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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات فرعية في الحاالت الثالث

]أبو / أخو / حمو / هنو / ذو / فو [١- األسماء الستة

مثــل: أبــو محمــد، أبــو الرجــل، أبــو فاطمــة، أبــو البنــت، أبــو القبيلــة، 
أبــو البيــت

تجر بالياء نيابة عن الكسرةترفع بالواو نيابة عن الضمة تنصب باأللف نيابة عن الفتحة

، أبــوُه، أبوُهمــا،  مثــل: أبونــا، أبــوَك، أبــوِك، أبوُكمــا، أبوُكــم، أبوُكــنَّ
أبوُهــم، أبوُهــنَّ

ضمير غير ياء المتكلماسم ظاهر

المفردة المكبرة المضافة إلى:
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رة، هي: األسماء الستة: ستة أسماء بعينها، مفردة مكبَّ

ى به عن الَفْرج، فو: وهو الفم، ذو بمعنى: صاحب[ ]أبو، أخو، حمو وهو قريب الزوج وقريب الزوجة، هنو: وهو اسم مهذب يكنَّ

 	.) المضافة إلى اسم ظاهر، نحو )أبو محمد، أخو فاطمة، حمو الزوج، فو زيٍد، هنو فالن، ذو حظٍّ

 	.) ، أبوُه، أبوُهما، أبوُهم، أبوُهنَّ أو المضافة إلى ضميٍر غير ياء المتكلم، نحو )أبونا، أبوَك، أبوِك، أبوُكما، أبوُكم، أبوُكنَّ

وكلُّ ما خرج عن ذلك فليس من األسماء الستة، فليس من األسماء الستة: 

، أخوان، إخوة، أٌخ، األخ، أخي أنا، فٌم، الفم، فيَّ أنا ... ... وهكذا(	  ، أبوان، آباء، أٌب، األُب، أبي أنا / ُأَخيٌّ نحو )ُأبيٌّ

واألسماء الستة تشترك في أحكامها:

فحالتها األصلية هي أن تكون بالواو، كما رأيت.	 

فإن استحقت النصب انقلبت الواو إلى ألف، فقيل: 	 

ف فاك بالسواك، وارحمني يا ذا الجالل واإلكرام(.	  ك، احفظ َهناك، ونظِّ )يا أبا محمد، ورأيت أخاك، وإنَّ حماك يحبُّ  

ᔾوإن استحقت الجر انقلبت الواو إلى ياء، فقيل: 	 

)عن أبي هريرة ...، وارفق بأخيَك، وال تغضب من حميَك، وحافظ على َهنيك، واعتِن بفيَك، واسأل الغفران من ذي المغفرة(.	 

تأمل هذه اآليات: 	 

ُه﴾ وقال جلَّ وعال: ﴿ َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ﴾	  ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴾ وقال سبحانه: ﴿ َوآِت َذا اْلُقْرَبٰى َحقَّ ᔾقال الله تعالى: ﴿ َواللَّ

تفصيل


