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 مشبھة باسم الفاعل الصفة ال4:3
 یرد ذكر الصفة المشبھة في كثیر من كتب النحو تحت عنوان :   الصفة المشبھة-1

الصفة المشبھة باسم الفاعل، وبعضھا یكتفي بذكرھا تحت عنوان الصفة المشبھة، وھي 
على أي حال تشبھ اسم الفاعل في أنھا مثلھ تدل على معنى وذات، أو على حدث ومن 

 . اختالف في أمور سیأتي ذكرھا بعد قلیلقام بھ، وبینھما
تعرف الصفة المشبھة بأنھا صفة مصوغة لغیر تفضیل : تعریف الصفة المشبھة -2

 .إلفادة الثبوت، وتعرف أیضا بأنھا لفظ مصوغ من مصدر الالزم للداللة على الثبوت
من وواضح من التعریف أن الصفة المشبھة تدل على الثبوت واالستمرار، وأنھا تصاغ 

 )طویل، جمیل، َحَسن، ُشجاع: (مصدر الفعل الالزم ومثالھا
 تتفق الصفة المشبھة واسم الفاعل : وجوه االتفاق بین الصفة المشبھة واسم الفاعل-3

 :في ثالثة أمور
كل منھما یدل على الحدث وصاحبھ، واسم الفاعل یدل على حدوث الحدث بعد : األول

 . ثبوت الحدث ولزومھ لصاحبھأن لم یكن، والصفة المشبھة تدل على
ضارب، : كل منھما یذكر ویؤنث ویفرد ویثنى ویجمع فیقال في اسم الفاعل: الثاني

وضاربة، وضاربان، وضاربتان، وضاربون، وضاربات، ویقال في الصفة المشبھة 
حسن، وحسنة، وحسنان، وحسنتان، وحسنون، وحسنات، وھذا بخالف اسم التفضیل 

 .ھفإن لھ أحواال خاصة ب
إعمال كل من اسم الفاعل والصفة المشبھة ال بد فیھ من االعتماد على ما سبق : الثالث

 .ذكره في إعمال اسم الفاعل
 تختلف الصفة المشبھة عن اسم : وجوه االختالف بین الصفة المشبھة واسم الفاعل-4

 :الفاعل في أمور منھا
 واسم الفاعل یصاغ من )َحَسن وجمیل( أنھا تصاغ من الالزم دون المتعدي مثل -1

 )قائم وضارب(الالزم والمتعدي مثل 
 أنھا ال تجري على حركات والمضارع وسكناتھ دائما، فتارة تجري علیھا مثل -2
َحَسن، (وتارة ال تجري علیھا مثل ) طاھر القلب، وضامر البطن، ومعتدل القامة(

ل یجري على حركات ، وھذا الذي ال یجري ھو الغالب فیھا، واسم الفاع)َضْخم، مآلن
 .المضارع وسكناتھ دائما

 أنھا للزمن الحاضر الدائم، أي أنھا تدل على الثبوت، واسم الفاعل یكون للماضي، -3
 .وللحاضر وللمستقبل أي أنھ یتجدد مع األزمنة الثالثة فیدل على الحدوث والتجدد

صب وجھ،  أن معمولھا المنصوب ال یتقدم علیھا فال یقال عمرو وجَھھ حسن بن-4
ویجوز في اسم الفاعل أن یتقدم معمولھ المنصوب مثل عمرو أخاه ضارب؛ وذلك 
لضعف الصفة المشبھة لكونھا فرعا عن فرع، فإنھا فرع عن اسم الفاعل الذي ھو فرع 

 .عن الفعل، أما اسم الفاعل فإنھ أقوى منھا ألنھ فرع عن أصل وھو الفعل
سببیا، ومعنى أنھ سببي أنھ متصل بضمیر  أن معمولھا ال یكون أجنبیا بل یكون -5

