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 أسموب التمني
 في المعمقات العشر 
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 خــــــالد  أحمــد شمــــبي الخيـــــاط/ الباحث 
 

 
 



 

 

 المعلقات العشر أسلوب التمني في

 

 :التمني

هو طلب شيء محبوب ال يرجى حصػوه،  إمػأل ه ػ، ميػ حي  أو ه ػ، اليػو  هحصػوؿ 
 .(1)ه لذره أو  م  ألع مكروه كذهؾ

 .  (3)أمر موهـو  هحصوؿ وربمأل كألف مي حي   هحصوؿ (2): هو طلب وقيل

  :*أدواته

  هلػ    وهػ  هػو   هػ   هيت " وقو  ي لم  أوو ت أخػر  ملػ :   "  هص  فيهأل 
   أال   هومأل   هوال.

 مثل:

 )يأل هي  ي   خذت مع  هريوؿ يبي  ( .×× 

 )فه  ه أل مف شفلألء فيشفلو  ه أل  (. ××

 . )ووو  هو  وهف فيوه وف (  ××

 أياألب  هيمو ت (. .)هللى أبلغ  هياألب  ××

إهػػػى ملػػػألف  -طلػػػب أمػػػر موهػػػوـ -* وقػػػو يخػػػرج أيػػػلوب  ه م ػػػي قػػػف مػػػر وه  هح ي ػػػي
 مل :  ه  ويـ   هيؤ ؿ.... إهى غير ذهؾ مف ملألف.  (4)م وهوة

 * ومف أمللة  هملأل ي  همجألزية هيلوب  ه م ي في  هملل ألت: 
 الحزن , الرجاء



 

 

 وهي : ورد أسموب التمني في ثمانية مواضع من شعر المعمقات ,

الواردة  صيغ التمني ــــهامطمعــــــــــ اســــــم المعمقة
 فيها

صيغ التمني الواردة عدد 
 فيها

 بين الموي  بسقط * ومنزل حبيب ذكري  من نبك   )قفا امرؤ القيـــس 
 )فحومل الدخول

 لــــيــــــت 

 لــــــــــو 

 

-- 

) لخولة أطالل ببرقة ثهمد *** تموح كباقي الوشم في   طرفة بن العبد 
 ظاهر اليد (.

5 

تكمم ***  بحومانة الدراج  ) أمن أم أوفي دمنة لم زهير بن أبي ُسممي 
 .  فالمتثمم ؟(

-- 

)عفت الديارمحمها فمقامها ***بمني تأبد غولها   لبيد بن ربيعة 
 فرجامها (. 

-- 

)هل غادر الشعراء من متردم  ** *  أم هل عرفت الدار  عنترة بن شداد 
 بعد توهم ؟(.

1 

 

)أال هي بصحنك فاصحبينا    ***   وال تبقي خمور  عمرو بن كمثوم 
 األندرينا( 

-- 

ٍ   يمل منه الثواء)آذنتنا ببينها أسم الحارث بن حمزة  1 (.اء *** رب ثاو 

وهل تطيق وداعًا أيها *)ودع هريرة إن الركب مرتحل األعشي ميمون 
 الرجل؟ (. 

-- 

***أقوت و طال عميها سالف )يادار ميةبالعمياء فالسند  النابغة الذبياني
 األبد (

1 

 -- (همه ممحوب *** فالقطبيات فالذنوب)أقفر من أ عبيد بن األبرص

   8 



 

 

* يكألو أيلوب  ه م ي أف يخ في مف  هملل ألت ف  يظهر فيهأل إال قلى  ي حيألء  
فأقلى  و جو ه، في ملل ة طرفة بف  هلبو    لـ  ي    و جوه كليرً   حيث   يألوي 

مجئي،  في ملل ة ق  رة  بف شو و وملل ة   هحألرث بف حلزة  وملل ة   يب
  ه ألاغة  هذبيأل ي   وفيمأل قو هأل مف  هملل ألت في لوـ فيهأل  و جو أيلوب  ه م ي.

