسب إلٌه مفر ًدا وجم ًعا ،وأما
ض ْخ َمات فألفه كألف ُحبْلى بجامع الوصٌفة .وٌجب الحذف فى ألف هذا الجمع
نحو َ
ً
خامسة فصاع ًدا ،سواء كان من الجموع القٌاسٌة كمسلمات ،أو الشاذة كسُرادقات،
تقول فٌهاُ :مسْ لمً وسُرادِقً.
وٌجب حذف ست ٍة أخرى متصلة باآلخِر:
أحدها :الٌاء المكسورة المدغم فٌها مثلها ،فٌقال فى نحو طٌِّب و َهٌِّن َطٌْبً و َهٌْنً،
بخالف المفتوحة كهبٌَّخ للغالم الممتلا ،ما لم ٌكن بعد المكسورة ٌاء ساكنة ك ُم َهٌٌِّم،
تقول ُه ٌَبَّخً و ُم َهٌٌِّمًِّ  ،تصغٌرها ِم ْه ٌَامِ ،م ْفعال من هام على وجهه :إذا ذهب من
العشق ،أو من ال ُّنعاس ،تحذف الواو األولى ،ثم توضع ٌاء التصغٌر ،فٌصٌر ُم َهٌْوم،
ْق إحداهما بالسكون ،فٌشتبه
ف ٌُ َع ّل على مُهٌم ،إتبا ًعا لقاعدة اجتماع الواو والٌاء وسب ِ
حٌنبذ باسم الفاعل المكبر من َهٌَّمه الحُب ،فإِذا نسب إلى المص َّغر زٌدت ٌاء ،لمنع
ّ
وشذ طابًِ فً َطًٌء ،إال إذا قٌل بحذف الٌاء
االشتباه ،ومثله مصغر مُهٌِّم المذكور،
األولى ،وقلب الثانٌة ،وأل ًفا.
بفتح فكسر ،صحٌح العٌن غٌر مضعِّفها ،كحنٌفة وح َنفًِ ،وصحٌفة
ثانٌهاٌ :اء َفعٌِلة ٍ
ص َحفً بحذف التاء ثم الٌاء ،ثم قلب كسرة العٌن فتحة ،وشذ َسلٌِقً ،منسوبًا إلى
و َ
َسلٌِقة فى قوله:
َولَسْ ُ
ك لِ َسا َن ُه َ ...ولَكِنْ َسلٌِقًٌّ أقُو ُل َفأُعْ ِربُ
ت ِب َنحْ ويٍّ ٌَلُو ُ
كما شذ َعمٌِري و َسلٌِمً ،فى َعمٌِرة ْ
كلب و َسلٌِمة األزد ،نطقوا باألول ،للتنبٌه على
األصل المرفوض ،و َباألخٌرٌن له ،وللتفرقة بٌن َعمٌِرة غٌر ْ
كلب ،و َسلٌِمة غٌر
األزد.
وأما معتل العٌن كطوٌلة ،أو مضعَّفها كجلٌلة ،فال تحذف ٌاؤهما ،تقول فٌهما:
وجلٌِلً.
َط ِوٌلًَ ،
ثالثهاٌ :اء فُ َعٌْلة بضم الفاء ،وفتح العٌن ،غٌر مضعفتها ،ك ُج َهٌْنة َوقُ َرٌْظة ،تقول فى
وقرظِ ًُّ بحذف التاء ،ثم الٌاء؛ و ُع ٌَنًّ وقُومًِ ،فى ُع ٌٌَْنة
النسبة إلٌهماُ :ج َهنًُِّ َ

وقُ َوٌمة كذلك ،مع بقاء ضم الفاء ،إذ ال ٌترتب علٌها إعالل العٌنَّ .
وشذ ُر َد ٌْنًِ فى
ُر َدٌْنة ،وال ٌجوز الحذف فى نحو َقلٌِلة ،ألن العٌن مضعَّفة.
