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 األسماء الستة -5
ومن النحاة من أسقط . أبوه وأخوه وحموھا وفوه وذو مال وھنوه:  ھي األسماء الستة-1

 .وعدھا خمسة فقط وعرفت عند ھؤالء باألسماء الخمسة) ھنوه(من ھذه األسماء 
إنھ اسم یكنى بھ عن أسماء األجناس بمعنى شيء، وقیل إنھ ) الھن(عنى وقد قیل في م

 .یكنى بھ عما یستقبح التصریح بھ، وقیل إنھ یكنى بھ عن الفرج خاصة
وھي الحروف بدال من الحركات  تعرب ھذه األسماء بعالمات اإلعراب الفرعیة -2

 أخاك، وتحدثت إلى جاء أبوك، ورأیت(فترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالیاء مثل 
 ).حمیھا، ورأیت ذا فصاحة تخرج الكلمات من فیھ واضحة بینة

 فیھا وبعض ھذه األسماء  إعراب ھذه األسماء بالعالمات الفرعیة ھو المشھور-3
 :وردت على غیر ھذه الطریقة وذلك كما یلي

 ھذا ھُن(وردت معربة بالحركات الظاھرة على النون دون إضافة مثل ) ھن( كلمة -أ
ویعرف ھذا بالنقص فیھا وھو أشھر من ) زید، ورأیت ھَن زید، ومررت بھِن زید

 .اإلتمام
 ).ھذا ھنوه، ورأیت ھناه، ونظرت إلى ھنیھ(ووردت باإلتمام وھو لغة قلیلة فیھا مثل 

 : وردت على ثالث لغات) أب وأخ وحم( كلمة -ب
 .ھر فیھااألولى إتمامھا وإعرابھا بالحروف كما سبق مثالھا وھي األش

الثانیة أن تكون باأللف في جمیع أحوالھا رفعا ونصبا وجرا وتقدر الحركات على األلف 
ُمْكَرٌه أخاك ال (ومنھ المثل ) إن أباھا وأبا أباھا قد بلغا في المجد غایتاھا(للتعذر مثل 

مكره مبتدأ مرفوع بالضمة الظاھرة وأخاك نائب فاعل لمكره؛ حیث إنھ اسم ) بطل
وع بضمة مقدرة على األلف للتعذر وأخا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني مفعول مرف

 .على الفتح في محل جر وھذه اللغة أقل ورودا من األولى
ھذا أُبھ وأُخھ وحُمھا، ورأیت أَبھ وأَخھ (والثالثة إعرابھا بالحركات دون الحروف مثل 

 .دا فیھاوھذه اللغة أقل اللغات ورو) وحَمھا، ومررت بأِبھ وأِخھ وحِمھا
ذو علم، ( تعرب إعراب بقیة األسماء الستة إذا كانت بمعنى صاحب مثل )ذو( كلمة -4

فإن كانت موصولة بمعنى الذي فإنھا تبنى كما تبنى األسماء ) ذو مال، ذو أخالق
أي الذي عندي فكلمة ذو مبنیة على ) حسبي من ذو عندي ما یكفیني(الموصولة مثل 

 .السكون في محل جر بمن
 وھي بمعنى فم ال بد أن تكون دون المیم فإن كانت فیھا المیم أعربت )فو(كلمة  -5

 ).ھذا فٌم ورأیت فما ونظرت إلى فٍم(بالحركات مثل 
 : إعراب األسماء الستة بالحروف لھ شروط-6

) أبوك، أبو علي، أخوك، أخو القوم، ذو العقل، ذو الخلق(أن تكون مضافة مثل : أولھا
 ).أٌخ كریم وابن أٍخ كریم(أعربت بالحركات مثل فإن لم تكن مضافة 

أن تكون إضافتھا لغیر یاء المتكلم، فإن أضیفت لیاء المتكلم فإنھا تعرب بحركات : ثانیھا
أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة ) إن ھذا أخي(مقدرة على ما قبل الیاء للمناسبة مثل 

 .لمناسبةعلى ما قبل الیاء منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة ا
أعربت ) ُأبّي وُأخّي(فإن صغرت مثل ) مكبرة(أن تكون كما ھي دون تصغیر : ثالثھا

 ).ھذا أبيُّ زید ورأیت أخيَّ محمٍد ومررت بُذويِّ مال(بالحركات مثل 
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أیا أخوینا كونا (أن تكون مفردة فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى مثل : رابعھا
ذوي ) وأشھدوا َذَوْي َعْدٍل منكم(اء ألنھ مثنى، ومثل أخوینا منادى منصوب بالی) معنا

مفعول بھ منصوب بالیاء ألنھ مثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسیر أعربت بالحركات 
 .آباؤھم معطوف على ھم مرفوع بالضمة الظاھرة) ھم وآباُؤھم في ضالل مبین(مثل 

نس جامد غیر صفة ال تضاف إلى ضمیر وال تضاف إال إلى اسم ج) ذو(كلمة : ملحوظة
 ).جاء ذو مال أو ذو خلق أو ذو كرم أو ذو مروءة(مثل 
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 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي أي اسم من األسماء الستة وبین موقعھ من اإلعراب
وإن  (-)إذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبینا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبین(

یدعون من دونھ ال یستجیبون لھم بشيء إال والذین  (-)كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة
إن ربك لذو  (-)أن كان ذا مال وبنین (-)…كباسط كفیھ إلى الماء لیبلغ فاه وما ھو ببالغھ

قالوا یا أبانا  (- العربي أخو العربي مھما تباعدت بھم الدیار-)مغفرة وذو عقاب ألیم
 ھل -فاك عن الكالم الضار أغلق - أخوك رجل تقي-)استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین

 .زرت حماك؟
)2( 

 :أكمل الجمل التالیة باسم مناسب من األسماء الستة
 .واحرص على رضاه……  أطع -
 .حق حقھ……  أعط كل -
 .فإنھ سالحك في مواجھة الخطوب………  احرص على -
 .إال بما فیھ خیر.. …… ال تفتح -
 ……… تحرص المرأة ذات الخلق على إكرام -

)3( 
 :ما یأتي من األسماء الستة ما ھو معرب بالحروف وما ھو معرب بالحركاتبین فی

 وفم الزمان تبسم وثناء   ولد الھدى فالكائنات ضیاء -
 . إن أخاك من واساك-
 . رب أخ لك لم تلده أمك-
 . األب یرعى أبناءه ویعلمھم واألم تربیھم وتعمل على راحتھم-
 ) ریح یوسف لوال أن تفندونولما فصلت العیر قال أبوھم إني ألجد (-

)4( 
في ثالث جمل من عندك بحیث تكون في األولى في ) أبوه، أخوه(أورد كال من الكلمتین 

 .حالة رفع وفي الثانیة في حالة نصب وفي الثالثة في حالة جر
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )قالتا ال نسقي حتى یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر (-
 
 


