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 القمـــــــب ... -2
 ( قمب حركة . ٕ( قمب حرف )ٔوىو نوعان : )   
 ( التغيير بقمب الحرف : ويكون فيما يأتي : 1)
إذا نسب إلى المقصور ، وكانت ألفو ثالثة قمبت واواً ، تقول في النسبة الى رضا وطحى وقنا  -أ

ن كانت رابعة ، وثانية ساكن، جاز فييا الحذف  وفتى : رضوّي وطحوّي وقنوّي  وفتوّي، وا 
 والقمب)انظر أمثمة ذلك في باب الحذف( . 

ذا نسب إلى المنقوص وكانت ياؤه ثالثة قمبت واواً وفتح ما قبميا تقول في النسبة إلى إ -ب
ن كانت رابعة جاز القمب والحذف ، والقمب  الشجي والعمي والرضي شجوّي وعموّي ورضوّي ، وا 

 ، ) راجع باب الحذف( .  (ٔ)أشير
  -إذا نسب إلى الممدود فال تخمو ىمزتو من األحوال اآلتية : -ج
أن تكون لمتأنيث فتقمب واواً  ، تقول في صحراء وشقراء وحسناء : صحراوي وشقراوي  -ٔ

 وحسناوي . 
أن تكون أصمية فتبقى عمى حاليا ، تقول في ابتداء ووضــُاء وقــُراء ابتدائي ووضائي وقرائي  -ٕ
 . 
تقول في أن تكون منقمبة عن أصل ، فيجوز فييا أن تبقى عمى حاليا ، وأن تقمب واوًا ،  -ٖ

النسبة إلى سماء وكساء : سماوي وكساوي وسمائي وكسائي وكذا إذا كانت لمإللحاق ، تقول 
 .( ٕ)عمباوي وعمبائي وحرباوي وحربائي في عمياء وحرباء

                                                           

 .ٕٙٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٕٓعمدة الصرف: (ٔ)

عصب عنق البعير، ويقال الغميظ منو خاصة . والحرباء ذكر أم ُحبين ويقال ىو: دريبة نحو العظاءة أو أكبر  العمباء: (ٕ)
 يستقبل الشمس برأسُو ويكون معيا كيف دارت ، ويتمون ألواناً  بحر الشمس، وبو ضرب المثل في التمون.
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وشذ صنعاني وبيراني وروحاني وجمولي وحروري في النسبة إلى صنعاء وبيراء وروحاء    
النون في االسماء الثالثة األوائل ، وحذفوا األلف واليمزة  ، فأبدلوا من اليمزة(ٖ)وجموالء وحروراء

 . ( ٗ)في اآلخرين ، لطول االسم 
إذا نسب إلى ما في آخره ياء بعد ألف زائدة ، وفي آخره تاء ، قمبت الياء ىمزة ، وحذفت  -د

 . التاء وجيء بياء النسبة ، تقول في النسبة إلى سقاية ونياية وغاية : سقائي ونيائي وغائي
إذا نسب إلى اسم مختوم بياء مشددة وكانت بعد حرف، ردت الياء إلى أصميا ، وقمبت  -ىـ

 الثانية واواً ،وفتح ما قبميا ، تقول في النسبة إلى غّي وحّي ، وغووٌى وحيوٌي.
  (٘) ( التغير بقمب الحركة ...2) 
 فتحت لمتخفيف ، تقول في النسبة إلى َممـِك مثمث العين إذا نسب إلى اسم ثالثي مكسور العين  

بــِل :  وَنمر َيـمينمري وُدئـِـل وا   . ( ٙ)َممــَكي وُدؤلي وا 
 
 
 
 

                                                           

مة من قضاعة . روحاء: موضع قرب المدينة. جموالء: موضع صنعاء: بمد في اليمن ىي عاصمتيم اليوم، وبيراء : قبي (ٖ)
 بالعراق . حروراء : اسم مكان نزلو الخوارج ، فنسبوا اليو ، وسموا )الحرورية( .

 .ٗٙٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٕٓ،ٕٕٔعمدة الصرف: (ٗ)

 .ٕٙٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٕٕعمدة الصرف:  (٘)

ان عمى اربعة ايضًا ، وكان ساكن الثاني نحو تغمب ويثرب ، تقول فييما تــَغـْمبي أجاز المبرد الفتح مع الكسر فيما ك (ٙ)
 ويثربي بكسر ما قبل حرفو االخير وفتحو قياساً مطرداً  ألن ثانيو ساكن والساكن كالمعدوم ، فمحق بالثالثي.