غٌر مضعفتها ،ك ُ
شنو َءة؛ تقول فٌه
رابعها :واو فعُولة ،بفت ِِح الفاء ،صحٌحة العٌنَ ،
على مذهب سٌبوٌه والجمهور شنبًِ ،بحذف التاء ،ثم الواو ،ثم قلب الضمة فتحة.
نوي بالواو ،قال فٌها َش ُن َّوة ،بشد الواو .وذهب األخفش إلى حذف التاء
و َمن قال َش ِ
فقط ،وغٌ ُرهُ إلى حذف الواو مع التاء فقط .وأما نحو َقوُ ولة و َملُولة ،فال ْ
حذف فٌهما
غٌر التاء ،لالعتالل فى األول ،والتضعٌف فى الثانى.
بفتح فكسرٌ ،ابىّ الالم أو واوٌهاَ ،
كغنً و َعلً ،1تحذف الٌاء
خامسهاٌ :اء َفعٌِلٍ ،
األلف ً
واوا ،فتقول
تقلب
األولى ،ثم تقلب الكسرة فتحة ،ثم تقلب الٌاء الثانٌة أل ًفا ،ثم
َ
َ
َغ َنويُّ و َعلَ ِوي.
صً .تحذف الٌاء األولى ،ثم تقلب
سادسهاٌ :اء فُ َعٌل ،بضم ففتح ،المعت ّل الالم كقُ َ
الثانٌة أل ًفا ،ثم تقلب األلف ً
ص ِوي ،فإن صحت الم فعٌِل وفُ َعٌل ،ك َعقٌِل
واوا ،فتقول قُ َ
و ُع َقٌل ،لم ٌحذف منهما شًءَّ ،
وشذ فى َثقٌف وقُ َرٌش ،وه َُذٌلَ :ثقفً ،وقُ َرشً،
و ُه َذلًِ.
وحكم همزة الممدود هنا :كحكمها فى التثنٌة ،فتسلم إن كانت أصال ،كقُرَّ ابً فى
واوا ،واألجود التصحٌح .وتقلب ً
قُرَّ اء ،ومنهم من ٌقلبها ً
واوا إن كانت للتأنٌث
ّ
ص ْن َعانً و َبهْرانً ،نسبة إلى
كحمْراوي ،فى حمراء وصحراء،
وشذ قلبها نونا فى َ
ص ْنعاوي
ص ْنعاء الٌمن و َبه َْراء اسم َقبٌلة من قُضاعة ،وبعض العرب ٌقول َ
َ
ر َبهْراوي على األصل.
ْ
ً
وٌُخ ٌّ ُر فٌها إن كانت لإللحاق كعلباء ،أو بدال من أصل ككساء ،فتقول عِ لبابً أو
عِ ْلباوي ،وكسابىّ أو كساوىّ .
و ٌُ ْنسب إلى صدر ال َعلَم المر َّكب إسناد ًٌّا ،ك َب َرقًِ ،وتأبَّطِ ً :فى َب َر َق نحرُه ،وتأ َّب َط
َش ًّرا.
ب .وهذا هو القٌاس فٌه مطل ًقا ،سواء
أو َم ْز ِج ًٌّا ك َبعْ لً و َمعْ دِي :فى َبعْ لَ َب َّ
ك و َمعْ د ٌ َك ِر َ
كان صحٌح الصدر أو معتله ،وبعضهم ٌعامل المعت َّل معاملة المنقوص ،فٌقول فً
َمعْ دٌكرب َمعْ دَوي .وقٌل ٌُ ْن َسبُ إلى عجُزه ،فتقول َب َكًّ و َك َربً .وقٌل :إلٌهما مُزاال
تركٌبهما ،فتقولَ :بعْ لً َب ِّكىّ  ،و َمعْ دي َك َربً؛ وعلٌه قولُه:
َ
زق
تز َّوجْ ُتها رامٌَّة هُرْ مُزٌَّة ِ ...ب َفضْ لَ ِة َما أَعْ َطى األمٌ ُر م َِن الرِّ ِ
فى النسبة إلى را َم هُرْ م َُز وقٌل إلى المركب غٌر مزال تركٌبه ،تقول بعْ لَ َب ِّكً
و َمعْ دٌكربً.
