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امللخص
احلذف نوع من التحوالت النحوية التي تطرأ عﲆ الرتاكيب التي وردت يف

كالم أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب gيف كالمه بخطبه ورسائله ووصاياه،
وجاء البحث لتحديد أثره يف التامسك النص لكالمه بأنامطه التي تعددت ،
ولقد أثبت البحث أثر احلذف يف ﲤاسك النص من خالل التعرض اﱃ انواع
احلذف املتعددة والتي تم ذكرها يف البحث وبيان أثر كل نوع من هذه األنواع

يف التامسك النص يف كالم االمام عيل بن أيب طالب بأنواعه املختلفة من خطب
وأقوال وحكم وغريها  ،عﲆ أن احلذف يعد أساس ًا من مقومات السبك
النحوي الذي هو أحد األنواع الثالثة للسبك  :السبك الصوﰐ  ،والسبك
واملعجمي  ،والسبك النحوي.
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Abstract:
The research determines the effect of the deletion on the coherence of the text through exposure and shows the effect of the
deletion on the coherence of the text through exposure. Moreover,
the study proves the impact of deletions on the coherence through
viewing the patterns of deletion in the speeches of the imam, his
sermons and proverbs. Finally, deletion is considered as one of the
most essential factors of the syntactic formation, one of three formations: phonetic, lexicographic and syntactic.
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التمهيد
تأصيل مفاهيم مصطلحات العنوان
ينبغي قبل الولوج يف ﲢديد مواضﻊ احلذف – الذي هو نوع من التحوالت

النحوية التي تطرأ عﲆ الرتاكيب  -التي وردت يف كالم أمري املﺆمنني عيل بن أيب

طالب gبخطبه ورسائله ووصاياه ،لغرض ﲢديد أثرها يف التامسك النص لكالمه
بأنامطه التي تعددت  ،أر من الوجوب ايضاح مصطلحات العنوان مثل (التامسك

النص) و(احلذف) ،عﲆ أن اإلمام عيل بن أيب طالب gغني عن التعريف هو
وكالمه.

ويف ضوء ما أراه من تقارب بني مباحث علم املعاين وما نص عليه النحو

التوليدي من عنارص التحويل؛ ألن التحويليني جعلوا الرتتيب أول عنرص من
عنارص التحويل  .يف حني أن علامء العرب من النحاة والبالغيني درسوا الرتتيب

ﲢت عنوان التقديم والتأخري  ،فهو عنرص مهم من عنارص النحو الداليل  .عﲆ
أن احلذف هو عنرص آخر ومهم من عنارص التحويل – فهو نقص يف اجلملة النواة

االسمية والفعلية لغرض يف املعنى ) .)1وهناك أيضا الزيادة التي هي عنرص ﲢوييل
يدخل يف اجلملة النواة التوليدية  ،ويتمثل غالبا بدخول األدوات واحلروف عﲆ
اجلملة النواة ،وأيضا يف مسألة التعريف والتنكري .

وهنا ينبغي التذكري بأن النحاة والبالغيني قد تشاطروا دراسة هذه التحوالت،

فذهب النحاة اﱃ دراستها ضمن أصل الرتكيب والعدول عنه  ،أ ّما البالغيون

فدرسوها يف ضمن أبواب علم املعاين  .وقد وضﻊ بعضهم احلدود بني عناية

النحوي والبالغي هبذه التحوالت  ،فابن األثري(ت٦37هـ) ير أن موضوع علم
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النحو هو  :األلفاظ واملعاين) .)2أ ّما السكاكي (ت٦2٦هـ) فري أن علم املعاين
وجه اللوم
متمم لعلم النحو ) ، )3واﱃ املعنى نفسه ذهب العلوي ).)4وهناك من َّ

اﱃ النحاة املتأخرين بسبب قرص جهودهم عﲆ البحث يف ضبﻂ أواخر الكلم ،

واغفاهلم دراسة الظواهر النحوية متصلة بالرتكيب اللغوي ،أي ّإهنم ﱂ ينتبهوا اﱃ
البناء وقيمته النحوية الداللية املفضية اﱃ قيمة ﲨالية فنية ).)5

ومنهم من رأ ّ
أن عزل النحو عن البالغة ﳚعل النحو خاليا من مضمونه ،بل

هو قتل له ؛ألن ذلك يبعده عن احلياة وﳚعله جامدا هامدا ال حركة فيه ،وطالبوا
بﴬورة وصل النحو بعلم املعاين للوصول اﱃ املضمون املفقود)، )٦من خالل
تداخل معطيات علم النحو بمعطيات علم املعاين ) ، )7كل ذلك لتحقيق اجلامل

املعنوي يف الرتكيب ) ، )٨بعد الوصول اﱃ العمق الداليل يف الرتكيب).)9

النص ،لذلك ارتأينا ان نقترص عﲆ
ولسعة موضوع احلذف وأثره يف التامسك ّ
دراسة احلذف النحوي بأنواعه :احلرفية واإلسمية والفعلية واجلملية .أي ّ
إن هذا

البحث يدرس ﻇاهرة احلذف عرب التحوالت النحوية التي ﲢدث يف كالم اإلمام

مهام يسهم يف ﲤاسك النصوص عﲆ أنواعها .
عيل بن أيب طالب gبوصفها
عنرصا ً
ً
وعليه اقتضت دراسة البحث أن يكون عﲆ ﲬسة مباحث ،األول منها  :وفيه

(تنظري ملفهوم احلذف يف اللغة واالصطالح وبيان ألنواعه) ،أ ّما الثاين فكان بعنوان
(حذف االسم وأثره يف التامسك النص يف كالم االمام عيل  ،)gوالثالث كان

بعنوان (حذف الفعل وأثره يف التامسك النص يف كالم االمام عيل ،)gأما املبحث
الرابﻊ فكان بعنوان( حذف  -احلرف وشبه اجلملة  -وأثرﳘا يف التامسك النص يف

كالم االمام عيل  )gثم خاﲤة فيها أهم نتائج البحث ،وقائمة بروافد البحث .
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املبحﺚ اﻷول
اﳊﺬف ،أﳘيتﻪ ،أنواﻋﻪ
احلذف ﻇاهرة لغوية يمكن بحثها يف احلقول النحوية والبالغية  ،وينبغي

التذكري بأن الرتكيب االسنادي يف أبسﻂ صورة يشتمل عﲆ طريف االسناد ( املسند
واملسند اليه ) وهو أصل الوضﻊ الذي ال ﹸﳛذف منه إالّ بقرينة ( :لفظية أو معنوية)

 .وقد ﹸﳛ ﹶذف أحدﳘا لغرض داليل أو فني .وال ننسى أن سيبويه(ت1٨0هـ)قد تنبه

اﱃ ذلك عندما رأ أن هناك أسباب ًا دفعت العرب اﱃ احلذف  ،منها  :اتساع الكالم

من جهة  ،واالختصار من جهة أخر  ،وطلب اخلفة عﲆ اللسان من جهة ثالثة

) . )10عﲆ أن اجلرجاين أدرك األثر الداليل للحذف يف اجلملة بقوله (( :هو باب
دقيق املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فﺈنك تر به ترك الذكر،
أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة ،أزيد لإلفادة ،وﲡدك أنطق ما تكون إذا

ﱂ تنطق ،وأتم ما تكون بيان ًا إذا ﱂ تبن))) )11و ير الزملكاين (ت٦51هـ)  :أن

احلذف أبلﻎ من الذكر يف بعﺾ املواضﻊ فقال (( :عساك تقول  :احلذف ﳐل بفائدة
املحذوف وتغفل عام لإلهبام واالﳞام من التفخيم واالعظام  ،ورب صمت أفصح

من الكالم  ،ورمز آﱂ من لدغ احلسام))).)12

واحلذف – حسب هاليداي ورقية حسن – يتأتى من خالل ﲨل أو مقطوعات

لغوية أو عنارص تستدعي برتكيبها اخلاص عبارات  ،أو عنارص سابقة كعنرص
مفرتض) )13عﲆ أن هاليداي ورق ّية قد عدّ ا احلذف عام ً
ال لغوي ًا يﺆدي إﱃ االتساق

الدإلﱃ واملعجمي يف النص .وذكروا أن االتساق يتحقق عرب وسائل لغوية منها
اإلحالة  ،االستبدال  ،الوصل ،واالتساق املعجمي ،واحلذف).)14
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واحلذف اصطالح ًا – كام ذكره كريستال يف معجمه معادالً  – Ellipsisيطلق

عﲆ خلو ﲨلة الحقة من عنرص تدل عليه قرينة يف اجلمل السابقة) .)15وقد أكَّد

كريستال ّ
أن احلذف البد أن يسهم يف عملية االتساق بني اجلمل املشكلة للنص ،

وهبذا َّ
فﺈن احلذف يظهر عندما تشتمل عملية فهم النص عﲆ إمكانية إدراك االنقطاع

عﲆ مستو سطح النص حيث نفرتض عنرص ًا سابق ًا يعد مصدر ًا للمعلومة املفقودة

فيرتك العنرص املحذوف فجوة عﲆ مستو البنية الرتكيبية يمكن ملﺆها من مكان

آخر يف النص  ،وهنا تأﰐ أﳘية التفاعل بني اإلدراك ( )cognitionواألعراف
الرتكيبية ( )syntactic conventionsللغة يف فهم املحذوف) . )1٦وتتم عملية