أيلوب  ه م ي ورو في لمأل ية مو ضع في شلر  هملل ألت  وه و جألء أيلوب  ه م ي  *
 األقي  أوو ت  ه م ي .ووف  –"هيت "  " هو"  -في  هملل ألت  اأو  يف  

 التمني ب) ليت (:-أوالً 

 :ب) ليت ( في أربعة مواضع من شعر المعمقات  أسموب التمني ورد

 مطمعـــــــــــــــــــــــــــــها اســــــم المعمقة
صيغة 

األمرالصريحة 
 الواردة فيها

عدد صيغة األمر 
 الصريحة الواردة فيها

 )فحومل الدخول بين الموي  بسقط * ومنزل حبيب ذكري  من نبك   )قفا امرؤ القيـــس 

 * ليت
 
 
 

-- 

 1 ) لخولة أطالل ببرقة ثهمد *** تموح كباقي الوشم في ظاهر اليد (.  طرفة بن العبد 

 -- .  ؟(مم ***  بحومانة الدراج فالمتثمم) أمن أم أوفي دمنة لم تك زهير بن أبي ُسممي 

 -- (. امها ***بمني تأبد غولها فرجامهاالديارمحمها فمق)عفت   لبيد بن ربيعة 

 عنترة بن شداد 
 

 1 )هل غادر الشعراء من متردم  ** *  أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟(.

 -- )أال هي بصحنك فاصحبينا    ***   وال تبقي خمور األندرينا( . عمرو بن كمثوم 

ٍ   يمل منه الثواء (. )آذنتنا ببينها أسماء *** الحارث بن حمزة  1 رب ثاو 

 -- (. وهل تطيق وداعًا أيها الرجل؟*)ودع هريرة إن الركب مرتحل األعشي ميمون 



 

 

 1 )يادار ميةبالعمياء فالسند ***أقوت و طال عميها سالف األبد ( النابغة الذبياني

 -- )أقفر من أهمه ممحوب *** فالقطبيات فالذنوب ( عبيد بن األبرص

  4 

 

 أمثمةالتمني ب) ليت (:

 -ومن أمثمة ذلك أيضًا ,  قول عنترة بن شداد في معمقته: (1
ا الي  ااشالاا ا )يااشاةااش انااشاناالتالناا*ا* اامالااىااوووا*هنااما  اا  

ا *ه (.

 هذي  - هرمز -قف  همرأة (9)ورو هذ   هبيت في غرض  هفخر   و هشألة ك ألية 
 . هصألئو يهفو إهيهأل  هرج   أو  همهألة  ه ي ييلى إهي  ق  ألصهأل

ويط فخر  هشألقر ب فيػ،  و ق ػو وه بذ  ػ،  يػ علـ قػف محبوب ػ،  ويحػزف  وفي
قلى  حريمهأل قلي، وحللهأل هغيػره  مػع   كيػر حلػت هػ،  أي أف مػف حلػت هػ،  هػو ووف 
 هشألقر شجألقة و قو مأًل  وا ءً  في  هحروب  فكـ مف اط  صرق، اطل ة  ألفػذة  ومػأل 

 .مشهوريفأعلر  هوروع  همحكمة  ه ي مزقهأل اييف، قف شجلألف 

 هػذي حلػت  -فأيف هذ   هذي حلت هػ، مػف  هشػألقر ومػف قو ػ،  وقػوـ  لريفػ، 
والهػػة قلػػى أ ػػ، هػػيس أهػػً  ههػػذه  هشػػألة  فهػػو  كػػرة فػػي ذ  ػػ، فلػػـ ي ومػػ، إال  -هػػ،  هشػػألة

هف ظػػ   هلبوويػػػة    - يػػا،  وهػػـ يرفلػػػ، إال قصػػب ،  وههػػػذ  حرمػػت قلػػػى  هشػػألقر
 ب ػة  -وقصػ ، مػع قبلػة -  بهػذه  هلبوويػةيطألروه  ح ى الو  حرره  ويو وه يذكر  هع