وقٌلْ ٌُ :ن َسبُ إلى َفعْ لَ ٍل منهما ،تقول َبعْ لَبكً و َمعْ دَ كًِ؟ كما تقول حضْ َرمً فى
َحضْ َر َم ْوت.
ومثل اإلسنادي أٌ ً
ضا اإلضافً كأمريء القٌس ،تقول فٌه امْربً أو َم َربً ،والثانى
أفصح عند سٌبوٌه ،وعلٌه قول ذى ال ّرمَّة ٌهجو امرأ القٌس :
المربًُّ َشبَّ له َب َن ٌ
ارا
ات  ...ع َق ْد َن برأسِ ه إ َب ًة و َع َ
إذا َ

وقول جرٌر:
ُون إِلى َت ِمٌْم ُ ...بٌ ُ
ُوت ْال َمجْ ِد أَرْ َب َع ٍة ِك َبارً ا
ٌَ ُع ُّد ال َّناسِ ب َ
َو ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْنهم ال َم َربًِ لَ ْغ ًوا َ ...ك َما أَ ْل َغٌ َ
ارا1
ْت فًِ ال ِّد ٌَة الح َِو َ
وٌُسْ تثنى من المركب اإلضافىّ ما كان ُكنٌة ،كأبى بكر وأم كلثوم ،أو م َُعرَّ ًفا صدرُه
بعجزه ،كابن عمر وابن ُّ
الزبٌر ،فإنك َت ْنسُبُ إلى َعجُزه ،فتقولَ :ب ْك ِري و ُك ْل ُثومًِ
و ُع َم ِري .وأ ُ ْلحق بهما ما خٌِف فٌه لَبْس ،كقولهم فى عبد َمناف َم َنافًِ ،وعبد األشهل
ّ
وع ْبد َِري ،و َمرْ َقسِ ً،
أَ ْش َهلًَِ ،د ْف ًعا لِلبس،
وشذ فٌهَ ،فعْ لَ ٌل السابق ،ك َت ٌْ َملًِ َ
وع ْب َشمًِ :فى تٌم الالت ،وعبد الدار ،وامرئ القٌس بن حجر ْال ِك ْندِي،
و َعبْ ََقسِ ًَ ،
وعبد القٌس ،وعبد َشمْ س .ومن األخٌر قول عبد ٌ ُغوث الحارثىّ :
ك ِم ِّنً َشٌ َْخ ٌة َع ْب َش ِمٌ ٌَّة َ ...كأَنْ لَ ْم َتر َق ْبلًِ أَسِ ٌْرً ا ٌَ َما ِن ًٌّا
َو َتضْ َح ُ
َوإذا ُنسب إلى ما ُح ِذ َف ْ
وجمع التصحٌح بر ّدها ،كأ َ ٍ
ب وأَ ٍخ
ت المه ،فإن جُبر فى التثنٌة
ِ
ض َهات و َس َن َهات،
ضوات و َس َن َوات ،أو عِ َ
وان وأَ َخ َوان و َع َ
ض ٍة َ
وعِ َ
وس َنةٍ ،تقول فٌها :أَ َب ِ
َ
َ
ض ِهً
وجب ر ُّد المحذوف فى النسب ،فتقول :أ َبوي وأ َخ ِوي وعِ ضْ ِوي و َس ْن ِوي ،أو عِ َ
و َس َن ِهً .وإن لم ٌُجْ َبر فٌهما جاز األمران فى النسب ،نحو َغ ٍد و َش َفةٍ ،تقول فٌهما:
َغدِي و َشفًِ ،أو َغدَ ِوي و َش َف ِوي .إال إن كانت عٌنه مُعْ ََتلَّةَ ،ف ٌَ ِجبُ َج ْبرُه ،ك َذ َو ِوي
فى ذِى و َذات ،بمعنى صاحب وصاحبة  ،و َشاهًِ أو َش ْوهًِ ،بسكون الواو فً شاة،
أصلهاَ :ش ْوهة .وٌجوز األمران فى ٌَ ٍد و َد ٍم عند من ال ٌَ ُر ّد ال َمهما فى التثنٌة ،ووجب
الرَّ ُّد عند من ٌردها ،فتقول على األولٌَ :دِيُّ أو ٌَدَ ِويُّ  ،و َدمًُِّ أو دَ َم ِويُّ  ،وعلى
الثانىٌَ :دَ ِويّ ودَ َم ِوي ال غٌر.
