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 أفعال المدح والذم:  2:4
 تورد بعض كتب النحو ال سیما القدیمة منھا موضوع المدح والذم : المدح والذم-1

نعم وبئس، أو نعم وبئس وما جرى مجراھما وكأن دراسة الموضوع : نوانتحت ع
بحسب ھذا اإلیراد مركزة على فعلي المدح والذم وما یتعلق بھما، وتنحو الكتب الجدیدة 

المدح والذم، وكأن دراسة الموضوع على : منحى آخر فیورده كثیر منھا تحت عنوان
ذم جزء من ھذا األسلوب، وقد رأینا أن ھذا اإلیراد دراسة أسلوب، وفعال المدح وال

دراسة األفعال، : نورد الموضوع تحت عنوان أفعال المدح والذم لنتناول الجانبین
 .ودراسة األسلوب

 ویتعلق  للمدح والذم فعالن مشھوران ھما األصل في ھذا الباب وھما نعم وبئس،-2
ل كل منھما وأحوالھ وفیما منھا جمودھما، وفعلیتھما أو اسمیتھما، وفاع: بھما عدة أمور

 :یلي بیان ھذه األمور
 الفعالن ِنْعم بكسر النون وتسكین العین،  وِبْئس بكسر :جمود الفعلین نعم وبئس: أوال

الباء وتسكین الھمزة یستعمالن بھذه الصیغة للمدح والذم وبھذا المعنى وھذا الضبط ھما 
فال ) ِبْئَس الرجُل المنافُق(و ) حمٌدِنْعَم الرجُل م(جامدان ال یتصرفان أيَّ تصرف مثل 

 .یأتي منھما مضارع وال أمر وال یكون لھما اسم فاعل وال غیر ذلك
فإذا استعمال لغیر المدح والذم وتغیرت صیغتھما ووردا لإلخبار بالنعمة أو البؤس مثل 

بمعنى ) نقوُدهَبِئَس الولُد الذي ضاعْت (بفتح نون نعم وكسر العین، و) َنِعَم الولُد بألعاِبِھ(
َحِزن بفتح الباء وكسر الھمزة، فھما في ھذا االستعمال متصرفان كسائر األفعال یقال 

 .َنِعَم، َیْنَعم، ِاْنَعم، ناِعم، َبِئَس، َیْبَأس، فھو بائس
وإنما لم یتصرفا عند إفادتھما المدح والذم ألنھما لما لزما إفادة ذلك خرجا عن أصل 

 .الحدث والزمان فأشبھا الحرف فلزما صورة واحدة ال تتغیراألفعال وھو الداللة على 
 المشھور عند جمھور النحاة أن نعم وبئس فعالن :فعلیة نعم وبئس أو اسمیتھما: ثانیا

وھو مذھب البصریین وبعض الكوفیین، وقد استدلوا على ذلك بدخول تاء التأنیث 
وذھبت جماعة من ).  المرأُة َدعٌدِبْئَسِت(و ) ِنْعَمِت المرأُة ھنٌد(الساكنة علیھما مثل 

الكوفیین إلى أنھما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر علیھما في قول 
واِهللا ما ھي (وقول آخر حین بشر بوالدة بنت لھ ). ِنْعَم السیُر على ِبئَس الَعْیُر(بعضھم 

ى أن ھناك موصوفا ،  وقد خرج القوالن عل)بنعَم الولُد نصُرھا بكاٌء وِبرُّھا َسِرقٌة
محذوفا، وأن حرف الجر قد دخل على الموصوف المحذوف ال على نعم وبئس، 
والتقدیر في األول نعم السیر على َعْیٍر مقول فیھ بئس العیر،  وفي الثاني واهللا ما ھي 

 .بولد مقول فیھ نعم الولد
 : لفاعل نعم وبئس ثالثة أحوال:أحوال فاعل نعم وبئس: ثالثا

، وقد )ِنْعَم المولى وِنْعَم النصیُر(ومنھ ) ِنْعَم الرجُل محمٌد( محلى بأل مثل  أن یكون-1
 :اختلف في ال ھذه على ثالثة أقوال

أنھا للجنس حقیقة فعندما یقال نعم الرجل محمد فكأن المتكلم قد مدح جنس : األول
 .الرجال كلھ، ثم خص محمدا بالذكر فیكون قد مدحھ مرتین