ملروفػة مللومػة  وكيػن أف ق  ػرة  كػألف فػألرس قػاس  هوؿ  وكػـ و فػع ق هػأل  -قمػ،
غيػػر مػػرة  وبػػرغـ شػػهألوة  هجميػػع هػػ، األهشػػجألقة و ،قػػو ـ  إال أ هػػـ   ج مألقيػػأًل   كػػأل و  

  .يحجموف ق ،  وكألف هذ  أحو أهو ف هضـ  ه بيلة هح وق،



 

 

ع ذهػػؾ  هحرمػػألف  ييػػألقو أل قلػػى فهػػـ  هحصػػر قلػػى ومػػف لػػـ ف م ػػى قػػوـ وقػػو 
وضػػع  هػػذ ت  هشػػألقرة موضػػلهأل  ه ئػػ  مػػف  هػػذ ت  هجمألقيػػة قبػػر  ئػػ  ؼ يػػوي بػػيف 

هي  هغألية  هم شػووة  ه ػي ي اغػي   هذو ت  هفروية  همكو ة هل ي   هعلي هلجمألقية  وهذه
 ت أف    ػػػ ص امهػػػألر ت وقػػػور ت خألصػػػة  و صػػػألف  ق مػػػألوً  قلػػػى أوو ت م ميػػػزة وخبػػػر 

م فػػروة  وأف ذ ؾ يحػػ  هعػػ  مػػف  ػػوفرت فيػػ، هػػذه  هم ومػػألت  وهعػػف إذ  حػػـر صػػألحبهأل  
  . هحيألة  هح ة  هيوية ف بو أف ذهؾ وقع مف خل  مأل  ال يمكف  هيكوت ق ،

طلػب أمػر موهػـو  -ههذ   جػو أف أيػلوب  ه م ػي قػو خػرج قػف مػر وه  هح ي ػي
ض هل ظػرة  الج مألقيػة هػ،  إهػى مػر و مجػألزي هػو  هحػزف  هممػزوج اػألهرف -أو ميػ حي 

 وهو مف هو  في قاس  فهو ف ألهأل  هوؿ وفألريهأل  هم وـ .

 
 -ومن أمثمة ذلك أيضًا ,  قول الحارث بن حمزة في معمقته:  (2

ا)آذل لشاببيل شاث ا لمااوووااليماةعهيا,ن يايك *اال قشءا(ا

بػػوأ  هحػػألرث ملل  ػػ، قلػػي قػػألوة  جػػألء هػػذ   هبيػػت فػػي قػػرض  ه يػػيب   حيػػث
مع شوة حيث رحلت ميرقة شبب اأيمألء  ه ي آذ  ، افر قهأل  ف . هجألهلييف بذكر  همرأة

شغف، بهأل  و حرصػ، قلػي  هػو و م هػأل   مػع أف فػي  هم يمػيف مػف يكػره م ألمػ،   وأخػذ 
 وهع هػػأل وهػت و رك ػػ، هلبػػيفيلػوو ويألرهػػأل و م ألزههػأل  ه ػػي كػػألف يل ألهػأل بهػػأل و ياكػي ف ػػوهأل 

 .و ههـ 

فأخذ ييرو يليلة طويلة مف  أحػو قشػر موضػلأًل  مػف م ألزههػأل  هخألويػة  ه ػي 
ال ُيري فيهأل ألرً  هحو ح ى  همحبواة  هملهووة  هرؤية في  لؾ  هويألر وهـ يب  م هأل إال 
آلألرهأل فأهألج ذهؾ  هاكػألء وهعػف مػألذ  يغ ػي  هاكػألء د والػو أف  مضػي فػي هػذ   ه شػبب 

  ليف بهأل قلي  ههـ . قليً  أخذ في وصن  ألق ،  ه ي يي



 

 

