
 المرحلة الثانٌة    أ  ـ ب            أ.د. خدٌجة زبار الحمدانً 
 النسـب:                                  

وسماه سٌوبٌه اإلضافة، وابن الحاجب الّنسبة بكسر النون وضمها، بمعنى اإلِضافة، 
 أى اإلضافة المعكوسة، كاإلِضافة الفارسٌة.

 ومعنوّى، وُحْكِمً:وٌحدث به ثالثة تغٌٌرات: لفظّى، 
فاألول: زٌادة ٌاء مشددة فى آخر االسم مكسور ما قبلها، لتدل على نسبته، إلى 

 المجرد منها، منقوالً إعرابه إلٌها، كمصرّى، وشامّى، وعراقّى.
 والثانى: صٌرورته اسًما للمنسوب.

ك والثالث: معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد كقول
ًّ أبوه، وأمه مضرٌة.  زٌد قرش

 وٌحذف لتلك الٌاء ستة أشٌاء فى اآلِخر:
األول: الٌاء المشددة الواقعة بعد ثالثة أحرف، سواء كانت زابدة ككرسّى أو للنسب 
كشافعّى، كراهٌة اجتماع أربع ٌاءات. وٌقدرَّ حٌنبذ أن المنسوب والمنسوب إلٌه مع 

ذا التقدٌر ثمرة تظهر فى نحو: َبخاِتً وكراسّى المجددة للنسب، غٌُرهما بدونها، وله
إذا ُسمًِّ بهما مذكر، ثم نسب إلٌه، فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف، لوجود 

صٌغة منتهى الجموع، نظًرا لما قبل التسمٌة، فإن الٌاء من ِبْنٌة الكلمة، وبعد النسب 
َى به م ؤنث، فٌكون ٌصٌر مصروًفا لزوال صٌغة الجمع بٌاء النسب، وإن ُسمِّ

ممنوًعا من الصرف، ولكن للعلمٌة والتأنٌث المعنوّى، واألفصح فى نحو َمرمّى مما 
إحدى ٌاءٌه زابدة حذفهما، وبعضهم ٌحذف األولى، وٌقلب الثانٌة واًوا، لكن بعد 

 قلبها ألًفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتقول على األول مرمً، وعلى الثانٌة مرموي.
ها إلى وٌتعٌن فى نحو  ًَّ مما وقعتا فٌه بعد حرف واحد فتُح أوالهما، وردُّ ًَّ وَط َح

ٌَوي.  الواو إن كانت الواو أصلها، وقلُب الثانٌة واًوا كَطِووي وح
الثانى: تاء التأنٌث، تقول فى النسبة إلى مكة َمكً، وقول العامة خلٌفِتّى فى خلٌفة، 

 ْلِوي.وَخْلَوتً فى َخْلَوة لَْحن، والصواب َخْلِفً وخَ 
الثالث: األلف خامسة فصاعًدا مطلًقا، أو رابعة متحرًكا ثانى كلمتها: فاألولى ألف 
التأنٌث كُحبارى: لطابر، أو اإللحاق كَحَبْركً ُمْلَحق بَسَفْرجل: للقَُراِد، أو المنقلبة 

عن أصل كمصطفى من الصفرة، تقول فى النسبة إلٌها ُحَباِري وَحَبْركً ومصطفّى. 
ألف التأنٌث خاصًة كَجْمَزي: للحمار السرٌع، تقول فى النسبة إلٌه َجْمِزي، والثانٌة 

فإن سكن ثانً كلمتها جاز حذفها وقلبها واًوا، وسواء كانت للتأنٌث كُحْبَلى، أو 
لإللحاق كَعلَقى، اسم لنبت، فإنه ملحق بجعفر، أو منقلبة عن أصل كَمْلَهى من اللَّهو، 

لَوي، وَعْلِقً أو َعْلَقِوي، وَمهلً أو َمْلَهِوّى. والقلب أحسن من تقول فٌها: ُحْبَلً أو ُحبْ 
 الحذف، وٌجوز زٌادة ألف بٌن الالم والواو، نحو ُحْباَلوي.