النص  -عرب احلذف عﲆ أساس عالقته بالتكرار واإلحالة :
االتساق -التامسك ّ
 – 1التكرار اللفظي أو املعنوي أو كالﳘا .
 – 2املرجعية السابقة أو الالحقة ). )17

وذلك ّ
أن احلذف نوع من التكرار ،فالتكرار قد يكون باللفﻆ واملعنى أو باللفﻆ

دون املعنى أو باملعنى فحسب  ،ويف احلالة األخرية نر بدالً عن تكرار اللفﻆ ،

فجوة يف النص ال يمكن ملﺆها إال باإلحالة إﱃ عنرص ملفوظ داخل النص  .ومن
هنا فالبد أن تكون القرينة يف السياق اللغوي وسياق املوقف  ،هي ال عﲆ إحالة
حمذوف إﱃ ملفوظ ويقوم ذهن املتلقي بتقدير الفجوة التي أحدثها احلذف داخل

النص مستعين ًا بالعنارص السابقة عليها فال تكتفي بذاﲥا من حيث التأويل إال إذا
عاد املتلقي إﱃ ما سبقتها من اجلمل والعبارات .

ﳑا تقدم فاملحذوف إما جزء من ﲨلة -اسم أو فعل أو حرف  -أو ﲨلة أو
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اس ﹶأ ﹺل ا ﹾل ﹶق ﹾر ﹶي ﹶة ا َّلتﹺي ﹸكنَّا فﹺ ﹶيها ﹶوا ﹾل ﹺع ﹾ ﹶري
أكثر من ﲨلة ،فاالسم إما مضاف كقوله تعاﱃ ﹶ
}و ﹾ
ﹺ
ﹺ
}ح ِّر ﹶم ﹾت ﹶع ﹶل ﹾيك ﹸﹸم ا ﹾﹶمل ﹾي ﹶت ﹸة
ا َّلتي ﹶأ ﹾق ﹶب ﹾلنﹶا ف ﹶيها{يوسف ، ٨2أي  :أهل القرية  ،وكقوله تعاﱃ ﹸ

{املائدة 3أي :تناوهلا ألن احلكم الرشعي إنام يتعلق باألفعال  ،وكقوله تعاﱃ} ِّﹶملن

ك ﹶ
}ﳜﹶا ﹸف ﹶ
ون ﹶر َّ ﹸهبم {النحل 50أي:
ﹶان ﹶي ﹾر ﹸجو اﷲَّﹶ {األحزاب21أي  :رمحة اﷲ وقوله :ﹶ
عذاب رهبم.

))1٨

}وك ﹶ
اءهم َّم ﹺل ﹲك ﹶي ﹾأ ﹸخ ﹸذ ك َّﹸل ﹶس ﹺفين ﹴﹶة ﹶغ ﹾصب ًا {الكهف 79أي:
ﹶان ﹶو ﹶر ﹸ
وإما صفة نحو ﹶ

كل سفينة صحيحة أو صاحلة ،أو نحو ذلك بدليل ما قبله ،وقد جاء ذلك مذكور ًا

يف بعﺾ القراءات) ،)19قال سعيد بن جبري كان ابن عباس رﴈ اﷲ عنهام يقرأ �

وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصب ًا � وإما ﴍط كام سبق ،وإما جواب
}وإﹺ ﹶذا ﹺق ﹶيل ﹶهل ﹸ ﹸم
ﴍط وهو ﴐبان :أحدﳘا أن ﳛذف ملجرد االختصار كقوله تعاﱃ :ﹶ
مح ﹶ
ون {يس، 45أي  :أعرضوا بدليل قوله
ني ﹶأ ﹾي ﹺديك ﹾﹸم ﹶو ﹶما ﹶخ ﹾل ﹶفك ﹾﹸم ﹶل ﹶع َّلك ﹾﹸم ت ﹾﹸر ﹶ ﹸ
ا َّت ﹸقوا ﹶما ﹶب ﹾ ﹶ
}و ﹶل ﹾو ﹶأ َّن ﹸق ﹾرآن ًا ﹸس ِّ ﹶري ﹾت بﹺ ﹺه
بعده }إﹺالَّ كﹶانﹸو ﹾا ﹶعن ﹶﹾها ﹸم ﹾع ﹺر ﹺض ﹶ
ني {األنعام .4وكقوله تعاﱃ :ﹶ
ﹾﹺ
اجل ﹶب ﹸال ﹶأ ﹾو ﹸق ِّط ﹶع ﹾت بﹺ ﹺه األﹶ ﹾر ﹸض ﹶأ ﹾو ﹸك ِّل ﹶم بﹺ ﹺه ا ﹾﹶمل ﹾوتﹶى{الرعد 31أي  :لكان هذا القرآن.
ﹶان ﹺمن ﹺع ﹺ
ند اﷲَّﹺ و ﹶك ﹶفرتﹸم بﹺ ﹺه و ﹶش ﹺهدﹶ ﹶش ﹺ
اهدﹲ ِّمن ﹶبنﹺي
ﹶ
وكقوله تعاﱃ } :ﹸق ﹾل ﹶأ ﹶر ﹶأ ﹾيت ﹾﹸم إﹺن ك ﹶ ﹾ
ﹶ ﹾ
ﹺ ﹺﹺ
إﹺ ﹺ
ﹾربت ﹾﹸم {األحقاف 10أي :ألستم ﻇاملني ) ، )20بدليل
اس ﹶتك ﹶ ﹾ
ﴎائ ﹶيل ﹶع ﹶﲆ م ﹾثله ﹶفﺂ ﹶم ﹶن ﹶو ﹾ
ﹾﹶ
ني {البقرة.25٨
قوله
بعده}واﷲّﹸ الﹶ ﹶ ﹾﳞ ﹺدي ا ﹾل ﹶق ﹾو ﹶم ال َّظاملﹺ ﹶ
ﹶ
عﲆ أن املحذوف كام تبني هو واحد ﳑا يأﰐ): )21
إ ّمــا جزء من ﲨلة  ،أو ﲨلة  ،فأ ّما جزء اجلملة فهو إ ّما  :اسم أو فعل أو حرف.

أو شبه ﲨلة ،فأما االسم فهو إما :
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ون ﹶﱂ ﹶي ﹾل ﹶب ﹸثوا إﹺ َّال ﹶسا ﹶع ًة ِّمن َّهن ﹴ
ﹶ
ار
ﹶ
مبتدأ كام يف قوله تعاﱃ}كﹶأ َّهنﹸ ﹾم ﹶي ﹾو ﹶم ﹶي ﹶر ﹾو ﹶن ﹶما ﹸيوعﹶدﹸ ﹶ ﹾ
ﹶب ﹶال ﹲغ {األحقاف ، 35أي  :ذلك أو هذا بالغ  ،وهو حذف كثري يف العربية .
وف{حممد،21أي  :طاعة وقول
أو خرب كام يف قوله تعاﱃ} ﹶطا ﹶع ﹲة ﹶو ﹶق ﹾو ﹲل َّم ﹾع ﹸر ﹲ

معروف أفضل .

أو مضاف (فاع ً
اس ﹶأ ﹺل ا ﹾل ﹶق ﹾر ﹶي ﹶة ا َّلتﹺي ﹸكنَّا فﹺ ﹶيها {
ال – مفعوالً) كام يف قوله تعاﱃ ﹶ
}و ﹾ
تعاﱃ}و ﹸخ ﹺل ﹶق ﹺ
يوسف،٨2أي  :أي  :واسأل ﹶ
نس ﹸ
ان
أهل القرية التي كنا فيها  .وقوله
ﹶ
اإل ﹶ
ﹶ
ﹶض ﹺعيف ًا {النساء،2٨أي  :ﹶ
االنسان ضعيفا .
وخ ﹶل ﹶق اﷲﹸ
أو موصوف وتقوم الصفة مقامه يف العربية بكثرة  ،ويف الشعر خاصة.
أما حذف الفعل فقد ورد يف قوله تعاﱃ }و ﹶل ﹺﺌن س ﹶأ ﹾلتﹶهم من ﹶخ ﹶل ﹶق السامو ﹺ
ات
َّ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹸ َّ ﹾ
ﹶ

الش ﹾم ﹶس ﹶوا ﹾل ﹶق ﹶم ﹶر ﹶل ﹶي ﹸقو ﹸل َّن اﷲَّﹸ ﹶف ﹶأنَّى ﹸي ﹾﺆ ﹶفك ﹶ
ﹶو ﹾاألﹶ ﹾر ﹶض ﹶو ﹶس َّخ ﹶر َّ
ﹸون {العنكبوت ٦1حذف

فعل (خلق) لوجود ما سبقه من القرينة اللفظية  ،والتقدير  :ليقولن (خلق) اﷲ
}وإﹺ ﹾن ﹶأ ﹶحدﹲ ِّم ﹶن ا ﹾﹸمل ﹾ ﹺ
است ﹶﹶج ﹶار ﹶك ﹶف ﹶأ ﹺج ﹾر ﹸه {
رش ﹺك ﹶ
فأنّى يﺆفكون .وكذلك يف قوله تعاﱃ ﹶ
ني ﹾ

التوبة،٦ألي  :وإن استجارك أحد من املرشكني.