آذ   ػػػػأل  -ويظهػػػػر  حيػػػػألس  هشػػػػألقر امػػػػر رة  هف ػػػػو فػػػػي   ػػػػألاع  هجملػػػػة  هفلليػػػػة 
و هػػذيفي يمػػل ف -وفػػي  صػػورهذ   هجملػػة فػػي  هبيػػت محػػ   هور يػػة  و هػػذي قبلػػ، -ببي هػػأل

  لػػػـ  ه ضػػػألفر بػػػيف  هجملػػػة  هفلليػػػة  و ه م ػػػي و اليػػػ فهألـ ه هأل همػػػأل  -مطلػػػع  هملل ػػػة 
طلػػب  –ف أ هػػأل رحلػػت مػػوبرة وهػػف  ل ػػب   ههػػذ  قػػوـ  ه م ػػي رحلػػت  كػػأف  هشػػألقر ظػػ

 . هي  أليب ملظ ، األهفر ؽ  هبوي  وأخر  الي فهألـ - همر  هموهوـ

وهػو طلػب أمػر موهػـو  – هح ي ػي  خػرج قػف مػر وه يلوب  ه م يوههذ   جو أ
 رحيػػ   همحبواػػة  بػػ   م ػػي إهػػي  همػػر و  همجػػألزي وهػػو  هحػػزف قلػػي –وربمػػأل ميػػ حي  

وقلػػي مػػأل يػػلن مػػف أيػػألـ  ه ػػرب  مػػأل فػػألت مػػف أيػػألـ  همحبواػػة  يػػ  ر رهأل  وقلػػيا ألئهػػأل و 
 م ،.

 
 -ومن أمثمة ذلك ,قول النابغة في معمقته: (3

 .إل ا*نشن لشا لصفىافقد( )نشلماأالالي نشاهذااال*نش اللشاووو
ورو هػػذ   هبيػػت فػػي غػػرض  همػػوح  حيػػث أخػػذ  هشػػألقر  يمػػوح  ه لمػػألف ملػػؾ 

 . هفهـ ووقة  ه ظر هحيرة األهفط ة ويرقة 

لػػـ يطلػػب م ػػ، أف يصػػ ع مللمػػأل صػػ لت  هف ػػألة  هحصػػيفة   ه ػػي وق ػػت لألقػػب 
 - اصػرهأل قلػى يػرب حمػألـ م طلػ   حػو ورو مألئػ،  وقػو   ضػألـ الضػ، إهػى الػض

مخ رقػأًل حػألف ي   -  والهػة قلػى  ه ػو خ  و ه شػألاؾ  وصػلواة رؤيػة  همػور بوضػوح
 .جب  شألمخ

شأف هذه  هف ألة وحمألمهأل؛ في خذ  هشألقر مف  فُيشوؽ  هيألمع هييأؿ قألئً   ومأل
فػذذ   هف ػألة ال  ملػؾ إال حمألمػة  وهع هػأل  يػ طألقت بوقػة  ...ذهػؾ يػبي   هحكػي  هشػألئ 



 

 

اصرهأل وحصألف هأل أف  حصى  هحمألـ  همحل  قووً   ف م ػت هػو كػألف قػوو هػذ   هحمػألـ 
  .و صف، يضألؼ إهى حمألم هأل  ق وئذ يصاح مجموع مأل ق وهأل مألئة كألملة

يكألو  هر وي يفرغ مف هذه  هحجية ح ى يوور في ذهف ك  مي مع  حويو ف  
 هلػػػػوو  هيلػػػػػرؼ فػػػػػي  ه هأليػػػػة أ ػػػػػ، يػػػػػ ة ويػػػػ وف  في لجػػػػػب مػػػػػف وقػػػػة  ظرهػػػػػأل ويػػػػػرقة 

