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 . (1)النسب في المغة : مصدر نسبو إلى كذا عزاء إليو
مشددة بآخر االسم ليدل عمى نسبتو إلى المجرد عنيا ، فاالسم بالياء  إلحاق ياء اإلصالح :وفي 

منسوب ، والمجرد عن الياء منسوب إليو. تقول عربي وعراقي وبغدادي وتميمي ومالكي ونحوي 
 . (ٕ)وجوىري بياء مشددة في كل ، نسبة إلى عرب وعراق وبغداد وتميم ومالك ونحو وجوىر

النسبة تجعل االسم المنسوب داال عمى ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة وىي وىذه      
االنئساب إلى المجرد عنيا فيكون من حيث الوصف كأسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبية 
، ألن كال منيا يدل عمى ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة ، والموصوف ىو الذي 

صري ، ومررت بصديقي الدمشقي ، ودخمت داراً  يخصصيا .. نحو زارني أستاذ م
 أندلسياً بناؤىا. 

 تغيرات النسب ... 
 التغيرات التي تطرأ عمى االسم بالنسب ىي : 

( تغيير عام يشمل جميع األسماء ٔتغيير لفظي ، وىو ما يتعمق ببنية الكممة ، وىو نوعان ) -ٔ
التي ينسب الييا وىو زيادة ياء مشددة في آخر المنسوب اليو ، وكسر ما قبميا ليناسب الياء ، 

                                                           

قال في المصباح ) نسبتو إلى أبيو نسبًا من باب طمب عزوتو إليو ، وانتسب اليو اعتزى ، واالسم النسبة بالكسر ،  (ٔ)
فتجمع عمى نسب مثل سدرة وسَدر وقد تضم فتجمع مثل غرفة وغرف . قال ابن السكيت : يكون من قبل االب ومن قبل 

اب مثل سبب وأسباب وىو نسيبو أي قريبة ، وينسب إلى ما يوضح االم، ويقال : نسبو في تميم أي ىو منيم ، والجمع آنس
 ويميز من أب وأم وحي وقبيل وبمد وصناعة وغير ذلك فتأتى بالياء ، فيقال : مكي وعموي وتركي وما أشبو ذلك ، أ ىـ . 

بيمة والبمد والصناعة وينقسم النسب إلى حقيقي وغير حقيقي ، فاألول ما كان داالً  عمى النسب إلى جية كالشخص والق    
، وغير الحقيقي ما لم يدل عمى النسب إلى شيء من ذلك ، بل يكون المفظ كمفظ المنسوب ككرسي وقمري وبردى ، ففي 

 .آخره ياء مشددة ، وال يخرج إلى حيز الصفة التي خرج الييا المنسوب

 .ٓٙٔ، وينظر: شذا العرف: ٖٕٔعمدة الصرف:(ٕ)
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( تغيير خاص ببعض االسماء من حذف ، أو قمب ، أو رد محذوف ، أو إبدال بعض ٕ)
 ض ، كما سيأتي مفصالً  في موضعُو . الحركات ببع

 تغيير معنوي : وىو صييرورتو اسماً  لممنسوب .   -ٕ
تغيير حكمي : وذلك بمعاممتو معاممة الصفة المشتقة في العمل فيرفع الظاىر والمضمر  -ٖ

 . وموضوعنا في التصريف التغيير األول .(ٖ)باطراد
  

 أنواع التغيير المفظي .. 
 الحـــــذف .  -1

 َعَرفي  –فاطمي     َعَرفات  –بصري     فاطمة  –بصرة 
 عانــي  –أخوي      عانات  –كوفــي     أخـــت  –كوفــة 

تقول في النسبة إلى مكة والبصرة  ( إذا نسب إلى االسم المختوم بتاء التأنيث حذفت تاؤه،1)
  .(ٗ)وفاطمة: مكي وبصري وفاطمي سواء كانت التاء في مؤنث حقيقي أو ال

وذلك حذراً  من اجتماع التاءين إذا كان المنسوب بالتاء أيضاً  ثم اطرد حذفيا في المذكر، فمو 
 . (٘)نسبت إمرأة إلى البصرة بغير حذف لقمت بصريتوُ 

