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  :يقوم أسلوب المدح والذم على ثالثة أرآان 

  فعل المدح أو الذم: الرآن األّول 

  فاعل المدح أو الذم: الرآن الثاني 

  المخصوص بالمدح أو الذم: الرآن الثالث 

  

  نعَم الطالُب المجتهُد  :مثال على المدح 

  فعل المدح :نعَم       

  الفاعل :الطالُب       

  المخصوص بالمدح :المجتهُد       

  

  بئَس الشراُب الخمُر    :مثال على الذم 

  فعل الذم :بئَس       

  الفاعل :الشراُب       

  المخصوص بالذم :الخمُر       

  

  :أفعال المدح والذم 

  نعَم  و  حّبذا    :إّن للمدح فعلين هما   

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح: ویعربان   

  أسلوب المدح والذم
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  بئَس  و ال حّبذا  :آما أّن للذم فعلين هما   

  .فعل ماض جامد إلنشاء الذم: ویعربان   

  

  

  

  

  ماذا يعني أفعال جامدة ؟؟

  .یعني أّنها تلزم صورة واحدة هي صورة الزمن الماضي

  

  :أحكام فاعل نعَم وبئَس 

  

  :أربعة أحكام  إّن للفاعل في أسلوب المدح والذم

  

  :الحكم األول  •

  ) :أل ( أن یكون الفاعل محّلى بـ   

  

  نعَم القائُد البطُل  :)  ١(  مثال

  .إلنشاء المدح، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره جامدفعل ماض  :نعَم     

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :القائُد     

مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مخصوص بالمدح  :البطُل 
  على آخره

  في محل رفع خبر مقّدم ) :نعَم القائُد ( جملة     

  !ملحوظة 

  ..لكّنه قليل االستخدام ) ساء ( هناك فعٌل آخر للذم هو 



 اللغة العربية  أسلوب المدح والذم
 

 
 www.qatra.net 
 

  

  :توضيح 

  البطُل نعَم القائد     =    نعَم القائُد البطُل  

  

ومنه ) البطُل نعَم القائد ( بأّنها مبتدأ مؤخر، حيث أصل الجملة آانت ) البطُل ( هنا أعربنا 
  .بأّنها في محل رفع خبر) نعَم القائد  (نعرب جملة 

  

  بئَس الشراُب الخمُر  ) : ٢( مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء الذم، مبني على الضمة الظاهرة على آخره :بئَس       

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :الشراُب     

مخصوص بالذم مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :الخمُر 
  .آخره

  

  :توضيح 

  الخمُر بئَس الشراُب=     بئَس الشراُب الخمُر       

  

  :الحكم الثاني  •

  أن یقع الفاعل في أسلوبي المدح والذم مضاف  

  

  نعَم طالُب المدرسِة المجتهُد  ) : ١( مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :نعَم     

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف :طالُب     

  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره :المدرسِة     
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اهرة مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظ :المجتهُد 
  .على آخره

  .في محل رفع خبر مقّدم )نعَم طالُب المدرسِة ( جملة     

  

  بئَس طالُب المدرسِة الكسوُل  ) : ٢( مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء الذم، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :بئَس     

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف :طالُب     

  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره : المدرسِة    

مخصوص بالذم مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  :الكسوُل 
  .على آخره

  .في محل رفع خبر مقّدم )بئَس طالُب المدرسِة ( جملة     

  

  :الحكم الثالث  •

  )ما ( أن یقع فاعل نعَم وبئَس ضميرًا مستترًا تفسره آلمة   

  .إذا جاء بعدها اسم نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب للتمييز) ما ( تعرب   

  

  ما معنى النكرة التامة ؟؟

  ..النكرة التامة تعني أّنها تكتفي بنفسها وال تحتاج إلى صفة

  ُ نعَم ما البطولة  :فإذا قلنا مثًال  

  ُ نعَم شيئًا البطولة  :فالتقدیر لهذه الجملة یكون   

  

  ..ربه لكم مثال آخر ونع
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  نعم ما التقوى  :مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :نعَم   

  ).هو ( والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقدیره     

  .نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب على التمييز :ما   

قّدرة على األلف مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الم :التقوى 
  المقصورة

  .في محل رفع خبر مقّدم )نعَم وفاعلها المستتر ( جملة   

  

  :الحكم الرابع  •

  .أن یقع فاعل نعَم وبئَس ضميرًا مستترًا أیضًا یفسره التمييز  

  

  بئَس خلقًا الكذُب  : مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء الذم، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :بئَس   

  ).هو ( والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقدیره   

  .تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :خلقًا   

  .مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :الكذُب   

  .في محل رفع خبر مقّدم )بئَس وفاعلها المستتر ( جملة   

  

  :أحكام حّبذا وال حّبذا 

  

هما فعالن ماضيان جامدان األول منهما إلنشاء المدح والثاني إلنشاء الذم، ولهما ثالثة   
  :أحكام بسيطة 
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  :الحكم األول  •

  )ذا ( وفيه یشترط أن یكون فاعلهما اسم اإلشارة    

  

  حّبذا النجاُح  :مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :حّبـ   

  .اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل :ـذا   

  .مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : نجاُحال  

  .في محل رفع خبر مقّدم )حّبذا ( جملة   

  

      :توضيح 

  النجاُح) األمُر ( حبَّ   =  حّبذا النجاُح

  النجاُح  =  ـذا      

  ..بفاعل للجملة ) ذا ( لذلك تعرب اسم اإلشارة .. الشكل یمكننا أن نفرض الجملة بهذا   

  

  ال حّبذا الكسوُل  ) : ٢( مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء الذم، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :ال حّبـ 

  .اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل :ـذا   

  .ه الضمة الظاهرة على آخرهمخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفع :الكسوُل   

  .في محل رفع خبر مقّدم )ال حّبذا ( جملة   
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    :توضيح 

  الكسوُل) الطالُب ( ال حبَّ   =    ال حّبذا الكسوُل    

  الطالُب  =    ـذا      

  ..بفاعل للجملة ) ذا ( لذلك تعرب اسم اإلشارة .. یمكننا أن نفرض الجملة بهذا الشكل   

  

  :الحكم الثاني  •

  .أو بعد المخصوص بالمدح أو الذم) ذا ( أن یأتي التمييز بعد اسم اإلشارة  وفيه یجوز  

  

  حّبذا شيمةً  الّصبُر  :مثال 

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح، مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :حّبـ 

  .اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل :ـذا   

  .تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :شيمةً    

  .مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :الّصبُر   

  ً حّبذا الصبُر شيمة    :یمكن أن تأتي بالجملة بالشكل   

  

  :الحكم الثالث  •

  ذا أو ال حّبذاهو الذي ال یجوز فيه أن یتقّدم المخصوص بالمدح أو الذم على حّب  

  

  )جملة خاطئة (   الصبُر حّبذا   :مثال 

  حّبذا الصبُر    :بل نقوُل   الصبُر حّبذا    