َ
ض عنها تاء تأنٌث ال تنقلب هاء الوقوف ،حذفت
وإذا ُنسِ ب إلى ما ُحذِفت المه ،وعُوِّ َ
تاؤه ،فتقولَ :ب َن ِوي وأَ َخ ِوي فى ِب ْنت َو ْ
أخت ،وٌونس ٌقولِ :ب ْنتًِ وأ ُ ْختًِ ،ببقاء التاء،
مُحْ َت ًّجا بأن التاء لغٌر التأنٌث ،ألن ما قبلها ساكن صحٌح ،وال ٌ َُسكن ما قبل تاء
التأنٌث إال إن كان معتال كفتاة ،وبأن تاءها ال ُتبْدَ ل هاء فً الوقوف .وكل ذلك
مردود بصٌغة الجمع ،إذ تقول فٌهماَ :ب َنات َ
وأخ َوات ،بزٌادة ألف وتاء ،وحذف التاء
األصلٌة.
وال ُت َر ُّد أل ًفا لما صحت المه ،ك ِع َد ٍة وصِ َفةٍ ،تقول فٌهما :عِ دِي وصِ فًِ ،و ُت َر ُّد لمعتلها
كشِ ٌَةٍ ،تقول 1فٌهِ :و َشً ،2بكسر الواو ،وفتح الشٌن أو ِو ْش ًٌِ ،بكسرتٌن بٌنهما شٌن
ساكنة.
وإذا ُنسِ ب إلى محذوف العٌن ،وهو قلٌل فى كالمهم ،فإن صحت المه ولم ٌكن
ض ّع ًفا ،لم ٌُجْ َبر بر ِّد المحذوفَ ،ك َس ٍه ومُذ ،مس ًّمى بهما ،فتقول منهما َس ِهً و ُمذِي.
ُم َ
ُب ِب َحذف الباء األولى ،م َُخ َّفف رُبَّ إذا سُمً
ض َّع ًفا كر َ
ال َس َت ِهً و ُم ْنذِي ،وإن كان ُم َ
به ،فإنه ٌجبر برد المحذوف .فٌقال ُربًِّ ،ومثل المضعَّف فى وجوب الرد ،معت ُّل
الالم ْ
أرى ،وك ٌَ َرى مضارع رأى مسمى بهما ،فتقول فٌهما:
كالمُرِّ ي ،اسم فاعل َ
المُرْ ًٌ ،وال ٌَرْ بًِ ،بفتح الٌاء ،وسكون أو فتح الراء ،على الخالف بٌن سٌبوٌه
واألخفش ،من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد ،أو عدم إبقابها.
