
 وال تقل...  قل

 ....أمتنى لكم

 الشيخ عبد احلي العمروي

 أستاذ كرسي النحو 
  جبامع القرويني

 

أمتنى لكم سفرا سعيدا، وعمرا مديدا، وأمتنى أن ترافقكم السالمة، يعربون : ويقولون

 .عن األمل والرجاء يف حصول اخلري والسعادة والصحة والعافية( أمتنى)بالفعل

والتمين يف اللغة هو الطلب والتقدير، واإلرادة القريبة من الكذب، يقول الراغب يف 

 تقدير يءء يف النف  وتصوير  فياا، ولل  قد يكون عن مينوالت:" مفردات القرآن

ا اان أارر  عن ختمني صار ملختمني وظن، وقد يكون عن روية وبناء أصل، لكن 

      : ال حقيقة له، قال تعاىلالكذب له أمل ، فأارر التمين تصور ما 

/             :وقال سبحانه

فتمنيام املوت قبل حلول آجاهلم من املستحيالت اليت ال ميكن حتقيقاا،  ،( 6اجلمعة )

:" فيؤول لل  إىل الظن الباطل ، والتخمني الكالب، ثم يتابع صاحب املفردات فيقول

واألمنية الصورة احلاصلة يف النف  من متين الشءء وملا اان الكذب تصور ما ال 

بدإ للكذب، وصح أن يعرب عن الكذب حقيقة له وإيراد  باللفظ، صار التمين اامل

ما تغنيت وال متنيت : بالتمين، وعلى لل  ما روى عرمان بن عفان رضء اهلل عنه أنه قال

    :منذ أسلمت، أي ما اذبت، ومن األمانء مبعنى الكذب قوله تعاىل

      /( البقرة)إال : إال اذبا، وقال غري : ، قال جماهد معنا  77

تالوة جمردة عن املعرفة، من حيث إن التالوة بال معرفة املعنى جتري عند صاحباا 

وهء من " ليت"معنى  جمرى أمنية متناها على التخمني، وحيث يذار النحاة

 إن ليت للتمين، ثم يفسر النحاة: احلروف اليت تنسخ حكم املبتدإ واخلرب يقولون

 الذي هو طلبلتمين يف اواألارر استعمال ليت . التمين بأنه طلب املستحيل أو العسري

 : -اما يقول النحاة-املستحيل ومنه

 فأخرب  مبا فعل املشيب     يوماأال ليت الشباب يعود 

      : ومن استعماهلا يف طلب املستحيل أيضا قوله تعاىل

              /



ناى عن التمين، ألن التمين أقرب إىل الكسل والتقاع  عن  ، والرسول  (77النساء )

الكي  من دان نفسه وعمل ملا بعد :" العمل، ففء الرتمذي من حديث يداد بن أوس

ومن التمين املستعمل يف " عاجز من اتبع نفسه هواها وتنمى على اهلل األمانءاملوت، وال

 : قول الشاعر املستحيل أيضا 

 متنى بناتء أن يعيش أبوهما     وهل أنا إال من ربيعة أو مضر

إمنا " واستعملوا اليت ولو وصل لعل:" وقال حمشء نظم اجلوهر املكنون لدى قوله

ن لو تكون للمحال والتمين حمال، فناسب جعلاا يف بع  لوا ليت للتمين ألاستعم

ويقول الشيخ الباجوري " األحيان نائبة عن ليت اليت هء لتمين احملال أو ما هو مبنزلته

يف يرح قصيدة بانت سعاد اليت أنشدها اعب بن زهري يف النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 : ت اآلتءفأعجب عليه السالم وأعطا  بردته يقول وهو يشرح البي

 منت وما وعدت     إن األمانء واألحالم تضليل افال يغرن  م

األظار أنه ضم األحالم لألمانء ملناسبتاا هلا يف عدم التحقق، واألمانء خمايل فاسدة، 

األمانء حلم اليقظة، وقال رجل البن : وضياع زمان يف غري فائدة، وقال أفالطون

طري يف غري هواء، فقال له أنت رجل تكر  رأيت اأنء أسري يف غري ماء، وأ: سريين

 . األمانء

ومتنى . والكتاب قرأ . ومتنى اذب: ومتنى يف اللغة معنا  اذب، قال يف القاموس  

احلديث اخرتعه وافتعله، فالتمين أقرب إىل الكذب والظن الباطل، واخليال الضائع، 

 .وطلب العسري أو املستحيل

ومبا أن التمين هو الكذب والظن الباطل واالختالق واالفتعال اما جاء يف القرآن   

أمتى لكم سفرا سعيدا، وأمتنى لكم عودة ميمونة، فإن  : والشعر واتب اللغة فال تقل

وقل أرجو ل  سفرا . بذل  تتمنى املستحيل والعسري أو الكذب واالفتعال واالختالق

 .أسأل اهلل ل  السالمةوأدعو ل  بالسالمة أو أميمونا، 