  .رغـ يرقة  هطير ف و  ضمألـ الضهـ إهى الض ..إحصألءهأل

بػػرغـ أف  هشػػألقر مجػػرو  ألقػػ  هػػ،  وأف قألئلػػ، هػػو  -وه ػػأل  جػػو أيػػلوب  ه م ػػي
 -طلب أمر موهـو وربمأل مي حي  -فخرج قف مر وه  هح ي ي - هحمألـ  هف ألة صألحاة

إهى مر و مجألزي  هو رجػألء  هشػألقر مػف  هملػؾ  أف ي ظػر   ويػوق   ه ظػر فػي قضػية 
 . هوشألية  هم ومة ضو  هشألقر  ح ى يللـ  هملؾ ح ي ة  هوشألية وأ هأل ظلـ صر ح

 التمني ب) لو (:-ثانياً 

 :ب) لو ( في أربعة مواضع من شعر المعمقات  أسموب التمني ورد

 

صيغالتمني  مطمعـــــــــــــــــــــــــــــها      اســــــم المعمقة
 الواردة فيها

عدد صيغ 
 التمنيالواردة فيها

 الـدخول بـين المـوي  بسـقط * ومنـزل حبيـب ذكـري  مـن نبـك   قفـا) امرؤ القيـــس 
 )فحومل

 * لو
 
 
 
 

-- 

 4 لخولة أطالل ببرقة ثهمد *** تموح كباقي الوشم في ظاهر اليد.  طرفة بن العبد 

 -- أمن أم أوفي دمنة لم تكمم ***  بحومانة الدراج فالمتثمم  زهير بن أبي ُسممي 

 -- عفت الديارمحمها فمقامها ***بمني تأبد غولها فرجامها   لبيد بن ربيعة 



 

 

 -- هل غادر الشعراء من متردم  ** *  أم هل عرفت الدار بعد توهم  عنترة بن شداد 

 -- .***   وال تبقي خمور األندرينا( أال هي بصحنك فاصحبينا   ) عمرو بن كمثوم 

ٍ   يمل منه الثواء (. الحارث بن حمزة  -- )آذنتنا ببينها أسماء *** رب ثاو 

 -- وهل تطيق وداعًا أيها الرجل؟ *ودع هريرة إن الركب مرتحل األعشي ميمون 

 -- )يادار ميةبالعمياء فالسند ***أقوت و طال عميها سالف األبد ( النابغة الذبياني

 -- )أقفر من أهمه ممحوب *** فالقطبيات فالذنوب ( عبيد بن األبرص

   4 

 أمثمةالتمني ب) لو (:*

 :(11), قول طرفة بن العبد  في معمقتهذلكومن أمثمة  *
   لد  لشئيش ا بي يا *ل  ل  ووو ةشكها ا لكا إلليا   خ قي  فذهلي)

اضهغد(.

 هشألقر أمأل ي، في  هحيألة  في، يذكر حيث    هل ألب غرض في  هبيت هذ  ورو
 فأ  يريو ,  الخ ؽ وكذهؾ صفأل ،  ه ي يخللهأل قلى  في،  أ ، شخص كريـ يمح

 وبخألصة و همل ويف  هظألهميف يلوؾ مف  ي لجب وهعف , وأمف ي ـ في أيألم، يليش
  همليب  هيلوؾ وهذ    وي و ً  قو ألً   يكو و  أف يجب  هذيف    هقألرب مف كأل و  إذ 

 في يحز وههذ     هييوؼ ضرب مف  وأ كى   مر رة وأعلر   إي مأل أشو كألف  م هـ
 .ذهؾ يي ح  ال أ ، مع  قلي، ويل و  , إهي، ييئ  بف قـ ه، يكوف  أف   في،



 

 

 قلى   هلشألقر  ه ئـ , قم،  بف إهى األهحويث    هبيت هذ  في ي وج، ههذ  
 كألف ف و خصوصألً  قم، و بف , قمومألً   ه بيلة   بلهأل ال  ه ي  يلوكيأل ،  صرفأل ، و