أما حذف احلرف وشبه اجلملة ،فنجد أسام ًء ﳎرورة دون أن يسبقها عامل
}و ﹾ
ني ﹶر ﹸجالً{
وسى ﹶق ﹾو ﹶم ﹸه ﹶس ﹾب ﹺع ﹶ
جر من احلروف كام ورد يف قوله تعاﱃ ﹶ
اخت ﹶﹶار ﹸم ﹶ
األعراف،155أي  :من قومه .أو حذف حرف عطف أو حرف معنى آخر  ،ونجد

ذف من الكالم ألغراض بالغية أو نحوية.
شبه ﲨلة(جار وﳎرور أو ﻇرف) وقد ﹸح ﹶ
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املبحﺚ الﺜاﲏ
حذف االسم وأثره يف التامسك النص يف كالم االمام عيل g
ال ﳜفى عﲆ ﹴ
أحد ما لكالم أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب gمن أﳘية ،كونه

ﳛتل املرتبة الثالثة بعد القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف ،فيكفي صاحب
هذا السفر العظيم أنه إمام الفصحاء وسيد البلغاء  ،ولو طالعنا بعﺾ كالم أمري

املﺆمنني  ،gنجد أنه يوﻇف احلذف توﻇيفا ال نغايل اذا قلنا إنه توﻇيف غري موجود
إالّ يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف .

فﺈذا عدنا اﱃ كالم أمري املﺆمنني gبقوله  ((( :كائن ال عن حدث  ،وجود

ال عن عدم  ،مﻊ كل ﳾء ال بمقارنة و غري ّ
كل ﳾء ال بمزايلة  ،فاعل ال بمعنى
متوحد إذ ال سكن يستأنس به
احلركات و اآللة  ،بصري إذ ال منظور اليه من خلقه ،
ّ
و ال يستوحش لفقده)) ) . )22فﺈننا نجد فيه حذوفات كثرية  -وقد اتسمت تلك

احلذوفات بحذف لفﻆ اجلاللة (اﷲ) أو (الضمري الذي ﳛيل اليه  -هو )-وكام يأﰐ :

ﹴ
ﹺ
ﳾء ﹶال بﹺ ﹸم ﹶق ﹶارن ﹴﹶة
( اﷲ) كائ ﹸن ﹶال ﹶع ﹾن ﹶحدﹶ ث (هو) ﹶم ﹾو ﹸجو ﹲد ﹶال ﹶع ﹾن عﹶدﹶ ﹴم ( )...ﹶم ﹶﻊ ك َّﹸل ﹶ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
صري إ ﹾذ
ﳾء ﹶال بﹺ ﹸم ﹶزا ﹶي ﹶلة ( )...ﹶفاع ﹲل ﹶال بﹺ ﹶم ﹾعنﹶى ﹾ ﹶ
احل ﹺركﹶات ﹶو ﹾاآل ﹶلة ( )...ﹶب ﹲ
ﹶو( )...ﹶغ ﹾ ﹸري ك َّﹸل ﹶ ﹾ

ور إاليه م ﹾن ﹶخ ﹾلقه ( )...ﹸمت ﹶﹶو َّحدﹲ إ ﹾذ ﹶال ﹶسك ﹶن ﹶي ﹾست ﹾﹶأنﹺ ﹸس بﹺ ﹺه .
ﹶال ﹶمنﹾ ﹸظ ﹶ

فيلحﻆ عﲆ هذه اخلطبة أن الذي ك ﹸثر حذفه فيها هو  :املبتدأ �لفﻆ اجلاللة� (اﷲ

) و (هو) من خالل وقوعه يف ابتداء الكالم ،وذلك بنا ًء عﲆ القواعد النحوية يف

العربية وبام ّ
أن العبارات السابقة يف النص أعطت وصف ًا له – تبارك وتعاﱃ – ودلت

معانيها عﲆ هذا املحذوف فيظهر احلذف رابط ًا بني اجلمل  ،بل وشيجة ربﻂ امتازت
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بقوة غري موجودة لو ﹸذ ﹺك ﹶرت املبتدآت يف النص .فال يكون النص متسق ًا باستخدام
األلفاظ املشرتكة أو أدوات الربﻂ فحسب  ،بل ّ
ان حذف عنارص مشرتكة بني اجلمل

املتعددة ﳚعل تلك اجلمل قادرة وبقوة عﲆ ﲢقيق الرتابﻂ بني النص .عﲆ أن هناك

ﹾت ﹶأ ﹾه ﹸل
كالما كثريا لإلمام ورد قد ﹸحذف املبتدأ منه  .وكذلك يف قوله  (( :gﹶال َّل ﹸه َّم ﹶأن ﹶ
يل و ﹶال َّتعدﹶ ﹺ
ف ﹶا ﹾ ﹺ
ﹶا ﹾلوص ﹺ
اد ﹶا ﹾلكﹶثﹺ ﹺري إﹺ ﹾن ت ﹶﹸﺆم ﹾل ﹶف ﹶخري م ﹾأم ﹴ
ول ﹶو إﹺ ﹾن ت ﹾﹸر ﹶج ﹶف ﹶأك ﹶﹾر ﹸم ﹶم ﹾر ﹸج ﱟو))
جلم ﹺ ﹶ ﹾ
ﹶ ﹾ
ﹾﹸ ﹶ ﹸ
َّ
ﹶ
خري مأمول) .
) ، )23عﲆ أن
(خري) خ ﹸ
رب مبتدأ حمذوف ،تقديره (فأنت ﹸ
ﹸ

ويف كالم آخر لإلمام gنجده يذهب اﱃ حذف اخلرب وذلك لالختصار كام ورد
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
جلنَّ ﹶة ﹶف ﹶ
ال
بقوله  (( :gﹶأالﹶ ﹸح ﱞر ﹶيدﹶ ﹸع ﹶهذه ﹶال َّل ﹶام ﹶﻇ ﹶة ألﹶ ﹾهل ﹶها إﹺ َّن ﹸه ﹶل ﹾي ﹶس ألﹶ ﹾن ﹸفسك ﹾﹸم ﹶث ﹶم ﹲن إﹺالَّ ﹶا ﹾ ﹶ
وها إﹺالَّ ﹺ ﹶهبا )) ) ، )24و  :اللامﻇة بفتح الالم ما تبقى يف الفم من الطعام قال يصف
تﹶبﹺي ﹸع ﹶ
ذف  ،تقديره
فيها الدنيا .فاالبتداء (أال ﹸح ﱞر) به حاجة اﱃ خرب يتمم معناه وقد ﹸح ﹶ

(موجود) أي  :أال حر موجود ﹶيدﹶ ﹸع هذه اللامﻇة ألهلها.

وكذلك يف قوله  (( :gﹶا ﹾحلمدﹸ ﷲَّﹺ ﹶا ﹾﹶملعر ﹺ
وف ﹺم ﹾن ﹶغ ﹾ ﹺري ﹸر ﹾؤ ﹶي ﹴة ﹶو ﹶا ﹾخلﹶالﹺ ﹺق ﹺم ﹾن ﹶغ ﹾ ﹺري ﹶر ﹺو َّي ﹴة
ﹾﹸ
ﹶﹾ
ﹶاج ﹶو الﹶ ﹶل ﹾي ﹲل ﹶد ﹴ
ات إﹺ ﹾرت ﹴ
ات ﹶأ ﹾب ﹶر ﹴ
اج ﹶو
ب ﹶذ ﹸ
ﹶا َّل ﹺذي ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹶز ﹾل ﹶق ﹺائ ًام ﹶد ﹺائ ًام إﹺ ﹾذ الﹶ ﹶس ﹶام ﹲء ﹶذ ﹸ
اج ﹶو الﹶ ﹸح ﹸج ﹲ
اج ﹶو الﹶ ﹶج ﹶب ﹲل ﹸذو فﹺ ﹶج ﹴ
الﹶ ﹶب ﹾح ﹲر ﹶس ﹴ
اج))) ، )25فــ (سام ﹲء) مرفوعة ألنه مبتدأ حمذوف اخلرب
 ،وتقديره(موجود) .فحذف اخلرب هنا أضفى عﲆ النص وشيجة رابطة بني ﲨله

أقو ﳑا لو كان اخلرب موجود ًا ،زيادة عﲆ أن هناك مسعى آخر أراده اإلمام من

حذف اخلرب أال وهو شحن ذهن املتلقي إلﴍاكه يف عملية فهم النص باالعتامد

عﲆ ما يمتلك من قدرة لغوية تﺆهله ألداء هذه املهمة.