ألنيما يفيدان التأنيث كما يفيدان  ( إذا نسب إلى جمع المؤنث السالم حذفت األلف والتاء2)
 وأذرعات وعانات : عرفى وأذرعي وعاني. الجمع تقول في النسبة إلى عرفات 

كرومي وعربي وتركي لموحدة  سواء كانت ( إذا نسب إلى اسم مختوم بياء مشددة حذفت3)
كأحمري مبالغة أحمر ودواري مبالغة  لممبالغة ألنيا يفرق بيا عن الجمع : روم وعرب وترك ، أو

وىي التي يبنى عمييا االسم وال معنى لو بدونيا مثل كرسي وقمري ،  زائدة ال لمعنىأو   (ٙ)دوار
                                                           

 المشبية فيرفع الظاىر والمضمر ومرفوعو نائب فاعل. ( يعمل المنسوب عمل الصفةٖ)

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

ن لم تكن لمتأنيث ، إذ  (٘) ومن المحن قوليم خميفتي وخموتي في النسبة إلى خميفة وخموة . وكذلك تحذف تاء أخت وبنت وا 
ؤنث وكان في التاء مناسبة لمتأنيث ورائحة منو كان حكميا ىي بدل من الالم المحذوفة ولكن لما اختص ىذا اإلبدال بالم

 حكم تاء التأنيث في آخر االسم.

ىو عمى لفظ  :(وفي المسان)والدىر دوار باالنسان ودواري: أي دائر بو عمى إضافة الشيء إلى نفسو. قال الفارسيٙ)
 النسب وليس بنسب، ونظيره بخّي وكرسي قال العجاج : 

 أفنى القرون وىو قــَْعَسريّ          دّوارٌي     والدىر باالنسان

 أي قوي وشديد، وأصل القعسري الجمل الضخم الشديد شبيو بو.
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كأن تنسب إلى الشافعي فتقول : شافعي أيضاً  ، وفي ىذا يتحد لفظ المنسوب ولفظ   لمنسب أو
المنسوب اليو ولكن يختمف التقدير، أو كانت إحدى الياءين زائدة واألخرى أصمية فأدغمت 

ومقضّى،ألن أصميما مرموي ومقضوي، فقمبت الواو إحداىما في األخرى نحو مرمّى 
بداليا بياء النسبة عمى األفصح  . (ٚ)ياءً وأدغمت في الياء، فالنسبة الييما بحذف الياء المشددة، وا 

 مرتضيّ  –كندّي                          مرتضّى  –كــَنـَدا 
 مستشفيّ  –نمسّي أو نمسوّي            مستشفّى  –نمسا 

أو كانت  –وثاني االسم متحرك  –نسب إلى المختوم بألف مقصورة وكانت رابعة  ( إذا4)
لى ُمرتضى  خامسة أو سادسة وجب حذفيا ، تقول في النسبة إلى كندا وقـَمَما كــَنــَدّي وقــَمــَمّي ، وا 
 ومستشفى ُمرتـضـِّي وُمْستـَشفى . 

وًا ، تقول في النسبة إلى النمسا نمسي أما إذا وقعت رابعة وثانيو ساكن فيجوز الحذف وقمبيا وا
لى كسرى كسرّي وكسرويّ   . (ٛ)أو نمسوي ، وا 

 الميتــــدّى  –الغازّي أو الغازوّي               الميتدّى  –الغازي 
 المستكفّى  –القاضي أو القاضوّى            المستكفى  –القاضي 

، تقول في النسبة إلى  وجب حذفيا( إذا نسب إلى المنقوص وكانت ياؤه خامسة أو سادسة 5)
ذا كانت رابعة جاز فييا الحذف ، وقمبيا واواً مع  الميتدى والمستكفى ، الميتدّى والمستكفّى ، وا 
فتح ما قبميا ، تقول في النسبة إلى الغازي والقاضي الغازّي والغازوى، والقاضّي والقاضوّي .. 

د سيبويو من شذوذ تغيرات النسب ، حتى والحذف أرجح من القمب ، وقال بعضيم إن القمب عن
 قيل لم يسمع إال في قولو : 

 .(ٜ)فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا        دراىم عند الحانوّى وال نقد
 
 

                                                           

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

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

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