 مجازا فكأن المتكلم جعل محمدا ھو جنس الرجال كلھم مبالغة أنھا للجنس: الثاني
 .ومدحھ
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ادخل : أنھا للعھد، وھو العھد الذھني ألن المعھود مبھم بكلمة الرجل مثل : الثالث
السوق واشتر اللحم، ثم یفسر ھذا اإلبھام بذكر محمد تفخیما لشأنھ في حالة المدح، أو 

لعھد الخارجي والمعھود ھو الفرد المعین وھو تقلیال لشأنھ في حالة الذم، وقیل ھي ل
المخصوص بالمدح أو الذم وكأنھ یقال نعم محمد ھو ثم یوضع الظاھر وھو الرجل 

 .محل المضمر وھو الضمیر ھو
 )وَلِنْعَم داُر المتقین(ومنھ ) ِنْعَم مستقیُم السلوِك( أن یكون مضافا لما فیھ أل مثل -2
ففاعل ) ِنْعَم رجال خالٌد(نصوبة على التمییز مثل  أن یكون مضمرا مفسرا بنكرة م-3

ِنْعَم قوما (نعم ضمیر تقدیره ھو تفسره كلمة رجال التي نصبت على التمییز، ومنھ 
 :، ومنھ قول الشاعر)ِبْئَس للظالمیَن بدال(و ) َمْعَشُره

 ).ِنبأساُء ذي الَبْغي واستیالُء ذي اإلَح  َلِنْعَم َمْوِئال المولى إذا َحِذَرْت  (
وھل یجوز أن یحل محل الضمیر اسم ظاھر ویبقى التمییز ویجمع بینھما؟ قال قوم ال 

نعم الرجل رجال خالد، وقال قوم إنھ یجوز : یجوز، وھو المنقول عن سیبویھ فال یقال
 :واستدلوا بقول القائل

 )فحال وأمُُّھُم َزالُء ِمْنِطیُق  والتَّغِلِبیُّون بئس الفحُل فحُلُھُم  (
عنى البیت في ذم بني تغلب أن رجالھم لؤماء وفقراء وسیئون، وأن نساءھم ممتھنات وم

مھزوالت من كثرة الخدمة والعمل، وتضع الواحدة منھن حشایا وأغطیة لتكبر جسمھا 
 :وبقول القائل. وتستر ھزالھا ونحافتھا

 )فِنْعَم الزاُد زاُد أبیك زادا   َتَزوَّْد مثَل زاِد أبیك زادا  (
إن أفاد التمییز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بینھ وبین الفاعل :  فریق ثالثوقال
 .وإن لم یفد لم یجز مثل نعم الرجل رجال زید) ِنْعَم الرجُل فارسا زیٌد(مثل 

إْن ُتبدوا (تقع ما بعد نعم أو بئس فیقال نعم ما أو ِنِعّما، وبئس ما ومنھ : ملحوظة
 )ِبْئَسما اشتَرْوا بھ أنفَسھم(و ) الصدقاِت فِنِعمَّا ھي

 :واختلف في ما ھذه على أقوال نذكر منھا ثالثة
ِنِعمَّا ( أنھا فاعل لنعم أو بئس وھي اسم موصول وما بعده صلة لھ في مثل :األول

أي نعم الذي یعظكم بھ وذلك ألن بعدھا جملة فعلیة، أو ھي نكرة تامة في ) َیعُظكم بھ
 . الشيء ھيأي فنعم) فِنِعمَّا ھي(مثل 
جملة ) ِنِعمَّا َیعُظكم بھ( أنھا تمییز في محل نصب وھي على ھذا نكرة ففي :الثاني

ما في محل نصب تمییز، ولیس بعدھا ) فِنِعمَّا ھي(یعظكم بھ صفة لھا، وفي جملة 
 .صفة
 . أنھا كافة وقد كفت نعم أو بئس عن العمل فال فاعل لھما:الثالث

 .والقول األول ھو األرجح
 : أسلوب المدح أو الذم لھ أركان ثالثة:أركان أسلوب المدح أو الذم -3

 .فعل المدح أو الذم وھو نعم وبئس وسیأتي ما یجري مجراھما: األول
 .الفاعل لفعل المدح أو الذم، وقد سبق ذكر أحوالھ: الثاني
 .المخصوص بالمدح أو بالذم وسیأتي ذكره مستقال: الثالث

 المخصوص بالمدح أو بالذم ھو الذي یكون مقصودا :ذم المخصوص بالمدح أو بال-4
) ِنْعَم الُخلُق الصدُق(بالمدح أو بالذم، ویذكر بعد فاعل نعم وبئس ویكون مرفوعا مثل  

