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 ( النسب إلى فــَعيمة وفـَُعْيمة : 6) 
 طويمّي  –جميمّي        طويمة  –جينّي       جميمة  –ُجيينة      َحنـَفىّ  –َحنيفة 
 نويرّي  –أمَيْمّي       نــُويرة  –فــَرضّي    أميمة  –مَدنّي      فريضة  –مدينة 

إذا نسب إلى اسم عمى زنة فــَعيمة أو فــُعيمة حذف مع التاء الياء ، وشذ سميقى في النسبة إلى 
 ة( قال الشاعر: السميقة ) وىي الطبيع

 ولست بنحوّي يموك لسانه         ولكن سميقّى أقول فأعرب   
 وسميمي وعميري في النسبة إلى سميمة األزد وعميرة كمب، والقياس ُسمــَمى وُعَمرى 

. وىذا الحذف بشرط ( ٔ)كما في النسبة إلى سميمة غير أزد وعميرة غير كمب، ولكنيم فرقوا بينيما
التضعيف . فال تحذف الياء في مثل طويمة العتالل العين ، وال في جميمة صحة العين وعدم 

 . (ٕ)لمتضعيف ، أما في فــُعيمة مضموم الفاء فتحذف ، قالوا قومي في قــُويمة
 .(3) ( النسب إلى فـَعيل وفــَُعيل ) معتمى الالم(7) 

الثانية ألفاً  لتحركيا وانفتاح  تحذف الياء األولى منيما ، وتقمب كسرة العين فتحة ، ثم تقمب الياء
ما قبميا ، ثم تقمب واواً  ، تقول في النسبة إلى عمّي وُعدي وقـُصي : عموّي وعَدوّي وقصوّي . 
أما إذا كان البناءان صحيحي الالم فال حذف ، تقول في النسبة إلى عـَقيل وُعقيل بالفتح والضم 

                                                           

إلى خريبة )قبيمة (  وشذ رديني نسبة إلى ردينة ، قالوا رماح ردينية وىي زوج )سمير( الذي تنسب إليو الرماح، وخــُريبي (ٔ)
 لمفرق بينيما وبين خريبة اسم مكان . 

وأكثر ما أجروا حذف الياء من فــَعيمة وفــَُعْيـمة فيما كان عمى األغمب من أسماء القبائل والبمدان ، فإن لم يكن االسم    
بيعة وَبجيمة وَحنيفة. جيني ومزني قالوا في النسبة إلى ُجيينة ومــُزينة ورَ  ،مشيوراً لم تحذف الياء من البناء في الغالب

 وَرَبعي وَبَجـمي وحنفي. 
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لى الصعي لى أمير أميري ، وا  د صعيدي : وشذ قــُرشي وُىذلي في النسبة إلى َعقيمي وُعقيمي ، وا 
قريش وىذيل .. وىذا عند سيبويو وجميور النحاة ، في صحيح الالم. وعند المبرَّد الخيار بين 
بقائيا، تقول في النسب إلى شريف وُجَعيل: َشريفي وَجعيمي وَشرفـَي وَجَعمي وكل  حذف الياء وا 

في التفريق بين مضموم الفاء ومفتوحيا، فالخيار بين من الوجيين مطابق لمقياس. وعند السيرافي 
إثبات الياء وحذفيا في المضموم، واإلثبات فقط في المفتوح، وذلك لكثرة ما ورد محذوف الياء في 
األول ، وقمتو في الثاني، إال قوليم ثقفي في ثقيف وَعتــَكي في عتيك. قال السيرافي:))أما ما ذكره 

ىذيل ىذلي، فيذا الباب عندي لكثرتو كالخارج عند الشذوذ، وذلك سيبويو في أن النسبة إلى 
خاصة في العرب الذين بتيامة وما يقرب منيا ، ألنيم قالوا قرشي وُممـَحي وُىذلي وفــُقمي وكذا 
قالوا في ُسميم وخــُشيم وقـُريم وُحريث وىم من ىذيل: ُسممي وخــُثمي وقــُرمي وُحرثي، وىؤالء كميم 

 . (ٗ)يامِة وما يدانييا. والعمة اجتماع ثالث يا آت مع كسرة في الوسط متجاورون بت
( إذا نسب إلى االسم المختوم بياء مشددة ، وكانت بعد ثالثة أحرف أو أكثر حذفت نحو ٛ)

ثبات ياء النسب  مرمّى وبحترّي ، تقول فييما مرمّى وبحترّى بحذف الياء المشددة األصمية ، وا 
ذا وقعت ثال ثة حذفت األولى ، وقمبت الثانية واواً  ، وفتح ما قبميا ، نحو نبوّي وغنوّي بدليا ، وا 

 .  (٘)في نبّي وغنيّ 
( إذا نسب إلى اسم في وسطو ياء مشددة مكسورة حذفت ياؤه الثانية لمتخفيف عمى أي بناء ٜ)

ومبْينّى وكثّير : سْيدّي  وىّين وطّيب/وىيني وطيبي كان ذلك االسم ، تقول في سّيد ومبيَّن
 . (ٙ)وكثْيري

 

                                                           

سيبويو  وجعموا فعولة كفعيمة في حذف الياء ، قالوا في النسبة إلى شنوءة ) قبيمة( شنيء بحذف الواو وىذا عند (ٗ)
 والجميور ، خالفاً  لألخفش والمبرد فقاال ببقائيا.
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