الرابع: ٌاء المنقوص خامسة كالمعتدى، أو سادسة كالمستْعلِى، تقول فٌهما، المعَتِدّي 
ول القاِضّى والقاَضوي، والمستعلِّى. أما الرابعة كالقاضى فكألف نحو َمْلهى، تق

والحذف أرجح، وأما الثالثة كالَشِجً والَشِذي فٌجب قلبها واًوا، كألف نحو َفتى 
وَعًصى، تقول: َشَجوي وَشَذوي، كما تقول َفَتِوّى وَعَصِوّى، وال تقلب الٌاء واًوا إال 

ٌَُتوَصل لذلك بفتح ما قبلها، كما سبق فى َمْرِمّى.  بعد قلبها ألًفا، و



نَسْبَت إلى َفِعل، مكسور العٌن، مثلث الفاء، كَنِمْر وُدِبل وإِِبل، َفَتْحت عٌنه فى وإذا 
النسب، تقول َنْمِري، وُدَؤلً وإَِبلًِ، وقال بعضهم: ٌجوز فى نحو إبل إبقاء الكسرة 

 إتباعاً.
الخامس والسادس: عالمتا التثنٌة وجمع تصحٌح المذكر َعلَمٌن إذا أعربا، 

ٌدي فى النسب إلى زٌداِن وزٌُدون. وأما من أجرى المثنى َعلًما بالحروف، تقول زَ 
َدانً  ٌْ مجرى َسْلمان فى المنع من الصرف للعلمٌة وزٌادة األلف والنون، فٌقول: َز

ومن أجرى الجمع المذكر مجرى ِغْسلٌن، فى لزوم الٌاء، واإلعراب على النون 
 منونة، ٌقول فٌه

ِدٌِنً، ومن جعله كهاروَن فى ا ٌْ لمنع من الصرف للعلمٌة وشبه الُعجمة مع لزوم َز
الواو، أو كَعَرُبون فى لزومها منوًنا، أو كالماطروَن: اسم قرٌة بالشام فى لزومها 

ُدوِنً. ٌْ  وتقدٌر اإلِعراب علٌها، وفتح النون للحكاٌة، ٌقول فً الجمع: َز
، وَعلًما 1المٌمأما جمع المؤنث السالم، فنحو: َتَمرات جمًعا، ٌنسب إلى مفرده ساكن 

إلٌه مفتوحها، سواء ُحِكً أو ُمنع، وذلك للفرق بٌن النسب إلٌه مفرًدا وجمًعا، وأما 
نحو َضْخَمات فألفه كألف ُحْبلى بجامع الوصٌفة. وٌجب الحذف فى ألف هذا الجمع 
خامسًة فصاعًدا، سواء كان من الجموع القٌاسٌة كمسلمات، أو الشاذة كُسرادقات، 

 ْسلمً وُسراِدقً.تقول فٌها: مُ 
 وٌجب حذف ستٍة أخرى متصلة باآلِخر:

نً،  ٌْ بً وَه ٌْ ٌِّن َط ٌِّب وَه أحدها: الٌاء المكسورة المدغم فٌها مثلها، فٌقال فى نحو ط
ٌٌِّم،  ٌَّخ للغالم الممتلا، ما لم ٌكن بعد المكسورة ٌاء ساكنة كُمَه بخالف المفتوحة كهب

، تصغٌره ًّ ٌِم ٌِّ بَّخً وُمَه ٌَ ام، ِمْفعال من هام على وجهه: إذا ذهب من تقول ُه ٌَ ا ِمْه
وم،  ٌْ العشق، أو من النُّعاس، تحذف الواو األولى، ثم توضع ٌاء التصغٌر، فٌصٌر ُمَه
ٌَُعّل على ُمهٌم، إتباًعا لقاعدة اجتماع الواو والٌاء وسْبِق إحداهما بالسكون، فٌشتبه  ف

ٌَّمه الُحب، ف ر زٌدت ٌاء، لمنع حٌنبذ باسم الفاعل المكبر من َه إِذا نسب إلى المصغَّ
ٌِّم المذكور، وشّذ طاِبً فً َطًٌء، إال إذا قٌل بحذف الٌاء  االشتباه، ومثله مصغر ُمه