 :، وفي إعرابھ أوجھ)ِبْئَس الُخلُق الكذُب(و 
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وھو أشھرھا وأرجحھا أنھ مبتدأ مؤخر والجملة التي قبلھ من فعل المدح أو الذم : األول
 .فاعلھ خبر مقدم عنھو

أي ھو ) ِنْعَم الُخلُق الصدُق(أنھ خبر مبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو مثل : الثاني
 .أي ھو الكذب) وِبْئَس الُخلُق الكذُب(الصدق، 

أنھ مبتدأ وخبره محذوف ففي الجملتین السابقتین تقدیره الصدق الممدوح، : الثالث
 .والكذب المذموم

اردا بعد نعم أو بئس وفاعلھما، فإن كان واردا قبلھما فھو وھذا إذا كان المخصوص و
 .مبتدأ قوال واحدا

إنا وجدناه ( إذا تقدم ما یدل على المخصوص بالمدح والذم یجوز حذفھ مثل :ملحوظة
 .فحذف المخصوص بعد نعم العبد لفھمھ من الكالم السابق) صابرا ِنْعَم العبُد

ستعمل في المدح والذم أفعال أخرى غیر نعم  ت: أفعال المدح والذم غیر نعم وبئس-5
وبئس، وھي َحبَّذا وال َحبَّذا، والفعل الثالثي الذي على وزن فُعل كحُسن وقُبح وفیما یلي 

 :تفصیلھا
وفي الذم ال حبذا مثل ) َحبَّذا األمانُة(یستعمل حبذا في المدح فیقال :  َحبََّذا وال َحبََّذا-1
 :ومثل) ال َحبَّذا الخیانُة(
 )إذا ُذِكرْت َمٌي فال َحبَّذا ِھَیا  أال َحبَّذا أھُل الَمال غیَر أنھ  (

 :وفي إعراب حبذا وال حبذا األقوال التالیة
أن َحبَّ فعل ماض وذا فاعلھ، والمخصوص بالمدح المذكور بعده مبتدأ والجملة : األول

دوح أو قبلھ خبر مقدم، أو المخصوص مبتدأ خبره محذوف تقدیره ھو كذا أي المم
 .وھذا أشھر األقوال وأقواھا وھو منقول عن سیبویھ. المذموم
أن َحبَّذا اسم وقد ركبت فیھ َحبَّ مع ذا فصارا اسما واحدا وھو مبتدأ وخبره : الثاني

 .المخصوص المذكور بعده أو حبذا خبر مقدم، والمخصوص مبتدأ مؤخر
 وصارا كلمة واحدة وجعال فعال، أن َحبَّذا فعل ماض، وقد ركبت فیھ َحبَّ مع ذا: الثالث

 .وھذا أضعف األقوال فیھا. وأن فاعلھ ھو المخصوص بالمدح أو بالذم
 یأتي المخصوص بالمدح أو بالذم بعد ذا، وتلزم ذا اإلفراد والتذكیر :األولى: ملحوظات

على أي حال كان المخصوص من تذكیر أو تأنیث أو إفراد أو تثنیة أو جمع فیقال 
، وَحبَّذا فاطمُة، وَحبَّذا الرجالن، وَحبَّذا البنتان، وَحبَّذا الناجحون، وَحبَّذا َحبَّذا عليٌّ(

 .وفي الذم ال حبذا وذلك ألنھ كالكالم الجاري مجرى المثل واألمثال ال تغیر) الناجحات
 قد تحذف ذا ویأتي بعد َحبَّ اسم غیر ذا، ویجوز في ھذا االسم وجھان الرفع :الثانیة
وتكون الباء الجارة زائدة، وأصل ) َحبَّ بعمٍرو(أو الجر بالباء مثل ) عمٌروَحبَّ (مثل 

 .َحّب َحَبَب أدغمت الباء في الباء فصارت َحبَّ
تكون حركة الحاء في حبذا الفتح فقط، فإذا كان بعد َحبَّ اسم غیر ذا جاز في : الثالثة

وقد روي بالوجھین قول ) ُحبَّ خالٌد(أو الضم مثل ) َحبَّ خالٌد(حركتھا الفتح مثل 
 :الشاعر

 بفتح الحاء وضمھا) وحَُبَّ بھا مقتولًة حین ُتقتُل فقلُت اقتلوھا عنكُم بِمزاِجھا  (
قد یستعمل في المدح أو الذم فعل على وزن :  فعل المدح أو الذم الذي على وزن فُعل-2

