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 النسب الى المركب .. 
نما يحذف أحد  –أي نوع كان  –األصل في النسب إلى المركب أن يكون إلى صدره  وا 

 . (1)جزءيو لالستثقال ألن التركيب بطبيعتو ثقيل ، فال يردف بثقيل آخر ىو حرف النسب
وحذفوا الجزء الثاني دون األول ألن الثقل نشأ منو ، والمضاف متقدم عميو بالصدارة، 
تقول في النسبة إلى بدر الدين وامرئ القيس بدري ومرئي، فان وقع التباس بالنسبة إلى المضاف 
كما في أسماء الكنى كأبي زيد وأبي الحسن وأبي محمد وأم كمثوم وكذا ابن الزبير وابن عباس 

لى المضاف اليو ، فتقول زيدي وحسني ومحمدي وكمثومي وزبيري وعباسي. والفارق عند نسب إ
المبرد في النسبة إلى المضاف أو المضاف اليو ))أنو إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليو 
والمضاف اليو معروف بنفسو كابن الزبير وابن عباس ، فالقياس حذف األول والنسبة إلى الثاني 

ن كان الم ضاف اليو غير معروف فالقياس النسبة إلى األول كعبد القيس وامرئ القيس ألن ، وا 
 . (2) القيس ليس شيئًا معروفًا يتعرف بو عبد وامرؤ((

وسمع في )) عبد (( مضافاً  أن يركب من حروف المضاف والمضاف اليو اسم عمى ))       
ني معتل العين كمل بالمو ، نحو فعمل(( وذلك بأخذ الفاء والعين من الجزءين ، فإن كان الثا

عبشمي في عبد شمس وعبقسي في عبد القيس ، وعبدري في عبد الدار وجاء مرقسي في امرئ 
 . (3)القيس من كندة ، أما غيره فيقال فيو مرئي أو امرئي ، واألول أفصح عند سيبويو

                                                           

 .165، وينظر: شذا العرف: 224،225عمدة الصرف: (1)

(يجوز عند الجرمي أن  تنسب إلى أي الجزءين شئت من المركب ، تقول : بعمّي وبكّي في بعمبك ، وتأبطي وشري في 2)
 تأبط شرًا . وقد جاء النسب إلى كل من الجزءين في قول الشاعر: 

 تزوجتيا  رامّيــــة   ىرمزّيـــــة            بفضل الذي أعطى األمير من الرزق 

 نسبة إلى رام ىرمز.

 .166،  165، وينظر: شذا العرف: 226، 224عمدة الصرف: (3)
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 النسب بغير الياء .. 
بالياء المشددة في آخر االسم كما  قد ينسب ببعض الصيغ مستغنى بيا عن طريقة النسب    

 مر عميك ، وأشيرىا ىي : 
( فّعال : وىذا البناء غالب في الحرف كنـّجار وحّداد وبّزاز وعطار وبقال ، أي محترف 1)

 النجارة والحدادة والبزازة والعطارة والبقالة . 
أي ذو طعام ( فاعل : ويراد بو )) صاحب كذا(( كطاعم وكاس والبن وتامر ودارع ونابل 2)

 وكسوة ولبن وتمر ودرع ونبل ، ومنو قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر : 
  (4)دع المكارم ال ترحل لبغيتها        واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي

 أي ذو طعام وكسوة ، وقوليا : 
 الصيف تامر  يوغررتني وزعمت أنــّـك    البن ف  

 أي ذو لبن وتمر . 
( فعـِـل: ويــــــــراد بـــو )) ذو كذا (( أيضـاً  كطعـِم ولبــِن ونيـِر وطعـِــن ))اسـْن وعمل(( لمكثير 3)

 العمل ، ومنو قولو: 
  (5)لـِست بميمي ولكني نهر         ال أدلج الميل ولكن أبتكر

 
 

                                                           

 .161، وينظر: شذا العرف: 226عمدة الصرف: (4)

 .161، وينظر: شذا العرف: 226عمدة الصرف: (5)


