
الستةُاألسماء   

  
ارِبـفَو ِبـع نانِْصباٍو وفْ   ـِلاَألو   ِبو رراجياَألـاٍء م ا ِمنسفْا َأِصم  

  األسماء الستة ، و عالمات إعرابها 
  . وفُو ، وذو  هن ، أب ، وَأخٌ ، وحم ، و: هي ،  األسماء الستة

  ،جاء أبوك  :،نحو ،فالواو للرفع  تُعرب بالحروف على المشهور   :  عالمات إعرابها 
  .ذهبت إلى أبيه: والياء للجر ، نحو رأيت أبا زيٍد ،: واأللف للنصب ، نحو

  ف النحاة في عالمات إعراب األسماء الستة اختال
  : في هذه المسألة أقوال كثيرة ، أشهرها ثالثة 

 اه وهذا هو رأي جمهور البصريين ، وارتـض        .، أنها معربة بالحروف فقط      -١ 
  . ابن مالك 

٢-     الضمة على الواو ، والفتحـة علـى      ( رة   أنها معربة بالحركات األصلية المقد
 وهذا هـو رأي سـيبويه ،        .منع من ظهورها الثِّقل     ) الياء   األلف،والكسرة على 
  . وصححه ابن عقيل 

 ؛وهذا هـو رأي جمهـور الكـوفيين     . أنها معربة بالحركات والحروف معا   -٣
تكون عالمـات إعـراب لهـذه األسـماء فـي حالـة        الحركات  بأن وعلّلوا ذلك 

  . ورأيت أخًا ، ومررت ِبحٍم ،هذا أب: نحو) عن اإلضافة قطعها: أي(إفرادها
والحركة التي تكون عالمة إلعراب المفرد هي نفسها التي تكون عالمة إلعرابـه             

 ففي المثالين لـم     . هذا غالم ، وهذا غالمك     :وا لذلك بنحو    لُثَّوم،  في حال إضافته  
تكون هذه الحركات عالمات إعراب أيـضا مـع         لذلك و ؛   تتغير عالمة اإلعراب  

فالضمة والواو جميعا عالمة    ،   والياء في حالة إضافة األسماء الستة      ، واأللف ،الواو
  عالمة للجر  ميعاً ج  والياء  والكسرة  عالمة للنصب،  للرفع، والفتحة واأللف جميعاً   

.   
  



  
  

  بالحروف) وفو، ذو ( شروط إعراب 
  

  ِمن ذَاك ذُو ِإن صحبـةً َأبـانَـا        والفَـم حيثُ الِْميم ِمنْه بـانَـا
  

جـاءني  : نحو  ، ) صاحب  (بالحروف أن تكون بمعنى     ) ذو  (  يشترط  إلعراب    
إن : أي (، "إن صحبة أبانا  : " وهذا المراد من قوله     ) صاحب مال : أي  ( ذو مال   

بل هي بمعنى ، الطائية ؛ فإنها ال تُفِْهم صحبة    ) ذو(واحترز بذلك من    ) فْهم صحبة َأ
  : نحو ، وهي مبنية على الواو رفعاً ، ونصبا، وجرا ) الذي ( 

 جاءني ذو قَام ، ورأيت ذو قَام ، ومنه قول الشاعر . ومررت بذو قَام:  
تُهلَِقي ونـوِسرم امـا ِكـرا فَِإما كَفَاِنيم مهِبي ِمن ذُو ِعنْدسفَح        م  

على اعتبـار أنهـا     ) فحسبي ِمن ذي  (بالياء  ) ذو  ( ولهذا البيت رواية أخرى بجر    
  .  معربة من األسماء الستة 

، هـذا فـوه     : نحو  ، بالحروف أن تكون خاليةً من الميم     ) فو  ( ويشترط إلعراب   
" والفم حيث الميم منه بانـا       :" اده من قوله  وهذا مر . ونظرت إلى فيه    ،ورأيت فاه   

فإذا لم تحذف منه الميم ُأعـرب بالحركـات األصـلية           ) انفصلت منه الميم  : أي(
  .ونظرت إلى فٍم ، ورأيت فماً ، هذا فَم : نحو ، الظاهرة 

  
  لغاتُ العرِب

  في األسماِء الستِة
  

  هذَا اَألِخيِر َأحسنَأب َأخٌ حـم كَذَاك وهــن        والنَّقْص فى 
رَأشْـه نَقِْصِهن ا ِمنهـرقَصو        رنْــدــِه يـيتَاِليفى َأٍب وو     

   
  :هي ، للعرب في األسماء الستة ثالث لغات 



. وجرا باليـاء  ، ونصبا باأللف  ، تُعرب بالحروف رفعاً بالواو     : ِ  لغةُ اِإلتْمام  -١ 
  . رأيت أباك ، مررت بأبيك ، هذا أبوك : نحو ، لمشهورة وهذه اللغة هي ا