ْت إلى َّ
ض ّع ْف َ
وإذا َن َسب َ
ت َثانٌِة إن كان معتال فتقول فى لَ ْو و َكً ُم َس ًّمى
الثنابى وضْ ًعاَ ،

بهما :لَ ٌّو و َكًٌّ بالتشدٌد ،وتقول فى ال َعلَما :الء بالم ّد ،وفى النسب إلٌها :لَوِّ يٌّ
و َكٌ ِْويٌّ َ ،
والحًّ وال ِك َساء:
والبًٌِّ أو َال ِويٌّ كما تقول فى النسب إلى ال َّدوِّ وهو الفالة،
َ
الوىّ  ،كما تقول فى النسب إلى الدوِّ وهو الفالة ،الحً
دَوِّ يٌّ و َكٌ ِْويٌّ  ،والبًِّ أو ِ
اويُّ  ،وأنت فى الصحٌح بالخٌار ،نحو كم
والكساء :د َِويِّ َو َح ٌَ ِوي و ِك َسابًُِّ أو ِك َس ِ
فتقولَ :كمًِ بالتخفٌف ،أو َكمًِّ بالتضعٌف.
و ٌُ ْن َسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع ،كقومىّ
ورهطىّ  :فى قوم ورهط؛ أو اسم جنس ك َش َجرىّ فى شجر؛ أو جمع تكسٌر ال واحد
له ،كأبابٌلىّ فى أبابٌل ،أو علَمًا َك َبساتٌنىّ  ،نِسبة إلى البساتٌنَ ،علَم على قرٌة من
ضواحى مصر ،أو جارٌا مجرى ال َعلم كأنصارىّ  ،أو ٌتغٌر المعنى إذا ُنسب لمفرده
كأعرابً .
الخالصة
قد ٌُستغنى عن ٌاء النسب غالبًا بصوغ فاعِ ٍل مقصو ًدا به صاحب كذا ،كطاعم،
وتامر .ومنه قول الحطٌبة ٌهجو الزبرقان بن بدر:
وكاس ،والبن،
ٍ
ٍ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ك أنت الطاعِ ُم الكاسِ ً
ار َم ال ترْ َحل لِبُغ ٌَتِها  ...واقعُد فإِن َ
َع ْال َمك ِ
د ِ
َ
طعام وكسوةٍ .وقوله :
أى ذوي
ٍ
وغررْ َتنًِ َ
وز َعم َ
صٌْف َتامِر
ْت أَ َّنك َ ...ال ِبنٌ فًِ ال َّ
َ
ُ
أى ذو لَ َب ٍن و َتمْ ر.
ً
مقصودا به الح َِرف ك َنجَّ ار و َع َّطار و َب َّزاز،
أو بصوغ فعَّال بفتح الفاء وتشدٌد العٌن،
َ
أى محترف بال ِّنجارة والعِطارة والبزارةِ ،أو بصوغ َفعِل ،بفتح فكسر ،كطعِم ولَ ِبن،
طعام ،ومنه قوله:
أى :صاحب
ٍ
َ
َ
لَسْ ُ
ت ِبلَ ٌْلًِ ولَ ِك ِّنً َن ِهرْ َ ...ال أ ْدل ُ ُج اللَّ ٌْ َل ولَكِن أ ْب َتكِر
و ُتصاغ نادرً ا على وزن ِم ْف َعال أي :كمِعْ َطار ،أى :ذى عِ ْطر ،و ِم ْفعٌِل كفرس
مِحْ ضٌر ،أى
ذى حُضْ ر ،بضم فسكون ،وهو الجرى.
وما خرج عما تقدم فً النسب فشاذ ،كقولهم َر َقبانً و َشعْ رانً و َف ْوقانً و َتحْ تانً،
بزٌادة األلف والنون :لعظٌم الرَّ قبة ،والشعْ ر ،و ِل َفوق ،وتحت ،و َمرْ َو ِزي فى َمرْ و،
بزٌادة َّ
الزاي ،وأَ َم ِوي بفتح الهمزة فى أ ُ َمٌَّة بضمها ،و ُدهْ ِري بالضم :للشٌخ الكبٌر فى
ُوري ،بحذف األلف
وجلُولًِ َ
ال َّدهْ ر بالفتح ،و َبدَوي ،بحذف األلف ،فى البادٌةَ ،
وحر ِ
وحرُوراء قرٌة بالكوفة.
والهمزة ،فى َجلُوالء ،قرٌة بفارسَ ،