 :یعود على موصوفھا ولھ ثالثة أحوال
 )مررُت برجٍل حسٍن وجُھھ(أن یكون متصال بضمیر الموصوف مثل : األولى
مررُت برجٍل حسِن (أن یكون متصال بما یقوم مقام ضمیره وھو أل مثل : الثانیة
 . إلیھفإن أل في الوجھ قائمة مقام الضمیر المضاف) الوجِھ
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أي ) مررُت برجٍل حسٍن وجھا(أن یكون مقدرا معھ ضمیر الموصوف مثل : الثالثة
وجھا منھ، وال یكون معمول الصفة أجنبیا فال یقال مررُت برجٍل حسٍن َعْمرا، وھذا 

أو ) مررُت برجل ضارٍب أخاه(بخالف اسم الفاعل، فإن معمولھ یكون سببیا مثل 
 )ْمرامررُت برجل ضارٍب َع(أجنبیا مثل 

 : صوغ الصفة المشبھة وأوزانھا-5
تصاغ الصفة المشبھة من مصدر الفعل الثالثي الالزم، ویغلب صوغھا من مصدر باب 
َفِعَل بكسر العین مثل فِرح، وباب َفُعَل بضم العین مثل شُرف، وقل مجیئھا من غیر 

من ) َشْیخ (من مات یموت، ومثل) میِّت(من ساد یسود، ومثل ) سّید(ھذین البابین مثل 
 :شاخ یشیخ، وأوزانھا الغالبة اثنا عشر وزنا
 :اثنان مختصان بباب فعل بكسر العین وھما

 )َأْحَمر وَحْمراء، وَأْغَید وَغْیداء، وَأْحَمق وَحْمقاء(َأْفَعل الذي مؤنثھ فعالء مثل 
 .ویأتي ھذا الوزن فیما یدل على لون أو حلیة أو عیب

 )َعْطشان وَعْطشى، وَصْدیان وَصْدیا، وریَّان وریَّا(ل َفْعالن الذي مؤنثھ َفْعلى مث
 .ویأتي ھذا الوزن فیما یدل على خلو أو امتالء

 : أربعة مختصة بباب فُعل بضم العین وھي
 )َحَسن، َبَطل(َفَعل بفتحتین مثل 
 وھذا الوزن قلیل) ُجُنب(ُفُعل بضمتین مثل 

 )ُشجاع، ُفرات(ُفعال بضم الفاء مثل 
 َحصان وصف للمرأة بمعنى عفیفة) َجبان، َحصان( الفاء مثل َفَعال بفتح

 :ستة أوزان مشتركة بین بابي فِعل بكسر العین وفُعل بضمھا وھي
 )َضْخم من ضُخم(و ) َسْبط من سِبط(َفْعل بفتح فسكون مثل 

 )ِمْلح من مُلح(و ) ِصْفر من صِفر(ِفْعل بكسر فسكون مثل 
 )ُصْلب من صُلب(و ) رُحّر من حِر(ُفْعل بضم فسكون مثل 

 )َنِجس من نُجس(و ) َفِرح من فِرح(َفِعل بفتح فكسر مثل 
 )طاھر من طُھر(و ) صاحب من صِحب(فاعل مثل 
 )كریم من كُرم(و ) بخیل من بِخل(فعیل مثل 
نابھ، ) (ماجد، مجید( قد یأتي وزنا فاعل وفعیل في بناء واحد مثل :األولى: ملحوظات

 )نبیھ
من المشاكسة وھي سوء ) َشُكس(فة مشبھة من غیر الثالثي وھي  وردت ص:الثانیة
 الخلق
 تأتي الصفة المشبھة من غیر الثالثي على وزن اسم الفاعل إذا أرید بھا الثبوت :الثالثة
 )مستقیُم السلوِك) (صاِدُق الحدیِث) (منطِلُق اللساِن) (معتِدُل القامِة(مثل 

الثي إلى وزن فاعل إذا أرید بھا التجدد  قد تحول الصفة المشبھة في الث:الرابعة
فلعلك تارٌك بعَض (ومنھ ) ھو شاِجٌع أمِس، وشاِرٌف غدا، وحاِسٌن الیوَم(والحدوث مثل 

 )ما ُیوحى إلیك وضائٌق بھ صدُرك أن یقولوا لوال ُأْنِزَل علیھ َكْنٌز أو جاء َمَعھ َمَلٌك
سرع زوالھ مثل الفرح  الصفات الواردة من باب فرح منھا ما یحصل وی:الخامسة

