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 رد المحــــذوف ... -3

  -إذا كان االسم الثالثي محذوف الالم، فال يخمو عند النسب اليو من األحكام اآلتية : -أ

إذا وجب رد المحذوف في التثنية وجمع التصحيح وجب رده في النسب أيضاً ، كأب وأخ  -1
وعضة وسنة ، تقول فييا أبوى وأخوى وعضوي وسنوى أو عضيي وسنيي ألننا نقول في التثنية 

 .وأخوان وعضوات وسنوات أو عضيات وسنيات والجمع أبوان

غد  الىإذا لم يرد المحذوف فييما، جاز في النسب األمران : الرد وعدمو ، تقول في النسبة  -2
 وشفة غدّي وشفّى أو غدوّى وشفوّى .

إذا جاز الرد وعدمو في التثنية جاز األمران في النسب كيد ودم ، تقول فييما يدى ودمي  -3
 د ال ميما ، ويدوى ودموى عند من يردىا. عند من ال ير 

إذا نسب إلى ما حذفت المو ، وعوض عنيا تاء تأنيث ال تنقمب ىاء في الوقف كبنت وأخت  -4
 حذفت التاء ، فتقول فييما بنوّى وأخوّى . 

إذا نسب إلى ما حذفت فاؤه ، وضمت عينو ال ترد الفاء كعدة وصفة ) مصدري وعد  -ب
فىّ ووصف( تقول فييما ع    . (1)دّى وص 

كل محذوف الالم في أولو ىمزة الوصل ىي كالعوض عنيا ، فإن ردت الالم حذفت اليمزة  -ج
ن أثبتت اليمزة حذفت الالم ، كابن واسم ، تقول فييما ابنى واسمي عند إثبات اليمزة ،  . وا 

 ا ردت الالم . وبنوى وسموى عند حذفيا ، وأما ابنم بزيادة الميم مع اليمزة فتحذف مع اليمزة إذ
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 النسب الى الجمع ..                 

، تقول في النسبة إلى كتب وفرائض (2)إذا أريد النسب إلى الجمع أخذ واحده ، ونسب اليو    
ومساجد والعبالت : كتابى وفرضى ومسجدى وعبمى ، فان كان المنسوب اليو اسم جنس جميعًا 

بل نسب إلى لفظو ، تقول فييا شجرى وتمرى كشجر وتمر ، أو أسم جمع كنفر ورىط وركب و  ا 
ونفرى ورىطى وركبى ، وكذا إذا كان الجمع عممًا، أو غمبت عميو العممية أو لم يكن لو مفرد من 
لفظو كالمدائن ) وىي مدينة كسرى قرب بغداد( ، تقول فييا : مدائنى ، وكاألنصار ، تقول فييا 

، (3) ة إلى األنبار وىم بنو سعد بن زيد مناة: أنصاري لغمبة العممية عميو ، وأنباري نسب
واالصولي نسبة إلى عمم االصول ، وكأبابيل وعباديد ال مفرد ليما من لفظيما، تقول فييما 

ذا كان االسم ج   ، تقول عبدي وكمبي في النسبة إلى ةع نسب إلى واحد واحدمْ أبابيمي وعباديدي، وا 
ذا كان المنسوب اليو جمعا ً  واحده  اسم جمع ، نسب إلى الواحد، تقول في  عبدان وأكالب، وا 

لى اقوام قومي وأنفار نفرى –وىو اسم جمع  –النسبة إلى نساء جمع نسوة   . (4)نسوى، وا 

 
 

                                                           

 (ألن االصل في المنسوب اليو، واألغمب فيو أن يكون واحداً  كالوالد أو المولد ، أو الصنعة ، فحمل عمى األغمب.2)

(إن لفظ ) أفعال( قوي الشبو بالمفرد حتى قال سيبويو : إن لفظو مفرد ، ولذا كثر وصف الواحد بـِِو ، قالوا : برمة أعشار 3)
جارة عظيمة ال يحمميا إال عشرة ( وثوب أسمال) إذا صار مزقاً ( ولشبيو بالواحد عاد إليو الضمير مفرداً  ) قدر من ح

ن لكم في األنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونو ((.  مذكرًا في قولو تعالى )) وا 
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