ظُرف (سواء أكان مضموم العین أصالة مثل ) ساء(و ) حُسن(فُعل بضم العین مثل 
،  فكل ھذه األفعال إذا قصد بھا )فُھم(أو اجتلبت الضمة فیھ للمدح مثل ) وشُرف وخُبث
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المدح أو الذم فإنھا تأخذ حكم نعم وبئس أي أنھا تصبح جامدة غیر متصرفة، ویكون 
فاعلھا محلى بأل، أو مضافا لما فیھ أل، أو ضمیرا مستترا مفسرا بتمییز ویشترط في 

كون صالحا لما یصلح لھ فعل التعجب، أي أن یكون ثالثیا الخ مثل ھذا الفعل أن ی
) ساءِت الناُر مصیرا) (َحُسَنِت الجنُة داَر ِإقامٍة: (صفات فعل التعجب، ومن أمثلتھا

ساء مثال ) (َحُسَن عمال البذُل) (ساء مأوى الكافرین الناُر) (َحُسَن ثواُب المؤمنین الجنُة(
 )القوُم الذین كذبوا بآیاِتنا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي أفعال المدح والذم وبین فاعل كل منھا والمخصوص بالمدح أو بالذم
 )والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیھا وبئس المصیر (-1
أولئك جزاؤھم مغفرة من ربھم وجنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا ونعم  (-2

 )أجر العاملین
فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن  (-3

 )أولئك رفیقا
 )وإن یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا (-4
 )وُیَلقَّون فیھا تحیة وسالما خالدین فیھا حسنت مستقرا ومقاما (-5
 لنا فراشا ولم یفتش لنا كنفا منذ أتانا نعم المرء من رجل لم یطأ -6
 لم تفرق أمورھا األھواء    حبذا العیش حین قومي جمیع-7
 وأحبب بأیامھ أحبب     أال حبذا صحبة المكتب-8
 إال وكان لمرتاع لھا وزرا    نعم امرأ ھرم لم تعُر نائبة-9

  إن ابن عبد اهللا نعم أخو الفتى وابن العشیرة-10
 حضروا لدى الحجرات نار الموقد   مرِّيُّ أنت إذا ھمو نعم الفتى ال-11
 كالھما غیث وسیف عضب    نعم امرأین حاتم وكعب-12

)2( 
 :فیما یأتي عبارات فیھا مدح قابلھا بذكر ضدھا وذمھ في عبارات من عندك

  نعم خلق العدل-2      نعم حكما العادل-1
 ھ نعم صانعا المتقن عمل-4     نعم طالبا المجتھد-3
  نعم رجال األمین-6   نعم الصدیق من یدل على الخیر-5
  نعم ما تتمسك بھ الحق-8    نعم ما تفعل تقدیر المصلحین-7
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)3( 
 :بین الفاعل والمخصوص بالمدح أو بالذم فیما یأتي واذكر إعراب كل منھما

 )كانوا ال یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون (-1
 )لھم أنفسھم أن سخط اهللا علیھملبئس ما قدمت  (-2
  نعمت الصفة مساعدة المحتاجین-3
  بئس خلقا الجزع عند المصائب-4
  نعم الخلق الصبر على الشدائد-5
  حبذا الوئام والتآلف-6
  أبوك نعم من تطیع-7
  حبذا الحریة وال حبذا العبودیة-8
  نعمت صحبة األخیار وبئست صحبة األشرار-9

 صدق نعم ما تقول ال-10
)4( 

 :امدح ما یستحق المدح وذم ما یستحق الذم مما یأتي
 – الحرص على النظافة – مساعدة المحتاجین – اإلخالص – التقوى –الغرور 

  خلف الوعد– الوفاء –المحافظة على الكتب 
)5( 

ھات ثالث جمل من عندك للمدح تستخدم في إحداھا نعم، وفي الثانیة حبذا، وفي الثالثة 
 .ث جمل للذم تستخدم في إحداھا بئس، وفي الثانیة ال حبذا، وفي الثالثة ساءَحُسن، وثال

)6( 
 :أعرب ما یأتي

أولئك لھم جنات عدن تجري من تحتھم األنھار یحلون فیھا من أساور من ذھب  (-1
ویلبسون ثیابا خضرا من سندس وإستبرق متكئین فیھا على األرائك نعم الثواب 

 )وحسنت مرتفقا
      وبئس امرأ من ال یعین على الدھر یق المرء من كان عونھ فنعم صد-2
 


