
  .الستة األمساء = اخلمسة األمساء

  :الستة األمساء@

  ."هنوك" و "محوك" و "أخوك" و "أَبوك "و الفَم، وهو "فوك" و صاِحب ِبمعىن "ذُو" هي 1-

  : إعراا 2-

  :تكون أن هي بشروط، بالياِء وتجر باَأللف، وتنصب بالواو، ترفع

  .مجموعةً وال مثَناةً ال مفْردةً (1)

  .مصغرة ال مكَبرة (2)

  .اإلضافَة عن مقْطُوعةً ال مضافَةً (3)

 "أبوين" أو رفعاً "أبوان" حنو كاملثىن أُعِربت مثناةً كانت فإن ضِمري، أو ظاهر، اسم من املُتكلم، ياء لغِري إضافَتها (4)

 ساملاً مذكٍَّر مجع أو "اليمن أذْواِء" و "احلَسِن آباِء" حنو باحلَركاِت أُعربت تكسري جمع جمموعةً كانت وإن وجراً، نصباً

 ."فضٍل وذَوي فضٍل ذُوو "و "أبِوين أَبوون،" حنو وجراً نصباً والنوِن وبالياء رفعاً والنون بالواِو أي باحلُروِف أعِربت

 ِإنَّ}و {أَخ ولَه} حنو باحلَركات أُعِربت اإلضافة عن قُِطعت وإن ."خيكوأُ أُبيك،" حنو باحلَركات أُعِربت صغرت وإن

 أما {هرونَ وأخي} حنو الياِء قَبلَ ما على مقَدرٍة حبركاٍت أعِربت املُتكلِّم ياء إىل أُضيفَت وإذا {األِخ بنات}و {أَباً له

 مالزمة فهي "فُو" ومثلها الضمري، إىل تضاف ال ولكنها لإلضافِة، مالِزمةٌ األنه فيها اإلضافة الشتراط حاجة فال "ذو"

  .باحلركات فتعرب "الفَم" أما .لإلِضافة

  :"اهلَن " لفظ يف األفصح 3-

 استعِمل إذا .(اية .هـ .ا .بامسه تذكره ال الشيء عن كناية :وبشديدها النون بتخفيف اهلن) "اهلَِن" يف األفصح

 بعزاِء تعزى من" :احلديث هذا ومن النون على الثالِث باحلركاِت يعرب وبذلك منه، الواِو حذْف أي النقص افاًمض

  ."تكْنوا وال أبيه ِن فأِعضوه اجلَاِهليِة

-4 قصواحلَم واألخ األب يف الن:  

جيوز ٍف النقصوهو الثالثة هذه يف بضع ذْفِف حرا منها لِعلَّةا حاررؤبة قولُ هذا وِمن باحلركات وإع حميد بن عدي 

  :حامت

 ظلَم فَما أَبه يشاِبه ومن * الكَرم يف عِدي اقْتدى بأبه

  .الثاين يف واأللف األول يف الياء حيِذف أن الشاعر اضطَّرت الوزن يف الضرورة تكونُ وقد

  :الستة األمساء إعراِب خالصة 5-

  :أقسام ثالثة على الستة األمساء

  .الفم مبعىن "فو" و صاحب مبعىن "ذُو" ومها باحلروف، اإلعراب وهي واحدة، لغةٌ فيه ما (أوالً)

 واإلمتام األفصح، وهو باحلركات وإعرابه الِعلة، حرِف حذف وهو النقص فيه فإنَّ "اهلَن" وهو لُغتان، فيه ما (ثانياً)

  .اَألقلّ وهو .باحلروف إعرابه وهو

  :وهو لُغات ثالثُ ِفيه ما (ثالثاً)

"،األب ،واألخ فيهن فإن "واحلم "هر هو وهذا باحلروِف، اإلعراب وهو "اِإلمتامأن وهو "القصر" و واألفصح، اَألش 

 وإعرابها ِعلَّتها ِفحر حذف وهو "والنقص" األول دون وهذا املقْصور، كاالسِم أحواهلا مجيع يف األلف تلزمها

  .نادر وهذا باحلَركَات،

 (7(املُضاِرع  جوِزم = الشرط أسماء



  .االِمسي املَوصول = املَوصول أمساء

  .اإلشارة اسم = اإلِشارة
 