 . فخور ً  (11)ب في، مل ز ً  طرفة

مف إير ف، في  ،ممأل جلل، ي جرأ قلى أهل، وذوي،  الو أف حألوهو  م ل 
   يو  أف  يبي ُ  مل،  وأهل، قبيل ،  جو فلـ , ورل، قو كألف  هشهو ت و بويوه مأل

 .األال لز ؿ فألي شلر ق ، و ب لو  فروه

 مف  هلـو في     طرفة ه صرفألت ,  هلـو و ئرة  ضي  أف   هطآمة و عوف  
 , هلشألقر  ه ئميف  هعليريف  ه بيلة أب ألء أحو , قبو بف قرط مل  قمومألً   ه بيلة أب ألء
 ضي  مف ز و ممأل   مألهؾ قم،  بف مل  األهشألقر  همحيطة  هضي ة   هو ئرة إهى

 . حوه، مف اك  وضجره  هشألقر

 ق هـ ممل ُ    خصوصألً  وهألقربيف قمومألً  ه ئميف ي وؿ   هشألقر جل  ممأل
  فللت مأل ك  ورغـ , يجي ي  هى ووق ي خل ي وبيف بي ي خلى , مألهؾ قم،  بف 

 . ال  ه ـ بي , شألعر هؾ فذ ي ملي

 يمى  هذ   هاليو  هجب  هذ  ق و , اليو غألية  هالو بي ي  زؿ وأ م ي هو
 . اليوة ميألفة مش ة  هي، هلوصوؿ يح ألج  هذ  ,  ضرغو

   في وؿ ,  هفكألؾ  في ر غاأًل    فيهأل  ي لو   ,  هلـو ا يوو م يو  هشألقر وكأف
 , ح ي وغب ؾ , هي ظلمؾ مف ذكره  يب  مأل قلى ب ألء أي ,  ه ل يب افألء مب وء ً 
  همللـو مف كألف  فذف ’ ضرغو ق و   ألئيألً  بي ي  وهو ح   فذر ي  , وخل ي فذر ي
 قوه،  هشألقر  لمو فلمأل ,  هشألقر قبيلة أرض  قف جو ً  اليو , ضرغو جب   مو  أف
 د " ألئيألً  "



 

 

مو   هلزهة  ه ي يليشهأل  وم و ر  هالو   يوضح أف  هشألقر أر و هل  
فكأ ، وهو يليش بي هـ  إال أ ، مب لوً  م لزاًل ق هـ كأ ، يليش   همل وي قف   ه بيلة 

 .  (12)في  جب  ضرغو  هو قع في أرض غطفألف 

وأيضأًل همأل  لمو أف ي وؿ البف قم،" إ  ي هؾ شألعر" أهـ يكف يكفي قوه،" 
فذر ي وخل ي"د ه و قوـ  هشألقر  هعلير البف قم،  فألهشألقر و ئمأًل كألف قلى  ي لو و 

ف يأ ي  هقو ء ه  ألؿ  بف قم،هلوفألع قف    يوؼ يج هو (13)حرمألت  بف قم،    و  
 هشألقر ه  ألههـ وفلأًل قف  بف قم، غألية  هجهو ب  يوؼ يبيوهـ إاألوة همجرو أ هـ 

 أفحشو   ه وؿ في  بف قم،.

لـ الو ك  هذ  ال يجو  هشألقر مف  بف قم، إال ك   ي هأل ة وقوـ   وير أو 
ير و ا،  هذـ قلى  - وبيخي -" إ  ي هؾ شألعر"    شكرإقأل ة  ههذ  ي وؿ ه،  هشألقر

 يييء  هفل  وقوـ  ه يألـ األهو جب ق و حلوؿ أو  ،.     

أمر موهوـ و ربمأل طلب  -خرج قف مر وه   هح ي ي ه م ي ههذ   جو أيلوب 
إهى مر و مجألزي  هو  ه وبيخ البف قم،  قلى أفلأله،  جأله  هشألقر  وقوـ  - مي حي 

 بو جاألت  ه ر اة و هوـ.قيألـ  بف  هلـ 
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