 األولى، وقلب الثانٌة، وألًفا.
فها، كحنٌفة وحَنِفً، وصحٌفة  ثانٌها: ٌاء َفِعٌلة بفتٍح فكسر، صحٌح العٌن غٌر مضعِّ

، ثم قلب كسرة العٌن فتحة، وشذ َسلٌِقً، منسوًبا إلى وَصَحفً بحذف التاء ثم الٌاء
 َسلٌِقة فى قوله:

لُوُك لَِساَنُه  ٌَ ًٌّ أقُوُل َفأُْعِربُ  ...َولَْسُت ِبَنْحويٍّ   َولَِكْن َسلٌِق
   

كما شذ َعِمٌري وَسلٌِمً، فى َعِمٌرة كْلب وَسلٌِمة األزد، نطقوا باألول، للتنبٌه على 
وَباألخٌرٌن له، وللتفرقة بٌن َعِمٌرة غٌر كْلب، وَسلٌِمة غٌر األصل المرفوض، 

 األزد.
فها كجلٌلة، فال تحذف ٌاؤهما، تقول فٌهما:  وأما معتل العٌن كطوٌلة، أو مضعَّ

 َطِوٌلً، وَجلٌِلً.
ظة، تقول فى  ٌْ نة َوقَُر ٌْ لة بضم الفاء، وفتح العٌن، غٌر مضعفتها، كُجَه ٌْ ثالثها: ٌاء فَُع

نة النسبة إلٌ ٌْ ٌَ ًّ وقُوِمً، فى ُع ن ٌَ ًُّ بحذف التاء، ثم الٌاء؛ وُع ًُّ وقَرِظ هما: ُجَهِن



ِنً فى  ٌْ وقَُوٌمة كذلك، مع بقاء ضم الفاء، إذ ال ٌترتب علٌها إعالل العٌن. وشذَّ ُرَد
فة. نة، وال ٌجوز الحذف فى نحو َقلٌِلة، ألن العٌن مضعَّ ٌْ  ُرَد

ٌحة العٌن، غٌَر مضعفتها، كُشنوَءة؛ تقول فٌه رابعها: واو فُعولة، بفِتِح الفاء، صح
على مذهب سٌبوٌه والجمهور شنِبً، بحذف التاء، ثم الواو، ثم قلب الضمة فتحة. 
ة، بشد الواو. وذهب األخفش إلى حذف التاء  وَمن قال َشنِوي بالواو، قال فٌها َشُنوَّ

َملُولة، فال حْذف فٌهما فقط، وغٌُرهُ إلى حذف الواو مع التاء فقط. وأما نحو َقُوولة و
 غٌر التاء، لالعتالل فى األول، والتضعٌف فى الثانى.

، تحذف الٌاء 1خامسها: ٌاء َفِعٌل، بفتٍح فكسر، ٌابّى الالم أو واوٌها، كَغنً وَعلً
األولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الٌاء الثانٌة ألًفا، ثم تقلَب األلَف واًوا، فتقول 

 ي.َغَنويُّ وَعلَوِ 
سادسها: ٌاء فَُعٌل، بضم ففتح، المعتّل الالم كقَُصً. تحذف الٌاء األولى، ثم تقلب 

الثانٌة ألًفا، ثم تقلب األلف واًوا، فتقول قَُصِوي، فإن صحت الم فِعٌل وفَُعٌل، كَعِقٌل 
وُعَقٌل، لم ٌحذف منهما شًء، وشذَّ فى َثقٌف وقَُرٌش، وُهَذٌل: َثقفً، وقَُرشً، 

 وُهَذلًِ.
   

ابً فى  وحكم همزة الممدود هنا: كحكمها فى التثنٌة، فتسلم إن كانت أصال، كقُرَّ
اء، ومنهم من ٌقلبها واًوا، واألجود التصحٌح. وتقلب واًوا إن كانت للتأنٌث  قُرَّ

كحْمراوي، فى حمراء وصحراء، وشّذ قلبها نونا فى َصْنَعانً وَبْهرانً، نسبة إلى 
سم َقبٌلة من قُضاعة، وبعض العرب ٌقول َصْنعاوي َصْنعاء الٌمن وَبْهَراء ا
 رَبْهراوي على األصل.

