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  التمّنــي

  .هو الرغبة الشديدة يف أمر يستبعد حصوله ، سواء أكان مستحيالً ، أم كان بعيد االحتامل : التمني 

  مثال عىل األمر املحتمل  مثال عىل األمر املستحيل

 نُرَّد وال نُكَّذب بآيات ربّنا ونكون من املؤمنني  يا ليتنا 

27 سورة األنعام    

  ليلة شعري ، هل أبينت  ليتأال 
  بوادي الغضا أزجي القالص النواجيا ؟                 

فالكفرة يتمنون عنـد معاينـة الحسـاب أن يـردوا إىل 
الــدنيا فيؤمنــوا وال يكــّذبوا ،والعــودة للــدنيا أمــر 

  . مستحيل

فالشاعر مل يتمنَّ أن يبيت يف القمـر، بـل  يبيـت ليلـة بـوادي 
غـري محـال،  الغضا ، ذلك الـوادي الحبيـب إىل نفسـه ، وهـذا

  . ولكّنه بعيد املنال يف نفس الشاعر الذي أحّس بدنو أجله

  . ليت: التمني األصليّة  وأداة
مل توضـع للتمنـي ، ولكّنهـا خرجـت عـن  أدواتأيضاً  فهناك. وإذ كانت ليت هي األداة األصليّة للتمني 

  .، هل ، لوال ، لوما  لعل: وتلك األدوات هي . معناها الحقيقّي واستعملت يف التمني لغرض بالغي 
  . توقع أمر محبوب : ومعنى الرتجي . هي أداة الرتجي األصليّة  : لعلو 

  الفرق بني التمّني والرتّجي  مثال عىل الرتّجي

 فإمنا يرسناه بلسانك لعلّهم يتذكرون  58 

  الدخان

إذا كان املرغـوب فيـه ممكـن حصـوله صـار طلبـه ترّجيـاً ، وإن كـان  بعيـد 
ع فيه كان طلبه متّنياً ،ومرد ذلك إىل نفس املـتكلم وإحساسـه الحصول ال طم

إذا كنت تطلبني حصول مـال وتتوقعينـه وتطمعـني يف وجـوده ونيلـه : فمثالً 
وإن كنت غري متوقعة له وال طمع لـك . لعّل يل ماالً فأحج به : قلت مرتجية 

   19.. ليت يل ماالً فأحج به : يف نيله مع وجود الرغبة ، قلت متمنية

ولعل يف هـذه اآليـة وإن كـان فيهـا معنـى 
فيهـا معنـى التوقـع لألمـر  أّن◌ّ التعليل إالّ 

  املحبوب

فتأتيـان : )وال ستعامل هذه األدوات يف التمني ينصب املضارع يف جوابهـا (  لوماو  لوالأّما  , سبق ذكرها يف االستفهام : هل
  بثالثة أوجه 

  حرف توبيخ و تنديم  )حّث ( حرف عرض و تحضيض   حرف امتناع لوجود

حرف يتضمن معنى الرشط يدل 
 :نحووجود غريه عىل امتناع يشء ل

   . األم النقرض الحنان)لوما( لوال

وذلك إذا أىت بعدها جملة فعلهـا مضـارع أو مـا بتأويلـه 
  .تستغفرون هللا   )لوما (  لوال:نحو 

التوبـة ،  122 )) فلوال نفر من كّل فرقة منهم طائفة ليتفقهـوا يف الـدين(( 
   لوال ينفر: أي 

وذلك إذا أىت بعدها فعل 
 نحوتأويله ماٍض أو ما يف 

  20 اجتهدت )لوما (  لوال

  

  :أخرى ألفاظ األصلية وب بأداته أمثلة عىل التمني

  البيان والتوضيح  األداة  املثال  

 الشباَب يعوُد يوماً  ليـــــــــتأال
  ه مبا فعل املشيــــــــُبفأخرب              

ــه   ليت ــوله لكون ــى حص ــذي ال يرج ــوب ال ــر املحب ــب األم طل
  .مستحيالً 
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 من يعـري جناحه هلأرسب القطا 
   إىل من قد هويـــت أطريُ  لعيل               

فطــريان الشــاعر إىل أحبابــه بجنــاح طــائر أمــر مســتحيل ،   لعّل 
وهذا يقتيض اسـتعامل أداة التمنـي األصـليّة ليـت ولكّنـه 

ل فيهــا لعــّل وهــي تفيــد الرجــاء ، لغــرض بالغــي اســتعم
مقصــود وذلــك إلبــراز األمــر املســتحيل يف صــورة املمكــن 

   22 .وذلك لكامل العناية به ، والرغبة يف وقوعه 

  أو تقول حني ترى العذاب لو أّن يل كرة فأكوَن

  الزمر  58 من املحسنني

بـدليل نصـب الفعـل التمنـي  فلو يف هذه اآلية الكرميـة تفيـد  لو

، والفـرق بـني  املضارع بعدها بأن املضمرة بعد الفاء املسـبوقة بهـا
التمنــي بلــو و التمنــي بليــت هــو أن التمنــي بلــو يــزداد 

فيه بعداً واستحالة وسـياق اآليـات الكرميـة ينبـئ  ىاملتمنَّ 
بهذا ، فقد وقع هذا التمني بعد رؤيتهم العذاب وتيقـنهم 