والطرب، ومنھا ما ھو موضوع للبقاء والثبوت وھو األلوان مثل الحمرة والسمرة، 
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والعیوب مثل الحمق والعمى، ومنھا ما ھو ألمور تحصل وتزول ولكنھا بطیئة الزوال 
 مثل الري والعطش والجوع والشبع

أتي بمعنى فاعل مثل وی) َصھیل وَدبیب وَرسیم( وزن َفعیل یأتي مصدرا مثل :السادسة
ویأتي بمعنى مفاعل ) َقتیل بمعنى مقتول(ویأتي بمعنى مفعول مثل ) َقدیر بمعنى قادر(

ویأتي بمعنى مفَعل بفتح العین مثل ) َجلیس بمعنى ُمجاِلس، وَشریك بمعنى ُمشاِرك(مثل 
ة ویأتي صف) َبدیع بمعنى مبِدع(وبمعنى مفِعل بكسر العین مثل ) َحكیم بمعنى ُمحَكم(

وإذا كان بمعنى مفعول فإنھ یستوي فیھ المذكر والمؤنث ) َرحیم، وَشریف(مشبھة مثل 
َخصلٌة حمیدٌة، َوصفة (وقد تلحقھ التاء مثل ) َجریح بمعنى مجروح أو مجروحة(مثل 
 ).ذمیمٌة

 تعمل الصفة المشبھة عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد، أي : عمل الصفة المشبھة-6
ھرا أو ضمیرا مستترا، وتنصب مفعوال بھ، ویقال في إعراب أنھا ترفع فاعال ظا

إنھ منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ كما سیأتي بعد قلیل وتنصب الحال، : المفعول بھ
ولعملھا شروط وأحوال تفصیلھا فیما . والتمییز، والمستثنى، والظرف، والمفعول معھ

 :یأتي
 الشروط نفسھا التي سبق ذكرھا شروط عمل الصفة المشبھة ھي: شروط عملھا: أوال

لعمل اسم الفاعل، وھي أنھ إذا كان غیر مقترن بأل، فال بد أن یعتمد على نفي أو 
 .استفھام أو مخبر عنھ أو موصوف

للصفة المشبھة ولمعمولھا أحوال من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا، : ثانیا
 :ولمعمولھا أحوال من حیث إعرابھ وبیان ذلك فیما یلي

لمعمول الصفة المشبھة ثالث حاالت :   األحوال اإلعرابیة لمعمول الصفة المشبھة-1
 :من اإلعراب

والرفع في ھذه الحالة على أنھ فاعل، ) مررُت برجٍل َحَسٍن وجُھھ(الرفع مثل : األولى
كما ھو عند الجمھور، أو على أنھ بدل من الضمیر المستتر في الصفة المشبھة الذي 

 .ى رأي بعض النحاةھو فاعلھا عل
الوجھ منصوب على التشبیھ ) مررُت بالرجِل الحسِن الوجَھ(النصب مثل : الثانیة

وال یصح أن یعرب الوجھ . بالمفعول بھ، وفي الصفة المشبھة ضمیر مستتر ھو الفاعل
 .تمییزا ألنھ معرفة

 وجھا فإن) مررُت برجٍل حسٍن وجھا(فإذا كان المنصوب بعد الصفة المشبھة نكرة مثل 
یجوز أن یعرب تمییزا، وأن یعرب منصوبا على التشبیھ بالمفعول بھ، وإعرابھ تمییزا 

 .أرجح ألنھ نكرة
الوجھ ) مررُت بالرجِل الحسِن الوجِھ(الجر بإضافة الصفة المشبھة إلیھ مثل : الثالثة

 .مضاف إلیھ، وفي الصفة المشبھة الحسن ضمیر مستتر ھو الفاعل
للصفة المشبھة من : بھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا  أحوال الصفة المش-2