ٌُّر فٌها إن كانت لإللحاق كعلباء، أو بدالً من أصل ككساء، فتقول ِعْلبابً أو  ٌُخ و
 ِعْلباوي، وكسابّى أو كساوّى.

ا، كَبَرِقً، وتأبَِّطً: فى َبَرَق نحُره، ًٌّ ٌُْنسب إلى صدر الَعلَم المركَّب إسناد َط  و وتأبَّ
ا.  َشّرً

ا كَبْعلً وَمْعِدي: فى َبْعلََبكَّ وَمْعد ٌَكِرَب. وهذا هو القٌاس فٌه مطلًقا، سواء  ًٌّ أو َمْزِج
كان صحٌح الصدر أو معتله، وبعضهم ٌعامل المعتلَّ معاملة المنقوص، فٌقول فً 

ًّ وَكَربً. وقٌل ٌُْنَسُب إلى عُجزه، فتقول َبَك : إلٌهما ُمزاال َمْعدٌكرب َمْعَدوي. وقٌل 
ّى، وَمْعدي َكَربً؛ وعلٌه قولُه:  تركٌبهما، فتقول: َبْعلً َبكِّ

ٌَّة  ٌَّة ُهْرُمز ْجُتها رام زقِ  ...تَزوَّ  ِبَفْضلَِة َما أَْعَطى األمٌُر ِمَن الرِّ
 ً فى النسبة إلى راَم ُهْرُمَز وقٌل إلى المركب غٌر مزال تركٌبه، تقول بْعلََبكِّ

 وَمْعدٌكربً.
ٌُْنَسُب إلى َفْعلٍَل منهما، تقول َبْعلَبكً وَمْعَدِكً؟ كما تقول حْضَرمً فى  وقٌل:

 َحْضَرَمْوت.
ومثل اإلسنادي أًٌضا اإلضافً كأمريء القٌس، تقول فٌه اْمربً أو َمَربً، والثانى 

ة ٌهجو امرأ القٌس :  أفصح عند سٌبوٌه، وعلٌه قول ذى الّرمَّ
ًُّ َشبَّ له َبَناٌت   عَقْدَن برأِسه إَبًة وَعاَرا ...إذا المَرب

   



 وقول جرٌر:
م  ٌْ اِسُبوَن إِلى َتِم ُعدُّ النَّ ٌُوُت اْلَمْجِد أَْرَبَعٍة ِكَباًرا ...ٌَ  ُب

ْخُرُج ِمْنهم الَمَرِبً لَْغًوا  ٌَ ة الِحَواَرا ...َو ٌَ َت ِفً الدِّ ٌْ  1َكَما أَْلَغ
ٌُْستثنى من المركب اإلضافّى ما كان ُكنٌة، كأبى بكر ًفا صدُره  و وأم كلثوم، أو ُمَعرَّ

بٌر، فإنك َتْنُسُب إلى َعُجزه، فتقول: َبْكِري وُكْلُثوِمً  بعجزه، كابن عمر وابن الزُّ
وُعَمِري. وأُْلحق بهما ما ِخٌف فٌه لَْبس، كقولهم فى عبد َمناف َمَناِفً، وعبد األشهل 

َملًِ وَعْبَدِري، وَمْرَقِسً، أَْشَهلًِ، َدْفًعا لِلبس، وشّذ فٌه، َفْعلٌَل السابق، كتَ  ٌْ
قِسً، وَعْبَشِمً: فى تٌم الالت، وعبد الدار، وامرئ القٌس بن حجر اْلِكْنِدي،  ََ وَعْب

 وعبد القٌس، وعبد َشْمس. ومن األخٌر قول عبد ٌُغوث الحارثّى:
ٌة  ٌَّ َخٌة َعْبَشِم ٌْ َما ...َوَتْضَحُك ِمنًِّ َش ٌَ ًرا  ٌْ اَكأَْن لَْم َتر َقْبلًِ أَِس ًٌّ  ِن

