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 الطلبي نشاءاال

 التمنَّي (2) 
 

مَّا لكونه ُممِكنًا َغيَر م :التمني - طموع َطَلُب أْمٍر َمْحُبوٍب ال ُيرَجى ُحُصوُله، إمَّا ِلَكوِنِه ُمْسَتِحياًل، وإِ 
 في َنْيِلِه.

، ِلَغَرض بالغيٍّ  . -  وإللفُظ إْلَمْوُضوُع للتمني َليَت، وقد ُيَتمَّنى بَهل َولو، َوَلعلَّ
يًا، وُيَعبُر فيِه بلعل َأْو َعَسى، وقد   - إذإ كان إألمُر إلمحبوُب ِمما ُيرَجى ُحُصوُلُه كاَن َطَلُبُه تَرجِّ

.  تستعمل فيه َليَت َلَغَرض بالغي ٍّ
 مثلُة:إأل
 ُرُسُل َربَِّنا ( و قال تعالى: }َهْل َينُظُروَن ِإالَّ َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِتي تَْأِويُلُه َيُقوُل إلَِّذيَن َنُسوُه ِمن َقْبُل َقْد َجاءتْ 1)

ْعَمُل َقْد َخِسُروْإ َأنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّا ِباْلَحقِّ َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَيْشَفُعوْإ َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر إلَِّذي ُكنَّا نَ 
 ( سورة إألعرإف .53)َكاُنوْإ َيْفَتُروَن{ 

 و قال جرير: (2)
 باَن إلشَّباَب َحِميَدٌة َأيَّاُمُه ... لو َأنَّ ذلَك ُيْشَتَرى َأو َيْرِجعُ           

 ( و قال آخر:3)
 ُيعيُر َجناَحُه .َ.علِّي ِإلى من َقد َهويُت َأِطيُر  َأِسْرَب إْلَقطا، هْل َمنْ               

.                                 و قال تعالى: }... َقاَل إلَِّذيَن ُيِريُدوَن إْلَحَياَة إلدُّنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي  (4)
       ( سورة إلقصص .79ُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم{ )قا
 لبحُث:إ

ذإ تَأملت إلمطلوب في كل مثال وجدته أمرًإ محبوبًا ال يرجى  إألمثلة إلمتقدمة جميعها من باب إإِلنشاء إلطلبي. وإ 
حصوله، ِإما لكونه مستحياًل كما في إألمثلة إألربعة إألولى، و ِإما لكونه ممكنًا غير مطموع في نيله كما في 

 نشاء بالتمني.إلمثال إألخير، ويسمَّى هذإ إلضرب من إإلِ 
و إألدوإت إلتي أفادت إلتمني في إألمثلة إلمتقدمة هي: ليت، وهل، ولو، ولعل: غير أن إألدإة إألولى أفادته 
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 بأصل إلوضع، أما إلثالث إألخرى فإنها إسُتْعِملت فيه للطائف بالغية.
ذإ كان إلمطلوب إلمحبوب ممكنًا مطموعًا في حصوله كان طلبه ترجيًا، ويع بر فيه بلعل وعسى، و قد هذإ وإِ 

 تستعمل فيه ليت لسبب يقصده إلبليغ كما في قول أبي إلطيب:
 َفيا َليَت ما َبْيني وَبيَن أِحّبتي ِمَن إلُبْعِد ما َبيني وَبيَن إلَمصاِئِب            

 
، و تعيِين إألدإة في كل مثال:لبيان ما في إألمثلة إآلتية   من تمنٍّ أو ترجٍّ

 ( قال صريع إلغوإني:1)
 وإهًا ألياِم إلَصبا وزماِنِه َلْو كاَن أْسعَف بالَقيام قليال                

 ( و قال أبو إلطيب:2) 
 َفَلْيَت هَوى إألحّبِة كاَن َعداًل َفَحّمَل ُكّل َقلٍب ما أَطاَقا                 

( سورة غافر 11)ُخُروٍج مِّن َسِبيٍل{  ال تعالى: }َقاُلوإ َربََّنا َأَمتََّنا إْثَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا إْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى( ق3)
. 

 إإلجابُة:
 إلرقم ... إلمعنى إلمرإد ... إألدإة ... إلبيان

 مكن غير مطموع في حصوله.... إلتمني ... لو ... ألن إلمطلوب هنا م 1
 ... إلترجي ... ليت ... " " " " " مطموع في حصوله. 2
 ... إلتمني ... هل ... " " " " " غير مطموع في حصوله. 3

 تمريناتٌ 
، وبين إلسرَّ في إستعمال ما جاء   (1)        بين ما في إألمثلة إآلتية من تمنٍّ أو ترجٍّ

 إألصلي:من إألدوإت على غير وضِعِه       
 ( قال مْروإُن بن أبي حفصة في رثاء مْعن بن زإئدة:1)

 فليَت إلشاِمِتين بِه َفدوُه وَليَت إلُعمَر مدَّ َلُه فَطاال              
 ( و قال أبو إلطيب في رثاء أخت سيف إلدولة:2)

 َتِغِب َفَلْيَت طاِلَعَة إلّشْمَسيِن َغاِئَبٌة َوَليَت غاِئَبَة إلّشْمَسيِن لم        
 َعسى إلَليالي إلَّتي َأضَنت ِبُفرَقَتنا ِجسمي َسَتجَمُعِني َيومًا َوَتجَمُعُه  (و قال آخر:3)
 و قال إهلل تعالى: }َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَماُن إْبِن ِلي َصْرًحا لََّعلِّي َأْبُلُغ إأْلَْسَباَب{. (4)
 ُكوَن ِمَن إْلُمْؤِمِنيَن{ ( و قال تعالى: }َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفنَ 5)
 


