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ن ــــبس                              

 نــــي السحيـــهللا السحو

 
 

 (  األسواء الستت  ) عٌىاى الوحاضسة
                                                                                             

 م.م. ًبأ شاهس إسواعيل 
 

 
 : ، وىي  األسماء الستةفي موضوع  كابن مال ابياتتتناول المحاضرة شرح  

واجسز       بي باأللف ـــوازفع بىاو واًص                   

    بياء ها هي األسوا أصف
 

 :في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد باألسماء التي سيصفها المصنف ىنا شرع 
فهذه ترفع بالواو نحو جاء ( ذو مال و ، وفوه ، وىن ، وحم ، وأخ ، أب : ) األسماء الستة ىي و 

أبو زيد وتنصب باأللف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيو والمشهور أنها معربة 
بالحروف فالواو نائبة عن الضمة واأللف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة وىذا ىو الذي 

صحيح أنها معربة بحركات مقدرة على أشار إليو المصنف بقولو وارفع بواو إلى آخر البيت وال
الواو واأللف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على األلف والجر 

 .بكسرة مقدرة على الياء فعلى ىذا المذىب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره 
 

والفن حيث الوين          هي ذاك ذو إى صحبت أباًا 

 اًابهٌه 

  
ن األسماء التي ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون م

بمعنى صاحب نحو جائني ذو مال أي صاحب مال وىو المراد بقولو إن صحبة أبانا أي إن أفهم 
صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها ال تفهم صحبة بل ىي بمعنى الذي فال تكون مثل ذي 

ت ذو قام احب بل تكون مبنية وآخرىا الواو رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني ذو قام ورأيبمعنى ص
 و :ومررت بذو قام ومنو قول

 ) فإما كرام موسرون لقيتهم ... فحسبي من ذو عندىم ما كفانيا (                      
 

 جاهعت ديالى

مليت التسبيت 

 االساسيت

قسن اللغت 

 العسبيت

  

الوسحلـت :  

 ـى ــــــاألولـ

ادة : ـــالو 

 ـــىــالٌحـــــ

(  05)   ي :ـــالزه

 تـــدقيق
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فاه ونظرت إلى  وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه األحرف زوال الميم منو نحو ىذا فوه ورأيت
فيو وإليو أشار بقولو والفم حيث الميم منو بانا أي انفصلت منو الميم أي زالت منو فإن لم تزل 

 .منو أعرب بالحركات نحو ىذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم
  
           ي ــــن مراك وهــــأب أخ ح               

 والٌقص في هرا األخيس أحسي

           دز ــه يٌـــي أب وتالييـــوف               

  هس ـــوقصسها هي ًقصهي أش
ترفع بالواو وتنصب باأللف ، فيعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرىا 

وتجر بالياء نحو ىذا أبوه وأخوه وحموىا ورأيت أباه وأخاه وحماىا ومررت بأبيو وأخيو وحميها 
 ي ىذه الثالثة وسيذكر المصنف في ىذه الثالثة لغتين أخريين وىذه ىي اللغة المشهورة ف

وأما ىن فالفصيح فيو أن يعرب بالحركات الظاىرة على النون وال يكون في آخره حرف علة نحو 
ىذا ىن زيد ورأيت ىن زيد ومررت بهن زيد وإليو أشار بقولو والنقص في ىذا األخير أحسن أي 

تمام جائز لكنو قليل جدا ىذا ىنوه ورأيت ىناه ونظرت إلى النقص في ىن أحسن من اإلتمام واإل
ىنيو وأنكر الفراء جواز إتمامو وىو محجوج بحكاية سيبويو اإلتمام عن العرب ومن حفظ حجة 

 . على من لم يحفظ
وأشار المصنف بقولو وفي أب وتالييو يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتالييو 

فإحدى اللغتين النقص وىو حذف الواو واأللف والياء واإلعراب بالحركات وىما أخ وحم 
الظاىرة على الباء والخاء والميم نحو ىذا أبو وأخو وحمها ورأيت أبو وأخو وحمها ومررت بأبو 

 :وأخو وحمها وعليو قولو 
  ومن يشابو أبو فما ظلم        بأبو اقتدى عدي في الكرم   

 
 ب وتالييو ولهذا قال وفي أب وتالييو يندر أي يندر النقص وىذه اللغة نادرة فى أ

واللغة األخرى في أب وتالييو أن يكون باأللف رفعا ونصبا وجرا نحو ىذا اباه وأخاه وحماىا 
 ورأيت أباه وأخاه وحماىا ومررت بأباه وأخاه وحماىا وعليو قول الشاعر

  قد بلغا في المجد غايتاىا         ا ـــــــا أباىـــــا وأبـــــــــــإن أباى                        
فعالمة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على األلف كما تقدر في المقصور وىذه اللغة أشهر من 

وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثالث لغات أشهرىا أن تكون بالواو واأللف والياء . النقص 
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ثالثة أن تحذف منها األحرف الثالثة وىذا نادر وأن في ىن والثانية أن تكون باأللف مطلقا وال
 . لغتين إحداىما النقص وىو األشهر والثانية اإلتمام وىو قليل

 
      وشسط ذا اإلعساب أى يضفي ال                      

   ا أخى أبيل ذا اعتال ــلليا مج

 
 :ذكر النحويون إلعراب ىذه األسماء بالحروف شروطا أربعة 

أن تكون مضافة واحترز بذلك من أال تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاىرة نحو ( أحدىا )
 .ىذا أب ورأيت أبا ومررت بأب 

أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو ىذا أبو زيد وأخوه وحموه فإن أضيفت إلى ياء ( الثاني )
ولم تعرب بهذه الحروف  المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو ىذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي

 .وسيأتي ذكر ما تعرب بو حينئذ 
أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاىرة (الثالث )

 .نحو ىذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال
مجموعة أو مثناة فإن كانت مجموعة أعربت  أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون(الرابع )

ومررت بآبائهم وإن كانت مثناة ، رأيت آباءىم ، و بالحركات الظاىرة نحو ىؤالء آباء الزيدين 
 أعربت إعراب المثنى باأللف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو ىذان أبوا زيد ورأيت أبويو ومررت بأبويو 

) األربعة سوى الشرطين األولين ثم أشار إليهما بقولو  ولم يذكر المصنف رحمو اهلل تعالى من ىذه
أي شرط إعراب ىذه األسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ( وشرط ذا اإلعراب أن يضفن ال لليا 

 ياء المتكلم فعلم من ىذا أنو ال بد من إضافتها وأنو ال بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم 
ن من كالمو وذلك أن الضمير في قولو يضفن راجع إلى األسماء ويمكن أن يفهم الشرطان اآلخرا

التي سبق ذكرىا وىو لم يذكرىا إال مفردة مكبرة فكأنو قال وشرط ذا اإلعراب أن يضاف أب 
وإخوتو المذكورة إلى غير ياء المتكلم واعلم أن ذو ال تستعمل إال مضافة وال تضاف إلى مضمر 

 جاءني ذو مال فال يجوز جاءني ذو قائم بل إلى اسم جنس ظاىر غير صفة نحو 
 

 

 هدزس الوادة

م.م. ًبأ شاهس 

 لاسواعي

 