ويف كالم آخر لإلمام gنجده ﳛذف اسم ّ
إن بعد اداء معنى التوكيد من العامل

به ،فأي قدرة يمتلكها امام الفصاحة ليحذف املبتدأ الذي أراد توكيده وقام بتوكيده
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ثم حذف املبتدأ  -الذي أصبح اسم ّ
إن  -عﲆ أنه غالبا ما يصاحب هذا احلذف

أدوات الربﻂ اإلضافية ليساعد املتلقي يف ملء الفجوة التي أحدثها احلذف يف
ﹺ
ﹺ
رص ﹶع ﹶمى ﹶأ ﹾف ﹺﺌدﹶ تﹺك ﹾﹸم
النص .فلو تتبعنا قوله  (( :gﹶفﺈ َّن ﹶت ﹾق ﹶو اﷲَّﹺ ﹶد ﹶوا ﹸء ﹶداء ﹸق ﹸلوبﹺك ﹾﹸم ﹶو ﹶب ﹶ ﹸ
ادكﹸم و صالﹶح ﹶفس ﹺ
ﹺ
اد ﹸصدﹸ ﹺ
ﹶو ﹺش ﹶفا ﹸء ﹶم ﹶر ﹺ
ور ﹶدن ﹺ
ﹶس ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺسك ﹾﹸم ﹶو ﹺج ﹶ
ال ﹸء
ورك ﹾﹸم ﹶو ﹸط ﹸه ﹸ
ض ﹶأ ﹾج ﹶس ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ
اركﹸم و ﹶأمن ﹶف ﹶز ﹺع ج ﹾأ ﹺشكﹸم و ﹺضياء سو ﹺ
اد ﹸﻇ ﹾل ﹶمتﹺك ﹾﹸم ))) )2٦فﺈننا نجد االمام
ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶع ﹶشا ﹶأ ﹾب ﹶص ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ

gﳛذف املبتدأ الذي اصبح اسام لـ (إن) بعد ادخاله عليه للتوكيد  ،وقد تكرر هذا

احلذف يف كالمه نفسه ملرات متعددة ،ليكون ذلك احلذف رابطا يمتاز بقوة ﱂ تكن
موجودة يف حال ﹺذكر املحذوف.
ﹺ
َّ
رص ﹶع ﹶمى ﹶأ ﹺفﺌدﹶ تﹺك ﹾﹸم ﹶو(هي)
فﺈن ﹶت ﹾق ﹶو اﷲﹶ ﹶد ﹶوا ﹸء ﹶداء ﹸقلوبﹺك ﹾﹸم ﹶو(تقو اﷲ) ﹶب ﹶ ﹸ
ادكﹸم و( )...ص ﹶالح ﹶفس ﹺ
ﹺش ﹶفاء مرض ﹶأجس ﹺ
اد ﹸصدﹸ ﹺ
ور ﹶدنﹶس ﹶأ ﹾن ﹸفسك ﹾﹸم
ﹶ
ورك ﹾﹸم ﹶو( )...ﹸط ﹸه ﹸ
ﹶ ﹸ ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹸ ﹶﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
بص ﹺ
لمتﹺك ﹾﹸم .
ﹶو
()...ج ﹶال ﹸء ﹶع ﹶشا ﹶأ ﹶ
ارك ﹾﹸم ﹶو( )...ﹶأ ﹾم ﹸن ﹶف ﹶز ﹺع ﹶج ﹾأشك ﹾﹸم ﹶو()...ض ﹶيا ﹸء ﹶس ﹶواد ﹸﻇ ﹶ

أي إن احلذف هنا أد وﻇيفة تفوق الذكر عرب ﲤاسك النص يف الروابﻂ التي احتلت
مواضﻊ احلذف يف النص .عﲆ أن عبارة� تقو اﷲ � � يف اجلملة األوﱃ حني تم

عوض بأدوات ربﻂ
ذكرها ،وحذفت يف العبارات األخر احرتاز ًا عن التكرار ،قد َّ

إضافية أ ّدت اﱃ ﲤاسك النص من جانب ،ولتقوية عالقة التامسك  -االتساق -

بني اجلمل من جانب آخر  ،فقد تضافر وجود هذه الروابﻂ من جهة  ،واحلذف من
جهة أخر  ،لرتابﻂ اجلمل الالحقة عﲆ اجلملة األوﱃ بشكل منظم داخل النص

فتظهر سلسلة اجلمل وحدة متامسكة متسقة بشكل سلس يفهمه املتلقي من غري

معوقات أو مصاعب .

وعندما ننتقل اﱃ كالم آخر لإلمام gنراه يلجأ اﱃ حذف الفاعل مرة ،واﱃ
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حذف املفعول به مرة أخر من أجل ﲤاسك النص واخراجه بالشكل الذي يقبله

املتلقي بسالسة  ،عﲆ أن حذف الفاعل ﱂ يكن عبثا بل لغرض بالغي  ،ففي قوله
ﹺ
(( :gنﹶدﹾ ﹸع ﹶ
لس ﹶوا ﹸم))) ، )27فاإلمام  gإنّام
وك ﹺح ﹶ
ني ﹶقن ﹶﹶﻂ ﹶا ﹾألﹶنﹶا ﹸم ﹶو ﹸمن ﹶﻊ ﹶا ﹾل ﹶغ ﹶام ﹸم ﹶو ﹶه ﹶل ﹶك ﹶا َّ
قال ( ﹸمنﹺ ﹶﻊ ﹶا ﹾل ﹶغ ﹶام ﹸم) بحذف الفاعل ألنه يكره أن يضيف املنﻊ اﱃ اﷲ تعاﱃ وهو منبﻊ
النعم  ،فضال عن أن السياق سياق سﺆال واسرتحام فال مناسبة يف نسبة املنﻊ اﱃ
اﷲ تعاﱃ وهذا السياقّ ،
ألن الكرم االهلي ال بخل فيه وال منﻊ من قبله وإنام يكون
بحسب االستعداد وعدمه من حيث القلة والكثرة ) ،)2٨لذلك فاملقام من باب ﹸحسن
األدب يتطلب عدم تسمية الفاعل أو ذكره.

وقد يكون سببا آخر لعدم ذكر الفاعل  ،فمثال ﹸﳛذف الفاعل لغاية اإلهبام ،

ومن ذلك ما ورد يف قول االمام gوهو ﳜرب عن أمر مقتل عثامن من كتاب له اﱃ
ﹺ
يح ﹶل ﹸه ﹶق ﹾو ﹲم ﹶف ﹶق ﹶت ﹸلو ﹸه )) ) ، )29ففي قوله gﱂ يتم ذكر الفاعل
أهل الكوفة بقوله  (( :ﹶف ﹸأت ﹶ

،أي ﱂ يقل ((:فأتاح اﷲ له قوم ًا)) وال (:أتاح له الشيطان)) وهبذا جعل االمام g
األمر مبهام  ،وذلك مراعاة ملوقف انقسام الناس حينها هبذا الشأن .

وقد يتم حذف املفعول به من اجلملة  ،ويكون السياق داال عليه من دون
تعقيدات  ،وقد ورد ذلك بقوله  (( :gﹶأﳞا ﹶالنَّاس ال ﹶﳚ ﹺرمنَّكﹸم ﹺش ﹺ
قاقي ﹶو الﹶ
ﹸ
ﹾ ﹶ ﹾ
ﱡﹶ

ﹺ
ﹶرتا ﹶم ﹾوا بﹺ ﹾاألﹶ ﹾب ﹶص ﹺ
ار ﹺعنﹾدﹶ ﹶما ت ﹾﹶس ﹶم ﹸعو ﹶن ﹸه ﹺمنِّي)) ) ، )30فنلحﻆ أن
ﹶي ﹾست ﹾﹶه ﹺو ﹶينَّك ﹾﹸم ع ﹾص ﹶي ﹺاين ﹶو الﹶ ت ﹶ ﹶ

يف الكالم حمذوف ًا و تقديره ال ﳚرمنكم شقاقي عﲆ أن تكذبوين و املفعول فضلة و
حذفه كثري.