 :حیث االقتران بأل أو التجرد منھا ثالث حاالت
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھھ(االقتران بأل مثل : األولى
 )جاء رجٌل حسُن الوجِھ(التجرد من أل، واإلضافة لمعمولھا مثل : الثانیة
 )جاء رجٌل حسٌن وجھا(ل التجرد من أل ومن اإلضافة مث: الثالثة
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لمعمول :  أحوال معمول الصفة المشبھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا-3
 :الصفة المشبھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا ست حاالت

 )جاء الرجُل الحسُن الوجِھ(االقتران بأل مثل : األولى
 ) وجِھ األبجاء الرجُل الحسُن(اإلضافة لما فیھ أل مثل : الثانیة
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھھ(اإلضافة لضمیر مثل : الثالثة
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھ أبیھ(اإلضافة لمضاف لضمیر مثل : الرابعة
 )جاء الرجُل الحسُن وجھا(التجرد من أل ومن اإلضافة مثل : الخامسة
 )جُھ أٍبجاء الرجُل الحسُن و(اإلضافة لمجرد من أل ومن اإلضافة مثل : السادسة

وفي جمیع الحاالت السابقة للصفة المشبھة ولمعمولھا فإنھ یجوز في معمولھا الرفع أو 
النصب كما سبق توضیحھ، أما جر المعمول على أنھ مضاف إلیھ فإنھ یمتنع في أربع 

والحاالت األربع التي یمتنع فیھا جر المضاف إلیھ . حاالت ویجوز في كل ما عداھا
 :ھي

ال ) جاء الرجُل الحسُن وجَھھ(مول مضافا إلى ضمیر الموصوف مثل  أن یكون المع-1
 .یجوز جر وجھھ باإلضافة، ویجوز رفعھ أو نصبھ

جاء الرجُل ( أن یكون المعمول مضافا إلى ما أضیف إلى ضمیر الموصوف مثل -2
 .ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ) الحسُن وجھَُ غالِمِھ

جاء الرجُل الحسُن (لى مجرد من أل دون اإلضافة مثل  أن یكون المعمول مضافا إ-3
 ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ) وجھَُ أٍب

) جاء الرجُل الحسُن وجٌھ أو وجھا( أن یكون المعمول مجردا من أل واإلضافة مثل -4
 .ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ

لصفة المشبھة مقترنة بأل، وإنما امتنع جر المعمول في ھذه الحاالت األربع ألن ا
والمعمول مجرد منھا، وال تجوز إضافة ما فیھ أل إال إلى ما فیھ أل أو إلى مضاف إلى 

 .ما فیھ أل
وإذا كانت الصفة المشبھة مجردة من أل فإنھ یجوز رفع المعمول أو نصبھ أو جره في 

 ضمیر وفي حالتي النصب والجر یكون في الصفة المشبھة. جمیع الحاالت للمعمول
 .مستتر ھو فاعلھا، وھو یعود على الموصوف

 تطبیق
)1( 

 :استخرج الصفات المشبھة مما یأتي
 )مھطعین إلى الداع یقول الكافرون ھذا یوم عسر) (یوم یدع الداع إلى شيء نكر (-1
 )وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة إن أخذه ألیم شدید (-2
 )أصابھ وابل فتركھ صلدافمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب ف (-3
 )أفمن زین لھ سوء عملھ فرآه حسنا؟ (-4
 )وبرا بوالدیھ ولم یكن جبارا عصیا (-5
 )وما یستوي األعمى والبصیر وال الظلمات وال النور (-6
 )وما یستوي البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابھ وھذا ملح أجاج (-7
 )سیعلمون غدا من الكذاب األشر (-8
 )نھ خضرا نخرج منھ حبا متراكبافأخرجنا م (-9
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 )إذ قال لھ قومھ ال تفرح إن اهللا ال یحب الفرحین (-10
 )إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذین ال یعقلون (-11
 )ما قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي عزیز (-12

)2( 
 :فیما یأتي أسماء فاعلین وصفات مشبھة بین كال منھا

أحییناه وجعلنا لھ نورا یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في الظلمات لیس أو من كان میتا ف (-1
 )بخارج منھا