ــأس واســتحالة وقوعــه ، وهــذا مــام  ــد شــعورهم بالي يزي
بعــداً ) بلــو ( الرجــوع إىل الــدنيا ويرجــع ازديــاد التمنــي 

  ..واستحالة إىل طبيعة داللتها إذ هي حرف امتناع المتناع 

  يقول اإلنسان يومئذ أين املفر 11 أيـن الخـالص ؟ : يقول من وقـع يف شـّدة يسـتبعد زوالهـا   أين  القيامة
ني باالستفهام هنـا هـو أّن  هـؤالء والرس البالغي وراء التم

لشدة دهشتهم وفرط حـريتهم طـارت عقـولهم فظنـوا أن 
  . غري املكن صار ممكناً ، فاستفهموا عنه 

  قالوا ربّنا أمّتنا اثنتني و أحييتنا اثنتني فاعرتفنـا

  غافر   11إىل خروج من سبيل  فهلبذنوبنا 

  

وال . إبراز األمر املستحيل يف صورة املمكن إلفادة الحرسـة   هل
يصح حملـه عـىل االسـتفهام ألّن املرشـكني يعلمـون أنـه ال 

  سبيل للخروج من النار

    الخالصة  
  هو طلب أمر محبوب ، مستحيل ، أو شديد البعد : التمني.  
  ليت ( أداة التمني األصلّية هي. (  
  هل ، لعل ، لوما ، لوال : وهذه األدوات هي , تستعمل يف التمني أدوات أخرى ألغراض بالغّية.  

  21ريباً ممكناً ، وذلك لشّدة الحرص عليه ، وفرط التعلق به تستعمل هل ولعل إلظهار املتمّنى ق

  تدريبات عىل التمني

  التدريب األول
  :األداة املناسبة للتمني و األداة املناسبة للرتجي ، واألداة املناسبة للحض والعرض املئي الفراغ ب

  اإلجابة                                                   

  ليت  التمني  الوقت ال مييض… 1
  لعيل  الرجاء  أنجح يف االمتحان … 2
  ، أو لوما  لوال  التحضيض  تزوريننا فنكرمك … 3
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  التدريب الثاين
  .بيني ما يف األمثلة من متّن ، وبيني الرس يف استعامل ما جاء من األدوات عىل غري وضعه األصّيل 

  البيان والتوضيح  األداة  املثال

  ويــوم يعــض الظــامل عــىل يديــه يقــول يــا ليتنــي

   لفرقانا   27اتخذت مع الرسول سبيال

طلــب األمــر املحبــوب الــذي ال يرجــى حصــوله لكونــه   ليت
  . مستحيالً

  الكواكب تدنو يل فأنظمها ليــــت
  عقوَد مدح فام أرىض لكم كلمي                

طلــب األمــر املحبــوب الــذي ال يرجــى حصــوله لكونــه   ليت
  . مستحيالً

  ليــــكام أيا منزْيل سلمى ، سالٌم ع
  هل األزُمُن الاليئ مضني رواجع                   

  . إبراز األمر املستحيل يف صورة املمكن إلفادة الحرسة   هل

  

  

  مّني تبنّي الطالبة فيها أداة التمّني ومعناهامناذج ألسلوب الت

  التعليق  املعنى  األداة  

ـــــر   ليتني ـــــب األم طل
املحبوب الـذي ال 
يرجـــى حصـــوله 

  لكونه مستحيالً

يا ليتني كنت تراباً حتـى ال أحاسـب : يتمّنى الكافر أنّه مل يخلق ومل يكلّف ويقول : أي 
لحيوانات يوم القيامة فيقتّص للجـاّمء وذلك حني يحرش هللا ا: وال أعاقب قال املفرسون 

  23من القرناء ، وبعد ذلك يصرّيها تراباً ، فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك حتى ال يعذب

إبـــــراز األمـــــر   لعّيل 
املســــــــتحيل يف 

  . صورة املمكن

قال أبو حيّان وبلوغ أسباب السموات غري ممكن ، لكّن فرعون أبرزه يف صـورة املمكـن 

  24 .عيه متويهاً عىل سام

ــمنة   لعلك ــاءت متض ج
معنـــى اإلشـــفاق 
مــن أمــر مكــروه 
ــــا  ــــت هن وليس
للتمنــــــــــي وال 

  للرجاء

ومـن معانيـه أيضـاً اإلشـفاق مـن أمـر  ، عرفنا أّن من معاين الرجاء توقـع أمـر محبـوب
فـإّن السـاعة مخوفـة يف حـّق )) السـاعة قريـب  لعـّل وما يدريك (( مكروه مثال ذلك 

  25 ))والذين آمنوا مشفقون منها  ((املؤمنني بدليل قوله تعاىل 

إبراز األمر املستبعد يف صورة املمكـن وذلـك للتحـدي والسـخرية ) مبعنى ينزّل (  أنزل   تحضيض   لوال
  والعناد

عتاب لجميع املؤمنني أي كـان ينبغـي علـيكم أن تنكـروه أّول سـامعكم لـه وتقولـوا ال   التوبيخ و التنديم  لوال

   26الكالم وال نذكره ألحد ينبغي لنا أن نتفوه بهذا
  إبراز األمر املستبعد يف صورة املمكن املقرون بالسخرية والتحّدي والعناد   تحضيض  لوما
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