((ه ﹶل ﹶك ﹶم ﹺن اﹺ َّد ﹶعى
وقد ورد حذف املفعول به من كالم أمري املﺆمنني gبقوله  :ﹶ
خاب ﹶم ﹺن اﹺ ﹾف ﹶرت )) ) )31عﲆ أن املعنى الذي يريد االمام gايصاله اﱃ املتلقي هو :
ﹶو ﹶ
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ﹶه ﹶل ﹶك ﹶم ﹺن اﹺ َّد ﹶعى الكذب  ،بدليل السياق الذي تغطيه دعو الصدق والكذب  ،ولو
دققنا يف كالمه gفسنجد أن املحذوف هو املفعول به  ،لكن ﹸي ّقدر مرة بــ (الكذب) ،

ومرة أخر بــ(االمامة) بدليل سياق الكالم الذي يتسم بالكنايات عن االمامة ). )32

ولو تطلعنا يف كالم االمام gبقوله  (( :ﹶف ﹶص َّ ﹶري ﹶها ﹺيف ﹶح ﹾو ﹶز ﹴة ﹶخ ﹾشنﹶا ﹶء ﹶي ﹾغ ﹸل ﹸﻆ ﹶك ﹾل ﹸم ﹶها ﹶو
احبها كﹶر ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
اك ﹺ
لص ﹾع ﹶب ﹺة إﹺ ﹾن ﹶأ ﹾشن ﹶﹶق ﹶهلﹶا
ب ﹶا َّ
ﹶﳜ ﹸﹾش ﹸن ﹶم ﱡس ﹶها ﹶو ﹶي ﹾك ﹸث ﹸر ﹶا ﹾلع ﹶث ﹸار ف ﹶيها ﹶو ﹶاال ﹾعت ﹶذ ﹸار من ﹶﹾها ﹶف ﹶص ﹸ ﹶ ﹶ
ﹶخ ﹶر ﹶم ﹶو إﹺ ﹾن ﹶأ ﹾس ﹶل ﹶس ﹶهلﹶا ﹶت ﹶق َّح ﹶم ))) ، )33فنلحﻆ ّ
أن االمام gقد حذف من كالمه ابتغاء

االﳚاز وتقوية الكالم ،فالنص من دون حذف يكون  ((:كراكب الناقة الصعبة إن

تقحمت به الناقة الطريق الوعرة
خرم أنفها وإن أسلس هلا القياد ّ
أشنق هلا الزمام ﹶ
)) وعرب هذا احلذف الذي أراده االمام gيمكن أن نجد فضل اللغة الفصحى عﲆ
الفصيحة ،ونجد فضل التكثيف عﲆ التكثري -االﳚاز عﲆ االطناب -عرب ما يثريه

ذلك التكثيف من اﳛاء يف نفوس املتلقني ﳑا ال يثريه التكثري  .عﲆ أن املحذوفات يف

النص هي  :موصوف استغنى بصفته عنه ،وهي (الناقة) .

ويف النص (مفعول به) ﹸأستغني عنه بﺈﳛاء السياق يف (أشنق) وهو (الزمام)،

ومفعول ﹸحذف لإلﳚاز  ،بسبب داللة الفعل ﹶ
(الزمام)أيض ًا،
(خ ﹶر ﹶم) وبسبب لفظة ّ

ألنه ال يكون إالّ يف أنف الناقة  ،واملفعول املحذوف هو (األنف)الذي َّ
دل عليه ما

يكتنفه .واملفعول الثالث الذي حذف هو (القياد) استغنا ًء عنه بام و ِّطىء ( ﹸقــدِّ ﹶم)

له من الفاظ (أشنق وخرم وأسلس) فأصبح املتلقي قادرا عﲆ تقديره من خالل
األلفاظ التي ذكرت  .عﲆ أن هناك مفعوال آخر قد تم حذفه  ،هو(الطريق الوعرة)

(تقحم).
وهو مفعول الفعل
َّ

وهنا ينبغي التذكري بأن لكل حذف ﳑا تقدم معنى وداللة خاصة به  ،وال يمكن
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الوصول اﱃ ذلك املعنى وتلك الداللة إالّ من طريق هذا احلذف ،فقوله (gالصعبة)
من دون ذكر الناقة ﳛمل داللة الصعوبة ،ال بيان جنس املركوب(الناقة) .يف حني
(الزمام)،
قوله(أشنق هلا) يدل عﲆ أنه يريد احلديث(الفعل) وال يريد ما أشنقه ّ

(الزمام) والتساهل يف األمور ،وهو املقصود ،وال
وكذلك (أسلس)فهو يريد إرخاء ِّ

ّ
(تقحم) فهو يريد بيان أن هذا الراكب سيهلك بفعل ارادة
يقصد
(املرخى) .أ ّما قوله ّ

صعوبة املركب الذي ركبه ،ال بفعل ارادته.
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املبحث الثالث
حذف الفعل وأثره يف التامسك النص يف كالم االمام عيل g
ينبغي التذكري بأن الفعل هو أحد الركنني األساسيني يف اجلملة العربية ،بل هو

من العوامل املهمة يف اللغة العربية  ،إذ ّ
إن اجلملة العربية عادة ما تتكون من :
اسم مﻊ اسم (وتسمى هذه باجلملة االسمية)
و فعل مﻊ اسم (وتسمى هذه باجلملة الفعلية).

وعليه فﺈنه ليس سه ً
ال حذف الفعل من اجلملة التي تتألف من الفعل مﻊ االسم

.أي ّ
إن ذلك يتطلب من منﴚء النص أو كاتبه أو مﺆلفه قدرة عالية من امتالك

أدوات اللغة ليكون قادرا عﲆ تأليف تركيب يفتقد جزءا أساسيا من أجزائه .عﲆ

أن ذلك ﱂ يكن عسريا عﲆ أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب الذي ﹸيعرف بأنه إمام
الفصحاء وسيد البلغاء ،فقد كان من كالمه ما فيه الفعل حمذوف  .عﲆ أن مسألة

حذف الفعل ﱂ تكن غريبة عﲆ اللغة العربية وال عﲆ كتاهبا األول  -القرآن الكريم
 فلقد ورد ذلك يف قوله تعاﱃ }و ﹶل ﹺﺌن س ﹶأ ﹾلتﹶهم من ﹶخ ﹶل ﹶق السامو ﹺات ﹶو ﹾاألﹶ ﹾر ﹶض ﹶو ﹶس َّخ ﹶر
َّ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹸ َّ ﹾ
ﹶ
الش ﹾم ﹶس ﹶوا ﹾل ﹶق ﹶم ﹶر ﹶل ﹶي ﹸقو ﹸل َّن اﷲَّﹸ ﹶف ﹶأنَّى ﹸي ﹾﺆ ﹶفك ﹶ
َّ
ﹸون {العنكبوت ،٦1أي :ليقولن  :خلق اﷲ ،

فحذف فعل �خلق� لوجود ما سبقه من القرينة اللفظية) . )34وكذلك يف قوله تعاﱃ
ﹸ
}وإﹺ ﹾن ﹶأ ﹶحدﹲ ِّم ﹶن ا ﹾﹸمل ﹾ ﹺ
است ﹶﹶج ﹶار ﹶك ﹶف ﹶأ ﹺج ﹾر ﹸه {التوبة ،٦أي  :وإن استجارك أحدﹲ من
رش ﹺك ﹶ
ﹶ
ني ﹾ
املرشكني ،فحذف الفعل(استجارك) بداللة الفعل املذكور ،أو القول :أحدﹲ  :فاعل

مرفوع لفعل حمذوف يفﴪه الفعل املذكور ،عﲆ الرغم من اهنا مسألة خالفية بني
النحاة). )35
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عﲆ أن احلذف الذي نبحث عنه يف كالم االمام  gليس احلذف الواجب عند

أهل اللغة ،والذي ﳚب من أجل القواعد النحوية ؛ ألنّه ﳜضﻊ لظروف اللغة ويفرض

نفسه عﲆ أي كاتب ،عﲆ أن هذا النوع من احلذف قد ورد يف كالم االمام .g

ومن أمثلة ذلك يف كالم أمري املﺆمنني gقوله (( وإذا ﻇاﱂ ساعدهم عﲆ ﻇلمهم

أحبوه وأدنوه وبروه)) ) ،)3٦أي  :وإذا ساعدهم ﻇاﱂ ،فتم حذف الفعل(ساعدهم)
بداللة الفعل املذكور.

وكذلك يف قوله  (( :gفرصت كالذئب يتبﻊ الﴬغام إذا ما الليل دجى))

))37

،أي  ... :إذا ما (دجى) الليل ،فتم حذف الفعل(دجى)بداللة الفعل املذكور يف

الرتكيب .وقد ورد ذلك يف قوله (( :gوإذا أنت أيقنت))) ، )3٨أي  :وإذا (أيقنت)
أنت ،فتم حذف الفعل ،بداللة الفعل املتأخر املوجود يف اجلملة .

وورد يف قوله  (( :gعدتنا وإذا نحن رجعنا زدنا يف مقاتلتنا )) )، )39أي ... :وإذا

(رجعنا) نحن رجعنا زدنا  ،وقد تم حذف الفعل (رجعنا)بداللة الفعل املتأخر يف

الكالم .

وكذلك جاء حذف الفعل يف قول االمام  (( :gقال :فرفعت رأﳼ وإذا النبي

))40
امحر) النبي  ،بداللة الفعل الذي ورد
 قد امحر وجهه )) ،أي ...:وإذا (قد ّ

يف هناية الرتكيب.