َوإذا ُنسب إلى ما ُحِذَفْت المه، فإن ُجبر فى التثنٌة وجمِع التصحٌح برّدها، كأٍَب وأٍَخ 
وِعَضٍة وَسَنٍة، تقول فٌها: أََبواِن وأََخَوان وَعَضوات وَسَنَوات، أو ِعَضَهات وَسَنَهات، 

ِعَضِهً وجب ردُّ المحذوف فى النسب، فتقول: أََبوي وأََخِوي وِعْضِوي وَسْنِوي، أو 
ٌُْجَبر فٌهما جاز األمران فى النسب، نحو َغٍد وَشَفٍة، تقول فٌهما:  وَسَنِهً. وإن لم 
ِجُب َجْبُره، كَذَوِوي  ٌَ تلَّة، َف ََ َغِدي وَشِفً، أو َغَدِوي وَشَفِوي. إال إن كانت عٌنه ُمْع

 فى ِذى وَذات، بمعنى صاحب وصاحبة ، وَشاِهً أو َشْوِهً، بسكون الواو فً شاة،
  

ُرّد الَمهما فى التثنٌة، ووجب  ٌَ ٍد وَدٍم عند من ال  ٌَ أصلها: َشْوهة. وٌجوز األمران فى 
، وعلى  ًُّ أو َدَمِويُّ ، وَدِم َدِويُّ ٌَ ِديُّ أو  ٌَ دُّ عند من ٌردها، فتقول على األول:  الرَّ

َدِوّي وَدَمِوي ال غٌر. ٌَ  الثانى: 
َض عنها  تاء تأنٌث ال تنقلب هاء الوقوف، حَذفت وإذا ُنِسب إلى ما ُحِذفت المه، وُعوِّ

تاؤه، فتقول: َبَنِوي وأََخِوي فى ِبْنت َوأْخت، وٌونس ٌقول: ِبْنِتً وأُْخِتً، ببقاء التاء، 
ٌَُسكن ما قبل تاء  ا بأن التاء لغٌر التأنٌث، ألن ما قبلها ساكن صحٌح، وال  ُمْحَتّجً

ْبَدل هاء فً الوقوف. وكل ذلك التأنٌث إال إن كان معتال كفتاة، وبأن تاءها ال تُ 
مردود بصٌغة الجمع، إذ تقول فٌهما: َبَنات وأَخَوات، بزٌادة ألف وتاء، وحذف التاء 

 األصلٌة.
وال ُتَردُّ ألًفا لما صحت المه، كِعَدٍة وِصَفٍة، تقول فٌهما: ِعِدي وِصِفً، وُتَردُّ لمعتلها 

ٍة، تقول ٌَ ًٌِ، بكسرتٌن بٌنهما شٌن ، بكسر الواو، وفتح ال2فٌه: ِوَشً 1كِش شٌن أو ِوْش
 ساكنة.

وإذا ُنِسب إلى محذوف العٌن، وهو قلٌل فى كالمهم، فإن صحت المه ولم ٌكن 
ى بهما، فتقول منهما َسِهً وُمِذي.  ٌُْجَبر بردِّ المحذوف، َكَسٍه وُمذ، مسّمً ُمَضّعًفا، لم 

ًفا كُرَب ِبَحذف الب اء األولى، ُمَخفَّف ُربَّ إذا ُسمً ال َسَتِهً وُمْنِذي، وإن كان ُمَضعَّ
ف فى وجوب الرد، معتلُّ  به، فإنه ٌجبر برد المحذوف. فٌقال ُربًِّ، ومثل المضعَّ
ٌََرى مضارع رأى مسمى بهما، فتقول فٌهما:  ي، اسم فاعل أَرى، وك الالم كاْلُمرِّ

ْرِبً، بفتح الٌاء، وسكون أو فتح الراء، على الخالف بٌن س ٌَ ٌبوٌه الُمْرًٌ، وال
 واألخفش، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد، أو عدم إبقابها.