 )وجعلنا فیھا رواسي شامخات وأسقیناكم ماء فراتا (-2
 متطلب في الماء جذوة نار    ومكلف األیام ضد طباعھا-3
 من جدید تشید عھدا جدیدا   صاح ھذي مواكب العرب عادت-4

 وثبة حرة وعزا وطیدا   ومي    وتعید التاریخ تاریخ ق
 وال مانعا خیرا وال قائال ھجرا   سلیم دواعي الصدر ال باسطا أذي-5
 نوا خفافا إلى المعالي كبارا   آن للعرب أن یعودوا كما كا-6
 إني إلیكم وإن أیسرت مفتقر   ال تحسبوني غنیا عن مودتكم-7
 اب أباة یكسرون الحدید   جمعتنا األحداث في ساحة الخط-8
 یجد مرا بھ الماء الزالال    ومن یك ذا فم مر مریض-9

 فال ترتقب إال خمول نبیھ   متى أرت الدنیا نباھة خامل-10
)3( 

 :استخرج الصفة المشبھة فیما یأتي وبین معمولھا وإعرابھا وإعراب معمولھا
 العلم،  كان ھارون الرشید فصیحا كریما، ھماما ورعا، أدیبا فطنا، حافظا للقرآن، كثیر-1

سلیم الذوق، صحیح التمییز، جریئا في الحق، مھیبا عند الخاصة والعامة، طلق المحیا، محبا 
 .ألھل األدب والدین، متواضعا للعلماء

 . مصر تربة غبراء، وشجرة خضراء، یكتنفھا جبل أغبر، ورمل أعفر-2
عة سیىء  ال تغتر بمن كان حسن الوجھ فقد یكون خبیث النفس، وقد یكون بھي الطل-3

 .الخلق، وقد یسكن البیت الحسن ساكن نذل
 الطاووس طائر بدیع الشكل، جمیل الصورة، ولكن لحمھ جاف صلب عسر الھضم، -4

 .وریشھ ذو ألوان زاھیة بین أحمر، وأصفر، وأخضر، وجناحاه قصیران، وذیلھ طویل جمیل
 . قلب األحمق في فیھ، ولسان العاقل في قلبھ-5
 .بغیره، والشقي من اتعظ بنفسھ السعید من اتعظ -6
 . الفقر یخرس الفطن عن حجتھ-7
  ال تكن رطبا فتعصر وال صلبا فتكسر-8
  ھذا ھو الرجل الكریم نسبھ-9

  الكریم الطباع محبوب العشرة، والسیىء األخالق مكروه العشرة-10
)4( 

 :ھات الصفات المشبھة لألفعال اآلتیة وضع خمسا منھا في جمل من عندك
  صد- َوِلھ – جُلد – ضاق – الن – ظميء – رشُق –سخا 

)5( 
 :ھات أفعال الصفات المشبھة اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل من عندك

  عذب- أحول – شدید – نشیط – عریض – مآلن – حلو –نظیف 
)6( 
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 :ھات المذكر للصفات المشبھة اآلتیة وضع ثالثة منھا في جمل من عندك
  شرسة- شھباء – ذكیة – غضبى – خرساء – َفِكھة –حدباء 

)7( 
 :ھات المؤنث للصفات المشبھة اآلتیة وضع ثالثا منھا في جمل من عندك

  صدیان- أبلج – َطِرب – َلِسن – أعشى – أبكم –ظمآن 
)8( 

ھات خمس جمل من عندك تشتمل على صفات مشبھة أفعالھا من باب فِرح، ومن باب كُرم، 
 .ومن غیرھما

)9( 
 ن عندك في كل منھا صفة مشبھة یكون في األولى فاعل مرفوع للصفةھات ثالث جمل م

 . المشبھة، وفي الثانیة معمول منصوب بھا، وفي الثالثة معمول مجرور بھا 
)10( 

 :أعرب ما یأتي
فرجع موسى إلى قومھ غضبان أسفا قال یا قوم ألم یعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علیكم  (-1

 )م غضب من ربكم فأخلفتم موعديالعھد أم أردتم أن یحل علیك
 وجھ طلیق وكالم لین    بني إن البر شيء ھین-2
 
 