تَلْزم األلف رفعا ، ونصبا ، وجرا ، وتعرب بالحركات األصلية            : لغة القصر  -٢
  .هذا أباك ، ورأيت أباك ، ومررت بأباك : المقدرة على األلف ، نحو

تُعرب بالحركات األصـلية الظـاهرة        و، تحذف فيها الم الكلمة     : لغة النَّقْص    -٣
واأللف ، الواو  : بحذف الم الكلمة    ( هذا أبك ، ورأيت َأبك ، ومررت بأِبك         : نحو
  ) . والياء ، 

وأشهرها  اإلتمام ، باللغات الثالثة  ) وحم  ، وَأخٌ  ، َأب  ( وقد وردت األسماء اآلتية     
إن : أي  (  من البيـت الثـاني       وهذا مراده . ثم النّقص ، وهو نادر      ، ثم القَصر   ، 

  ) . والقصر أشهر منه في هذه األسماء الثالثة ، النقص نادر 
  ، وهذا األخير هو األفصح ، والنقص ، اإلتمام : فقد وردت بلغتين ) هن ( أما 
  : وهذا مراده من قوله. ومررت ِبهِن زيٍد ، ورأيت هن زيٍد ، هذا هن زيٍد : نحو

هذا هنُوه : نحو ، ، واإلتمام جائز لكنه قليل جدا " في هذا األخير أحسن   والنقص  " 
 ،   نَاهِنيِه   ، ورأيت هاء جواز إتمامه     . ومررت ِبهبحكاية ، وأنكر الفر وججحوهو م

  .ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، سيبويه اإلتمام عن العرب 
  .اإلتمام : فقط ، هي فلم ترد إالّ بلغة واحدة ) وفو ، ذو ( أما 

   :قال الشاعر
ا ظَلَـمفَم ـهَأب شَاِبـهي نوم        مفي الكَـر ـِديى عِبـَأِبـِه  اقْتَد  

  : وقال اآلخر
ـَـا َأبـاهـا       قَـد بلَغَـا في الْمجِد غَايتَاهـا ـَاهـــا وَأب    إن َأب

وردت الكلمة  : وجه االستشهاد.   وَأبه ، ه بأِب:  ، قوله الشاهد في البيت األول
فدل ذلك على أن ِمن العرب ، والثانية منصوبة بالفتحة ، األولى مجرورة بالكسرة 

من يعرب هذه األسماء بلغة النقص ، فيحذف الم الكلمة ، ويعربها بالحركات 
  .وأباه ، بأبيه : والمشهور أن يقول .              األصلية الظاهرة 

  .أبا أباها : قوله  ، الشاهد في البيت الثاني



فدل ذلك ، باأللف مع أنها مضاف إليه ) أباها ( وردت كلمة  : وجه االستشهاد
فيلزمها األلف في الرفع ، والنصب ، ، على أن من العرب من يعربها بلغة القَصر 

  .   أبا أبيها : والمشهور أن يقول . والجر 

   بالحروِف الستِةِء األسما إعراِبشروطُ
  
 

طُ ذَوا اِإلشَرـعال  اِب َأر فْنضي ا كَ     نِللْي  ذَِبخُو َأا َأـج ِتالَيكا اع  
  : يشترط إلعرابها بالحروف أربعة شروط ، هي 

 فـإن لـم تُـضف ُأعربـت      .، كما تقدم في األمثلة السابقة     أن تكون مضافةً   -١
مررت بحٍم ، وكمافي     هذا أب ، رأيت أخًا ،     :  نحو    ، بالحركات األصلية الظاهرة  

  . ))وله أخٌ أو أخت ((  :تعالى هـوقول٩)إن له أبا شيخا كبيرا  (( قوله تعالى
 فإن . وذاك أخوه ، هذا أبو زيدٍ : ، نحو     إلى غير ياء المتكلم     أن تكون مضافةً   -٢

  . ي أِبي وأِخ جاء :إلى ياء المتكلم ُأعربت بالحركات األصلية المقدرة،نحو أضيفت
 فإن صغِّرت ُأعربت .جاء أبوك ، وأخوك ، وحموك :  ، نحو ةًبر أن تكون مكَ   -٣

ورأيـت ذُوي   . ي عمٍرو   خَهذا ُأبي زيٍد ، وأُ     : نحو الظاهرة ،  بالحركات األصلية 
  . ماٍل ، ومررت بذوي ماٍل 

جـاء أبـواك،    : ، نحـو    فإن ثُنِّيت ُأعربت إعراب المثنى       .  أن تكون مفردة   -٤
 وإن جمعت جمع تكسير ُأعربت إعرابـه        .بذَوي ماٍل     ، ومررت  كيومح ورأيت

   .هؤالء آباُؤكم ، ورأيت آباءكم : األصلية الظاهرة ، نحو بالحركات
علٍم ، ورأيت  هؤالء ذَوو :نحو  ، المذكر السالم أعربت إعرابه  وإن جمعت جمع

  مررت بأبين وأخين: ، ونحو  وأخونء أبون هؤال :ي علٍم ، ونحوذَِو