نابى وْضًعا، َضّعْفَت َثاِنٌة إن كان معتال فتقول فى لَْو وَكً ُمَسّمًى  وإذا َنَسْبَت إلى الثَّ



يٌّ  ًٌّ بالتشدٌد، وتقول فى ال َعلَما: الء بالمّد، وفى النسب إلٌها: لَوِّ بهما: لَوٌّ وَك
ِويٌّ  ٌْ ًّ والِكَساء: وَك وِّ وهو الفالة، والَح ًٌّ أو اَلِويٌّ كما تقول فى النسب إلى الدَّ ، واَلِب

ًّ أو الِوّى، كما تقول فى النسب إلى الدوِّ وهو الفالة، الحً  ، والِب ِويٌّ ٌْ يٌّ وَك َدوِّ
، وأنت فى الصحٌح بالخٌار، نحو ك ًُّ أو ِكَساِويُّ ِوي وِكَساِب ٌَ م والكساء: َدِويِّ َوَح

 فتقول: َكِمً بالتخفٌف، أو َكمًِّ بالتضعٌف.
ٌُْنَسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع، كقومّى  و

ورهطّى: فى قوم ورهط؛ أو اسم جنس كَشَجرّى فى شجر؛ أو جمع تكسٌر ال واحد 
لَم على قرٌة من له، كأبابٌلّى فى أبابٌل، أو علًَما َكَبساتٌنّى، ِنسبة إلى البساتٌن، عَ 

ضواحى مصر، أو جارٌا مجرى الَعلم كأنصارّى، أو ٌتغٌر المعنى إذا ُنسب لمفرده 
 كأعرابً .

  
 الخالصة

ٌُستغنى عن ٌاء النسب غالًبا بصوغ فاِعٍل مقصوًدا به صاحب كذا، كطاعم،  قد 
 وكاٍس، والبن، وتامٍر. ومنه قول الحطٌبة ٌهجو الزبرقان بن بدر:

ِتها  ٌَ اِعُم اْلَكاِسً  ...َدِع اْلَمَكاِرَم اَل َتْرَحل لُِبْغ َك أَْنَت الطَّ  واْقُعْد َفإِنَّ
 أى َذوي طعاٍم وكسوٍة. وقوله :

ٌْف َتاِمر ...وغَرْرَتِنً وَزَعْمَت أَنَّك   اَلِبٌن ِفً الصَّ
 أى ُذو لََبٍن وَتْمر.

   
ال بفتح الفاء وتشدٌد العٌن، مقصودً  از، أو بصوغ فعَّ ار وَبزَّ ار وَعطَّ ا به الِحَرف كَنجَّ

أى محترف بالنِّجارة والِعطارة والبزارِة، أو بصوغ َفِعل، بفتح فكسر، كَطِعم ولَِبن، 
 أى: صاحب طعاٍم، ومنه قوله:

لًِ ولَِكنًِّ َنِهْر  ٌْ َل ولَِكن أَْبَتِكر ...لَْسُت ِبلَ ٌْ  اَل أَْدلُُج اللَّ
ال أي: كِمْعَطار، أى: ذى ِعْطر، وِمْفِعٌل كفرس وُتصاغ نادًرا على وزن ِمْفعَ 

 ِمْحضٌر، أى
 ذى ُحْضر، بضم فسكون، وهو الجرى.

وما خرج عما تقدم فً النسب فشاذ، كقولهم َرَقبانً وَشْعرانً وَفْوقانً وَتْحتانً، 
قبة، والشْعر، ولَِفوق، وتحت، وَمْرَوِزي فى َمْرو،  بزٌادة األلف والنون: لعظٌم الرَّ

ٌَّة بضمها، وُدْهِري بالضم: للشٌخ الكبٌر فى  اي، وأََمِوي بفتح الهمزة فى أَُم بزٌادة الزَّ
ْهر بالفتح، وَبَدوي، بحذف األلف، فى البادٌة، وَجلُولًِ وَحُروِري، بحذف األلف  الدَّ

 والهمزة، فى َجلُوالء، قرٌة بفارس، وَحُروراء قرٌة بالكوفة.
 
 


