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عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى األخرى على " يعرف النحاة اإلسناد بأنه 

إضافة الشيء : ، وفي اللغةأي على وجه يحسن السكوت عليه التامة،وجه اإلفادة 
خبر بمخبر تعليق  :مسند بمسند إليه، أو بتعبي آخرـوهو تعليق  (1)".إلى الشيء 

وهذا ما يسمى عندهم بـ  ،(كاضرب) منه أو طلب بمطلوب ،(زيد قائم)نحو  ،هنع
 . (اإلسناد األصلي)

وقد ذكر النحاة المسند والمسند إليه منذ وقت مبكر، فقد ذكرهما سيبويه وعقد 
واحد منهما عن  وهما ما ال يغنى. سند والمسند إليههذا باب الم: " لهما بابا فقال

: ، فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولكاآلخر، وال يجد المتكلم منه بدا
يذهب عبد اهلل، فال بّد للفعل من االسم، كما : ومثُل ذلك. عبد اهلل أخوك، وهذا أخوك

 (2)". لم يكن لالسم األول بّد من اآلخر في االبتداء
 :هيو عدة أقسام ينقسم  واإلسناد عند النحاة

 .األصلي وغير األصلي اإلسناد (1
 .اإلسناد األصلي (1-1

ويتحقق من إسناد الخبر إلى المبتدأ في الجملة  وهو ما تألف منه الكالم،
سناد الفعل إلى الفاعل في الجملة الفعلية   .االسمية، وا 

 .اإلسناد غير األصلي (1-2

اإلسناد غير األصلي هو ما يتحقق من عمل المشتقات ضمن الجملة 
إسناد المصدر " ـ حينما ال يكون المشتق ركنا أساسيا في الجملة، ويكون ب األصلية،
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واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف، فإنها مع ما أسندت إليه ليست 
  (1)". أقائم الزيدان، فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه: بكالم وال جملة، وأما نحو
مسند إلى الغالم، ( المنطلق)أن  (رأيت المنطلق غالمه)فالنحاة يرون في 

تعتبر [ 10: القمر] َّ مل خل ُّٱ: والغالم مسند إليه، وأن نحو قوله تعالى
 ُّٱ :ونحو قوله تعالى. مسند إليها( األبصار)، و(األبصار)حاال مسندة إلى ( خشًعا)

نعتا مسندة ( الظالم)تعتبر كلمة  [07: النساء] َّ جي يه  ىه مه جه ين
نعتا ( حسنا)تعتبر كلمة ( إن رجال حسنا غالُمه في الدار)وفي قولك  ،(األهل)إلى 

 (.غالُمه)مسند إلى 
على هذه المشتقات ( المسند)وقد انتقد بعض المحدثين إطالق النحاة صفة 

التي رفعت ما بعدها، باعتبار أن هذه المشتقات قد وقعت في الكالم فضلة، ولذلك 
ن ما عّدوه  : "فاضل صالح السامرائي: يقول والذي نراه أن هذا اإلسناد ناقص، وا 

فأنت ترى أن هذه كلها فضالت، فكيف تكون … مسندا في نحو ما مّر ليس بمسند
    (2)".مسندا، والمسند عمدة ال فضلة؟ 

ولذلك اقترح الدكتور فاضل صالح السامرائي تسمية اإلسناد األصلي بـ 
فيكون التقسيم (. اإلسناد الناقص)صلي بـ ، وتسمية اإلسناد غير األ(اإلسناد التام)

   (3) :األمثل حسبه كاآلتي
 .اإلسناد التام . أ

وهو ما اشتمل على طرفي اإلسناد مذكورين، أو مقّدرين، أو مذكورا أحدهما 
 خض حض جضمص خص ُّٱ: ، ونحو قوله تعالى(الحق واضح: )واآلخر مقّدر، وذلك نحو

: مفعول إلسناد تام حذف طرفاه، وتقديره (سالماً )فـ . [27: الذاريات] َّ حط مض
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، (سالم عليكم: )إسناد تام حذف منه المسند، والتقدير( سالم)ونحوه، و( نسّلم سالما)
 (.أنتم قوم: )إسناد تام حذف منه المسند إليه والتقدير( قوم)و

 .الناقصاإلسناد  . ب

وذلك نحو  وهو ما ذكر فيه أحد الطرفين من دون اآلخر، ال لفظًا وال تقديرًا،
رأيت المنطلق )إعمال الوصف الرفع ال لكونه مسندا، بل لكونه وصفا، وذلك نحو 