وقد ورد ذلك احلذف بقوله  (( :gوإذا جالميد ترضﺦ هبا رؤوسهام )))، )41أي

 :وإذا (ترضﺦ هبا) جالميد ترضﺦ هبا رؤوسهام ،بدليل الفعل الوارد ذكره يف اجلملة.
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وكذلك جاء الفعل حمذوفا يف قول االمام  (( :gوإذا هو يرفﻊ فخذا ويضﻊ

أخر من شدة الﴬبة وكثرة السم)) )، )42أي  :وإذا (يرفﻊ) هو يرفﻊ فخذا،...
وهذا ما دل عليه الفعل الذي ورد يف الرتكيب متأخرا عن االسم الذي عمل به .

ﹺ
ب ﹺمن ﹶﹾها اﹺ ﹾع ﹶذ ﹾو ﹶذ ﹶب ﹶو
((و إﹺ ﹾن ﹶجان ﹲ
وكذلك ورد هذا احلذف يف قول االمام  :gﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ب ﹶف ﹶأ ﹾو ﹶبى)) )، )43أي  :وإن (اعذوذب واحلوﱃ) جانب منها
ا ﹾح ﹶل ﹾو ﹶﱃ ﹶأ ﹶم َّر من ﹶﹾها ﹶجان ﹲ

اعذوذب و احلوﱃ  ،...ولقد كان الفعل املتأخر هو الدليل عﲆ ذلك  .عﲆ أن ما

تقدم كان يمثل احلذف الواجب .

أما احلذف الذي ﳚوز يف اللغة ،ويتحقق لوجود قرينة داخل النص فهو ينتمي

إﱃ أسلوب املتكلم وكيفية توﻇيف الفعل يف الكالم وهو الذي يمتاز به متكلم من
متكلم آخر ،وقد ورد أيضا يف كالم أمري املﺆمنني . g

وأما مواضﻊ حذف اجلواز يف كالم أمري املﺆمنني  ،gفهي األخر كانت كثرية
ف كﹶانﹸوا حي ﹸث كﹶان ﹺ
ﹶت ﹶا ﹾألﹶ ﹾم ﹶ
ال ﹸء ﹸﳎﹾت ﹺﹶم ﹶع ًة ﹶو
 ،ومن ذلك ما ﲡسد بقوله  (( :ﹶفا ﹾن ﹸظ ﹸروا ﹶك ﹾي ﹶ
ﹶﹾ
ﹺ
ﹶا ﹾألﹶهواء مت ﹺَّف ﹶق ًة و ﹶا ﹾل ﹸق ﹸلوب معت ﹺﹶد ﹶل ًة و ﹶا ﹾألﹶي ﹺدي م ﹶ ﹺ
ﹶارص ًة ﹶو ﹶا ﹾل ﹶب ﹶص ﹺائ ﹸر
لس ﹸي ﹸ
ﹶ ﹾ
ﹸ ﹸﹾ
ﹶ
رتاد ﹶف ًة ﹶو ﹶا ﱡ
ﹸ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ
وف ﹸم ﹶتن ﹶ
نﹶافﹺ ﹶذ ًة و ﹶا ﹾلع ﹶز ﹺائم و ﹺ
احدﹶ ًة ﹶأ ﹶﱂ ﹶيكﹸونﹸوا ﹶأ ﹾر ﹶباب ًا ﹺيف ﹶأ ﹾق ﹶط ﹺ
ني ﹶو ﹸم ﹸلوك ًا ﹶع ﹶﲆ ﹺر ﹶق ﹺ
اب
ار ﹶا ﹾألﹶ ﹶر ﹺض ﹶ
ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ
ﹾ
ني )) ).)44أي ّ
إن أصل كالم االمام  gهو :
ﹶا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺ ﹶ

ف كﹶانﹸوا حي ﹸث كﹶان ﹺ
ﹾ
هوا ﹸء ﹸم ﹾﺆت ﹺﹶل ﹶف ًة
ﹶت ﹾاألﹶ ﹾم ﹶال ﹸء ﹸﳎﹾت ﹺﹶم ﹶع ًة ﹶو
(( ﹶفا ﹾن ﹸظ ﹸروا ﹶك ﹾي ﹶ
(كانت)األﹶ ﹶ
ﹶﹾ
ﹺ
و()...ا ﹾل ﹸق ﹸلوب معتﹶد ﹶل ًة و( )...ﹾاألﹶيدي م ﹶرت ﹺ
ﹶارص ًة ﹶو()...
اد ﹶف ًة ﹶو
()...الس ﹸي ﹸ
ﹾ
ﹶ
ﹸ ﹸﹾ
ﹶ
ﱡ
ﹸ ﹶ
وف ﹸم ﹶتن ﹶ
عزائم و ﹺ
ﹺ
ضني ﹶو()...
احدﹶ ًة ﹶأ ﹶﱂ ﹾ ﹶيكﹸونﹸوا ﹶأ ﹾر ﹶباب ًا ﹺيف ﹶأ ﹾق ﹶطار ﹾاألﹶ ﹶر ﹶ
ائر نﹶاف ﹶذ ًة ﹶو( )...ا ﹾل ﹶ ﹸ ﹶ
ا ﹾل ﹶب ﹶص ﹸ
ﹸم ﹸلوك ًا ﹶع ﹶﲆ ﹺر ﹶق ﹺ
ني)).
اب ا ﹾل ﹶعا ﹶملﹺ ﹶ
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وهذا مثال من أمثلة عديدة تساق من أجل توضيح احلذف اجلائز يف األفعال

وبيان أثره يف ﲤاسك النص -االتساق . -

فمن قراءة متأنية لكالم أمري املﺆمنني gيتضح ّ
أن الفعل املحذوف (كانت)

الذي عمل رفع ًا ونصب ًا فيام بعده من الكلامت  ،قد ربﻂ متواليات من اجلمل يف بناء

واحد مرتابﻂ  ،قد ذكره االمام مرة واحدة يف اجلملة األوﱃ فقﻂ  ،وبعدها حذف

 ،وأضاف عنه رابطا آخر ﲤثل بحرف العطف مﺆديا عمل الفعل املحذوف ،بدليل

بقاء األسامء واألخبار عﲆ رفعها ونصبها بعد حذف عاملها  ،فاحلذف ربﻂ السابق
بالالحق من اجلمل مصحوب ًا بأدوات الربﻂ اإلضافية وأنتج من النص وحدة

متامسكة طويلة .أي ّ
إن الفعل العامل ﱂ ﹸيذكر إالّ مرة واحدة  ،وبعدها أد املتلقي

عمله من خالل استحضاره للفعل املحذوف يف العبارات التالية ،لوجود الربﻂ
اإلضايف الذي ﳛمل الفعل معنى دون اللفﻆ فهو مذكور بعدد األدوات اإلضافية.
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املبحث الرابﻊ
حذف(احلرف وشبه اجلملة) وأثرﳘا يف التامسك النص يف كالم االمام عيل g
ﳑا ينبغي التذكري به هو أن التامسك النص (االتساق) ال يقف عند احلذف عﲆ

مستو األسامء واألفعال بل يظهر يف احلروف  ،وفيه يواجه املتلقي أسامء ﳎرورة
دون أن يسبقها عامل جرمن احلروف  ،وهذا يشري إﱃ فجوة تركيبية ال تسدّ إال
بتقدير أحد احلروف اجلارة التي تزيد من ﲤاسك العبارات بمساعدة بعﺾ أدوات

الربﻂ اإلضافية األخر  .عﲆ أن احلروف (الروابﻂ) كام أسامها االمام عيل g
عند تعريفه للنحو  ،من أنه  :حدث وذات ورابﻂ ) ، )45فالرابﻂ له منزلة ال تقل عن

منزلة احلدث (الفعل) و الذات (االسم)  ،وهذا يعني أن األثر الذي يعمله حذف
االفعال واألسامء ،هو نفسه يعمله احلرف عند حذفه  ،عﲆ الرغم من أن احلرف

عامل ضعيف عند النحاة) ،)4٦إالّ أن حذفه يرتك أثر اجلر بعده  ،واألمثلة يف القرآن

الكريم والكالم العريب ))47كثرية عﲆ ذلك .