فضلة، وهو ( المنطلق)مسند إليه السم الفاعل، وليس له مسند، فإن ( أخوه)، فـ(أخوه
: ونحو قوله تعالى. مفعول به، فهذا إسناد ناقص إذ ذكر المسند إليه وليس له مسند

فاعل السم ( أهُلها)فـ [. 07: النساء] َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ
الفاعل الواقع نعتا، فهذا مسند إليه وليس له مسند، ألن الرافع له فضلة وليس عمدة، 

 .فهذا إسناد ناقص
فاعل للفائز الذي هو مبتدأ، وخبره ( أخواه)فـ ( الفائز أخواه حاضر)ونحو 

( أخواه)مسند فهذا إسناد تام، أما  (حاضر)، فالفائز مبتدأ وهو مسند إليه، و(حاضر)
فهو فاعل السم الفاعل، ال لكونه مسندا بل لكونه اسم فاعل، فكل من الفائز وأخواه 

بيس له مسند ( أخواه)مسند إليه، غير أن الفائز له مسند وهو الخبر فهو إسناد تام، و
 .فهو إسناد ناقص

و منطلق أو هو طويل ه: )وكذلك إذا كان الفاعل أو نائبه ضميرا مستترا نحو
إسناد ناقص؛ ألن ( مضروب)، و(طويل)، و(منطلق)، ففي كل من (أو هو مضروب

 .فيهما مرفوعا مستترا ليس له مسند
وال يتألف الكالم إال من اإلسناد التام، فاسم الفاعل وغيره من المشتقات ال 

يس إال، وذلك يكون مسندا لهذا المرفوع ل تكون جملة مع مرفوعها إال إذا تجّرد ألن  
( ما حاضر الطالب)و ،(أمسافر الرجالن؟: )بمرفوعه في نحو الوصفإذا اكتفى 

فهنا تجّرد الوصف لكونه مسندا إلى المرفوع بعده فهذه جملة مؤلفة من مسند ومسند 
 .إليه
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 .واإلسناد اللفضي المعنوياإلسناد  (2
 .اإلسناد المعنوي (2-1

اللغة، فإذا أطلق مصطلح هو األصل والشائع في  هذا النوع من اإلسناد
فيكون  (1),"حين تنسب للكلمة ما لمعناها"ويكون  اإلسناد فإنه يقصد به خذا النوع،

( زيد)، فـ (زيد قائم)، أو (قام زيد)ومثال ذلك المقصود من اللفظ معناه الحقيقي، 
المسمى وهو الذات، وهنا أريد  (زيد)االسم، و( زيد: )اعتبارانفيه عندنا و مسند إليه، 

فهذا إذن . المسمى وهي الذات التي تنام وتقوم وتأكل وتشرب: معنى المسند إليه، أي
( زيد)اإلنسان، ال إلى لفظ ( زيد)إسناد معنوي، ألن القيام نسب إلى الذات وهي 

 .المنطوق
 .اللفظياإلسناد  (2-2

يسند : معنى، أياإلسناد اللفظي هو أن ينسب الحكم إلى اللفظ ال إلى ال
، فالمراد هنا أنه ثالثي (يد ثالثيز ): الحكم إلى االسم دون المسمى، ومثله قولك

االسم : أي( زيد)لفظ هنا أريد به  (ثالثي)الحكم  الحروف، فاإلسناد هنا لفظي، ألن
ال يمكن أن يوصف بأنه ( زيد اإلنسان)ألن  ،(زيد اإلنسان)الذي هو  دون المسمى

صارا ( من)و ( ضرب)، فـ (من حرف جر)، و(ضرب فعل ماض) :ومثله ،(ثالثي)
، وكل (مبتدأ)ويصح أن يعرب كل واحد مهما مخبر عنهما،  ماألنه ،مسندا إليههنا 
المحكوم عليه إن أريد به : تقول القاعدة، ألن (خبرا)يعربان ( حرف)و( فعل)من 

ن أريد به االسم فهو إسناد لفظي  .المسمى فهو إسناد معنوي، وا 
( زعموا)لفظ : أي( زعموا مطية الكذب: )ومن أمثلة اإلسناد اللفظي قولهم

ال حول وال قوة إال باهلل كنز من : )، ومنه أيضا الحديث النبوي(مطية)أسندت إلى 
ونوع اإلسناد هنا (. كنز)أسندت إلى ( ال حول وال قوة إال باهلل)أي عبارة ( كنوز الجنة

 .لفظي
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