ولو عدنا اﱃ كالم االمام أمري املﺆمنني gلوجدنا أن االمام قد حذف حرف
ﹶاج ﹶم ﹾع ﹸق ﹴ
اجلر يف كالمه وابقى أثره ،وقد ﲡسد ذلك بقوله  (( :gﹶف ﹺم ﹾن ن ﹴ
حل ﹴم
ور ﹶو ﹶ ﹾ
ﹶﳎ ﹾ ﹸز ﹴ
وح ﹶو ﹶد ﹴم ﹶم ﹾس ﹸف ﹴ
ور ﹶو ﹺش ﹾل ﹴو ﹶم ﹾذ ﹸب ﹴ
اض ﹶع ﹶﲆ ﹶيدﹶ ﹾي ﹺه ﹶو ﹶصافﹺ ﹴق بﹺ ﹶك َّف ﹾي ﹺه ﹶو ﹸم ﹾرت ﹺﹶف ﹴق بﹺ ﹶخدَّ ﹾي ﹺه
وح ﹶو ﹶع ﱟ
ﹶو ﹶز ﹴار ﹶع ﹶﲆ ر ﹾأ ﹺي ﹺه ﹶو ر ﹺ
اج ﹴﻊ ﹶع ﹾن ﹶع ﹾز ﹺم ﹺه)))،)4٨عﲆ ّ
أن األصل يف الرتكيب هو :
ﹶ
ﹶ

ﹶاج مع ﹸق ﹴ ﹺ
ﹺ
حل ﹴم ﹶﳎ ﹾ ﹸز ﹴ
وح ﹶو ( )...ﹶدم ﹶم ﹾس ﹸف ﹴ
ور ﹶو( )...ﹴش ﹾلو ﹶم ﹾذ ﹸب ﹴ
وح
(( ﹶفم ﹾن ن ﹴ ﹶ ﹾ
ور ﹶو(مــن) ﹶ ﹾ
اض ﹶع ﹶﲆ ﹶيدﹶ ﹾي ﹺه ﹶو( )...ﹶصافﹺ ﹴق ب ﹶك َّف ﹾي ﹺه ﹶو( )...ﹸم ﹾرت ﹺﹶف ﹺق بﹺ ﹶخدَّ ﹾي ﹺه ﹶو( )...ﹶزار ﹶع ﹶﲆ
ﹶو( )...ﹶع َّ
()...راج ﹺﻊ ﹶع ﹾن ﹶع ﹾز ﹺم ﹺه)).
ﹶر ﹾأ ﹺي ﹺه ﹶو
ﹶ
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ﹺ
اجلر(مــن) يف كالمه يف الفراغات املﺆﴍة،
فيلحﻆ أن االمام قد حذف حرف

وقد ساﳘت أدوات الربﻂ االضافية يف ربﻂ االسامء املجرورة إﱃ كلمة (ناج)

املذكورة يف بداية الفقرة بصورة متسلسلة  ،فتامسك النص ليس (اتساقه) ألجل

عالقة الوصل فحسب  ،بل العبارات الطويلة تدفﻊ املتلقي ليفرتض وجود حرف
اجلر مسبوق ًا باألسامء املجرورة  ،وهنا نجد االمام قد اكتفى بأدوات الربﻂ عن

احلروف اجلارة ،وذلك ّ
ألن حروف اجلر ﲣتص باألسامء) ، )49فلذلك هي تعمل

يف األسامء ،وعملها يﴪي إﱃ األسامء املرتبطة وأداة الوصل هنا تعمل عﲆ تقوية
الرتابﻂ بني اجلمل مصحوب ًا باحلذف  .وهذا يعني أن األسامء املجرورة التي وردت

يف كالم االمام gوهي غري مسبوقة بحرف جر لدليل عﲆ وجود حرف جر حمذوف
سبق هذه األسامء  ،وأن سبب عدم ذكره هو  :االبتعاد عن التكرار اململ الذي يﺆدي

اﱃ نفور املتلقي غالبا .

وقد ورد حذف احلرف أيضا يف مواضﻊ أخر من كالم االمام  ،gومن ذلك
اج لﹺ ﹶف ﹾض ﹺل ﹺه م ﹶﺆم ﹴل لﹺنﹶ ﹾف ﹺع ﹺه واثﹺ ﹴق بﹺدﹶ ﹾف ﹺع ﹺه مع ﹶ ﹺرت ﹴ
ني بﹺ ﹺه اﹺ ﹾستﹺ ﹶعا ﹶن ﹶة ﹶر ﹴ
ف ﹶل ﹸه بﹺال َّط ﹾو ﹺل
قوله  (( :ن ﹾﹶست ﹺﹶع ﹸ
ﹸﹾ
ﹶ
ﹸ ِّ
ﹸم ﹾذ ﹺع ﹴن ﹶل ﹸه بﹺا ﹾل ﹶع ﹶم ﹺل ﹶو ﹶا ﹾل ﹶق ﹾو ﹺل )) ) ، )50ومن قول االمام يتضح حذف حرف اجلر  ،إذ
نر يف قوله  gأن املصدر(استعانة) قد عمل اجلر فيام يليه وهو كلمة (راج)  ،أما

اجلر يف األسامء الالحقة وهي :مﺆمل ،واثق  ،معرتف ،مذعن  ،فال سبيل لصحته إال

أن يقوم املتلقي بمهمة التقدير ،فاملصدر نفسه (استعانة) عمل اجلر يف الكلامت هذه
 ،وإنّام حذف حرف اجلر لوجود قرينة دالة عليه  ،ولذلك اتصلت العبارات املتعددة
بوجود حذف مشرتك بينها .

أ ّمــــا حذف شبه اجلملة  :وهو النوع اآلخر من أنواع احلذف  ،إالّ ّ
أن قربه
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حلذف احلرف ،جعلنا نعدّ ﳘا يف فقرة واحدة  ،وحذف شبه اجلملة ﹸيقصد به حذف
احلرف مﻊ ما بعده من اسم  ،أو حذف الظرف  ،ويقصد به حذف اجلار مﻊ ﳎروره

أو حذف الظرف يف جزء من النص  ،فبذلك ﳜلو الكالم من عنارص تفﴪها قرينة
سابقة ،أي قرينة ﲢملها أدوات الربﻂ اإلضافية معنى و تﺆدي هبا إﱃ العبارات
الالحقة  ،وبناء عليه يقوم هذا النوع من احلذف أيض ًا مثل األنواع املتقدمة بوﻇيفة

اتساقية تﺆدي اﱃ ﲤاسك النص  ،مصحوب ًا بأدوات الربﻂ اإلضافية .

وقد ورد هذا النوع من احلذف يف كالم االمام أمري املﺆمنني gبقوله :
(( ﹶا َّل ﹺذي ﹶل ﹾي ﹶس لﹺ ﹺص ﹶفتﹺ ﹺه ﹶحدﱞ ﹶحم ﹾدﹸ و ﹲد ﹶو الﹶ ﹶن ﹾع ﹲت ﹶم ﹾو ﹸجو ﹲد ﹶو الﹶ ﹶو ﹾق ﹲت ﹶم ﹾعدﹸ و ﹲد ﹶو الﹶ ﹶأ ﹶج ﹲل

ﹶﳑﹾدﹸ و ﹲد)) ) ، )51ومن قول االمام يتضح جليا أن هناك حذفا  ،فــ (لصفته) وردت يف

اجلملة األوﱃ فقﻂ ،ولكنها ﹸحذفت من باقي اجلمل  ،لوضوح املعنى وعدم اللبس
أوال  ،ولإلﳚاز واالختصار ثانيا ،عﲆ أن أصل الرتكيب قبل احلذف هو :

(( أ َّل ﹺذي ﹶل ﹾي ﹶس لﹺص ﹶفتﹺ ﹺه ﹶحدﱟ ﹶحم ﹾدﹸ و ﹲد ﹶو ﹶال (لصفته) ﹶن ﹾع ﹲت ﹶم ﹾو ﹸجو ﹲد ﹶو ﹶال ( )...ﹶو ﹾق ﹲت
ﹶم ﹾعدﹸ و ﹲد ﹶو ﹶال ( )...ﹶأ ﹶج ﹲل ﹶﳑﹾدﹸ و ﹲد )).

ﹸوع الﹶ
وورد هذا النوع من احلذف بقوله  (( :gﹺمن ﹸﹾه ﹾم ﹸس ﹸجو ﹲد الﹶ ﹶي ﹾر ﹶك ﹸع ﹶ
ون ﹶو ﹸرك ﹲ

ون الﹶ ﹶي ﹾس ﹶأ ﹸم ﹶ
ون ﹶو ﹸم ﹶس ِّب ﹸح ﹶ
ون الﹶ ﹶيت ﹶﹶزا ﹶي ﹸل ﹶ
ون ﹶو ﹶصا ﱡف ﹶ
ﹶينﹾت ﹺﹶص ﹸب ﹶ
ون ))) ، )52ومن متابعة هذا

القول نجد أن فيه حذف ًا ،واحلذف يتمثل بــ (شبه ﲨلة  -منهم  ) -التي وردت يف
اجلملة األوﱃ  ،واختفت من اجلمل الباقية  ،للداللة عليها وألمن اللبس ،وقد عم

التعويﺾ عنها بـ(وال) التي أدت وﻇيفة الرتابﻂ بنجاح وجعلت من النص متامسكا
بشكل غري مألوف  ،بل جعلته متامسكا أكثر من ﲤاسكه بوجودها  ،ولذلك نجد
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النص .عﲆ أن األصل لكالم
احلذف يﺆدي عمال مهام يف صناعة النص عرب ﲤاسكه ّ

أمري املﺆمنني قبل احلذف هو :

()...صا ﱡف ﹶ
ﹸوع الﹶ ﹶينﹾت ﹺﹶص ﹸب ﹶ
(( ﹾم ﹸنه ﹾم ﹸس ﹸجو ﹲد ﹶال ﹶير ﹶك ﹸع ﹶ
ون ﹶال
ون ﹶو
ﹶ
ون ﹶو (منهم) ﹸرك ﹲ
ون ﹶال ﹶي ﹾس ﹶأ ﹸم ﹶ
ون ﹶو( )...ﹸم ﹶس َّب ﹸح ﹶ
ﹶيت ﹶﹶزا ﹶي ﹸل ﹶ
ون)).
عﲆ أن املتلقي حني يواجه هذا النص فﺈنه يدرك حذف عنرص لغوي قبل كلامت

ألهنا كلامت نكرة تقوم مقام املبتدأ املﺆخر يفتقر إﱃ
( :ركوع ،صافون  ،مس ّبحون ) ّ

كر يف
خرب وذلك فجوة تتطلب حضور العنرص املحذوف أال وهو( منهم ) الذي ﹸذ ﹶ
اجلملة األوﱃ فقﻂ .
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اخلاﲤة والنتائج
لقد كان البحث حماولة لبيان أثر احلذف يف التامسك النص يف كالم االمام عيل

بن أيب طالب  ،gوقد انتهى البحث اﱃ خاﲤة توصل فيها الباحث اﱃ النتائج اآلتية :
 - 1ﱂ يقترص احلذف يف كالم االمام أمري املﺆمنني gعﲆ نوع واحد من انواع

احلذف التي ﹸذكرت ،وقد كانت احلذوفات يف كالمه متوزعة عﲆ  :حذف االسم ،
وحذف الفعل  ،وحذف احلرف  ،وحذف شبه اجلملة(جار وﳎرور وﻇرف).

 –2أثبت البحث أن للحذف مكانة ﳑتازة ومهمة  ،ذلك بسبب املساحة

الكبرية التي مثلها احلذف من كالم االمام عيل  ، gوهذا ما جعل الرشيف الرﴈ

(ت40٦هـ) يعلق عﲆ كالم االمام بام يمتاز به من أساليب بالغية ومنها احلذف :
بأنّه (( :من أعﲆ الكالم وأفصحه)).

وآخر دعوانا أن احلمد ﷲ رب العاملني والصالة والسالم عﲆ سيدنا حممد بن

عبد اﷲ النبي األمني وآل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبني .
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قائمة املصادر واملراجﻊ

القرآن الكريم

.1االتساق يف اللغة االنجليزية  ،هاليداي
وحسن .197٦ ،

.2االنصاف يف مسائل اخلالف بني البرصيني
والكوفيني ،تأليف الشيﺦ االمام كامل الدين

أيب الربكات عبد الرمحن بن أيب سعيد االنباري

(ت577هـ)ﲢقيق  :حممد حمي الدين عبد
احلميد ،دار احياء الرتاث العريب .

.3االيضاح يف علوم البالغة ،حممد بن عبد
الرمحن القزويني (ت739هـ)ﴍح وتعليق :
حممد عبد املنعم خفاجي  ،لبنان 19٨0 ،م .

.4الربهان الكاشف عن اعجاز القرآن ،البن
الزملكاين  ،عبد الواحد بن عبد الكريم

(ت٦51هـ)ﲢقيق  :د  .امحد مطلوب ،ود .
خدﳚة احلديثي  ،بغداد 1974م .

.7اخلصائص  ،ابن جني ،أبو الفتح عثامن بن
جني (ت392هـ) ﲢقيق  :حممد عيل النجار ،
الطبعة الثانية  ،دار اهلد الطباعة  ،بريوت –

لبنان .

.٨دراسات يف ضوء علم اللغة املعارص يف نحو
اللغة وتراكيبها  ،منهج وتطبيق ،دكتور خليل

عاميرة.

.9ﴍح ابن عقيل عﲆ ألفية ابن مالك ،لعبد

اﷲ العقييل (ت7٦9هـ) ﲢقيق  :حممد حميي
الدين عبد احلميد  ،مرص  ،ط 19٦4 ،14م .
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(ت٦5٦هـ) ﲢقيق :حممد ابو الفضل ابراهيم

 ،دار احياء الرتاث العريب  ،القاهرة 1959 ،م .
.11ﴍح هنج البالغة ،ابن ميثم  ،ميثم بن عيل
البحراين(ت٦79هـ) القاهرة .

.5هبج الصباغة يف ﴍح هنج البالغة .تأليف

.12الطراز  ،املتضمن ألﴎار البالغة وعلوم

هنج البالغة .الناﴍ  :دار امري كبري للنرش.

 :د عبد احلميد هنداوي .املكتبة العرصية ،

 :الشيﺦ حممد تقي التسرتي .ﲢقيق  :مﺆسسة
الطبعة  :األوﱃ .1997

.٦التأويل النحوي يف القرآن الكريم ،تأليف
الدكتور عبد الفتاح امحد احلموز  ،مكتبة
الرشد ،الرياض  ،الطبعة األوﱃ 1404هـ -
19٨4م .

حقائق االعجاز ،ﳛيى بن محزة العلوي  ،ﲢقيق
بريوت 1429 ،هـ 200٨ -م.

.13علم لغة النص ، :حممد  ،عزة شبل ،
القاهرة  :مكتبة اآلداب  ،ط  2007 ، 1م .

.14علم اللغة النص  ،بني النظرية والتطبيق،،
صبحي إبراهيم الفقي  ،القاهرة  :دار قباء

١٤٨

أ.م.د .حممد ياسني عليوي الشكري
للطباعة والنرش والتوزيﻊ  2000 ،م.
.15علم املعاين – تأليف د /درويش اجلندي
– مطبعة دار هنضة مرص .44

.1٦علم املعاين  ،املﺆلف  :د .حممد حسني عيل
املﺆرخ العريب  -بريوت.
الصغري .الناﴍ  :دار ّ

.17فلسفة البالغة املﺆلــــــف  :د .رجاء عيد،

الناشــــــــر  :منشأة املعارف اإلسكندرية بلد
النشــــر  :مرص ،الطبعـــــــة  :الثانية .

.1٨الكتاب ،أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب

(ت1٨0هـ)ﲢقيق وﴍح  :عبد السالم حممد
هارون  ،مكتبة اخلانجي  ،القاهرة  ،الطبعة
الرابعة 1425 ،هـ 2004 -م .

.19لسانيات النص  ،حممد خطايب ،الدار
البيضاء :املركز الثقايف العريب  ،ط 200٦، 2

.20اللغة العربية معناها ومبناها .تأليف:

الدكتور ﲤام حسان .الناﴍ :دار الثقافة.

.21معاين النحو املﺆلف :د .فاضل صالح
السامرائي الناﴍ :دار الفكر للطباعة والنرش

والتوزيﻊ  -األردن الطبعة :األوﱃ1420 ،
هـ  2000 -م.

.22مغني اللبيب عن كتب األعاريب
 ،البن هشام األنصاري ،عبد اﷲ بن

يوسف(ت7٦1هـ)ﲢقيق  :حممد حميي الدين
عبداحلميد ،بريوت – لبنان .

.23منهج البحث النحوي عند العرب :
(43٦رسالة د .حممد كاﻇم البكاء للدكتوراه
19٨1،م جامعة بغداد) .

.24املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ابن
األثري ،ضياء الدين نرص اﷲ بن حممد اجلزري

(ت٦37هـ)ﲢقيق  :د امحد احلويف ،و د بدوي
طبانة  ،الرياض – دار الرفاعي  ،الطبعة الثانية
1403 ،هـ 19٨3 -م .

.25مفتاح العلوم  ،ابو يعقوب يوسف بن أيب
بكر حممد بن عيل السكاكي (ت٦2٦هـ)

.2٦مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ،
مرص  ،الطبعة األوﱃ 1937م .

.27منهاج الرباعة يف ﴍح هنج البالغة ،
حبيب اﷲ اخلوئي  ،العالمة مريزا حبيب اﷲ

اهلاشمي اخلوئي  ،طهران  ،املكتبة االسالمية
 ،الطبعة الرابعة 1405هـ .

.2٨نظرية علم النص ،حسام أمحد فرج ،
القاهرة  :مكتبة اآلداب  ،ط  2007 ، 1م

.29هنج البالغة  ،للدكتور صبحي الصالح و،
بريوت 13٨7 ،هـ .

.30هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة
حممد باقر حممودي ،مطبعة النعامن  ،النجف

األﴍف .

.31نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،عبد الرمحن
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بن حممد ابو الربكات االنباري (ت577هـ) .32الوﻇيفة الداللية للنحو يف ﴍوح املعلقات

ﲢقيق  :حممد ابو الفضل ابراهيم ،دار النهضة
،مرص 19٦7 ،م .
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 ،د .ملى عبد القادر خنياب ،الطبعة األوﱃ

،2015،دار ﲤوز ،للطباعة والنرش والتوزيﻊ .

