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دراسة يف املرتادف واألعراض  : باب املرض يف ألفاظ ابن السكيت
 روعة حممود الزرري. د.م.أ

 14/6/2007: تاروخ القبول 20/5/2007: تاروخ التقدوم

ـــة ــاملقدم

 (ىػ244ت )البف السكيت " كتاب األلفاظ"تناكؿ ىذا البحث بابان مف أبكاب 
الذم يندرج تحت ما يسمى بمعجمات المعاني كىي معجمات ال تيعنى بالمنيج 

 معاف إلىاأللفبائي، بؿ يجمع أصحابيا ما يبكبكنو مف الكممات كالعبارات المؤدية 
كالباب الذم تناكلناه . (1)مختمفة فيبكبكنيا حسب ما يتصؿ بيا مف مجاالت معنكية

بكصفو حقالن دالليان لمجمكعة مف األلفاظ رأسيا  (باب المرض)في ىذا البحث 
 مف أكثركالحظنا أف جيد المصنؼ انصب في ىذا الباب في . (المرض)لفظة 
فقد أدرج ألفاظان مرادفة لممرض لـ يكردىا بشكؿ متتاؿو أك أفرد ليا مساحة . محكر

نمافي أكؿ الباب،   جاءت في ثناياه ممزكجة مع محكرو ثافو كىك أعراض المرض كا 
أما بقية ألفاظ الباب فقد تكزعت ما بيف أسماء . الذم شغؿ فضاءن كاسعان فيو

لذلؾ آثرنا دراستو . كبمل عدد ألفاظ الباب خمسيف لفظان . األمراض، كالبرء منيا
باب المرض في ألفاظ ابف "كقع األكؿ تحت عنكاف . كتحميمو في بحثيف منفصميف

كىك مدار بحثنا ىذا، أما البحث الثاني " السكيت دراسة في المترادؼ كاألعراض
باب المرض في ألفاظ ابف السكيت دراسة "فيصدر الحقان بمشيئة اهلل تحت عنكاف 

". في األسماء كالبرء منيا
مرادفات المرض، كالثاني أعراض : كجاء بحثنا ىذا في محكريف، األكؿ

كسبؽ تمييد المحكر األكؿ تعريفان . كقد ميدنا لكؿ محكر في مكضعو. المرض
.  بكصفيا رأسان لمباب أك الحقؿ الداللي مكضكع البحث (المرض)بمفظة 
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كبعد تحميمنا أللفاظ المحكر الثاني كنضج الفكر فيو، رأينا أف بعض 
األلفاظ تخضع لتدرج داللي؛ لذلؾ صنعنا جدكالن بأربعة حقكؿ، احتكل الحقؿ األكؿ 
عمى ألفاظ الباب عمى كفؽ منيج المصنؼ، أما الحقؿ الثاني فقد بينا فيو العمة في 
عدـ تدرج بعض األلفاظ، أما الحقؿ الثالث فقد اندرج تحتو األلفاظ التي خضعت 

. لتدرج داللي عمى كفؽ رؤيتنا، قابمو تكصيؼ لعرض كؿ مرضو في حقؿ رابع

 (املــــرض)

ضد الصحة مًرض "كىك . (1)"ىيأة غير طبيعية في بدف اإلنساف: "المرض
 (ىػ216ت )ككرد عف األصمعي . (2)"مىرىضان كمىٍرضان فيك مريض كمارض يمرضي 

: ، فقاؿ لو[10: البقرة]في قمكبيـ مىرىضانو قرأ عمى أبي عمرك بف العالء 
مىٍرض يا غالـ بسككف الراء

، فالفاعؿ مف مىرىض مريض كجمعو مرضى، كمف (3)
 (ىػ180ت ) (5)كقاؿ سيبكيو. (ىػ770ت ) (4)مارض، كذا حققو الفيكمي (مىٍرض)

.  أمراض كأشغاؿ كعقكؿ: مف المصادر المجمكعة كالشَّغؿ كالعقؿ قالكا: المرض
القميؿ منو كالكثير مىرىضه كأىٍمراضه كىك رجؿ مىريضه : "قاؿ ابف السكيت

.  (6)" مىريضةه كقكـ مٍرضىكامرأة
عيؼ مىرىض، كمنيا ريحه مريضةه إذا  كأصؿ المرض الضعؼ ككؿ ما ضى

عيؼ ىبكبيا كالمرض في اإلنساف كؿ ما خرج عف حٌد الصحة مف عمة أك . (1)ضى
                                                           

، طبعة جديدة 1/73القانكف في الطب، الشيخ الرئيس أبك عمي الحسيف بف عمي بف سينا،  (1)
. ت.د. باألكفست عف طبعة بكالؽ، مكتبة المثنى بغداد

، 2/367، (ىػ321ت ) بكر محمد بف الحسيف االزدم البصرم أبكجميرة المغة، ابف دريد،  (2)
. ت.د. طبعة جديدة باألكفست، مكتبة المثنى بغداد

. 54-1/53المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، ابف جني،  (3)
ـ، دار الحديث 2000، 1، ط338المصباح المنير، احمد بف محمد بف عمي الفيكمي،  (4)

.  القاىرة
، 3/619كتاب سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف،  (5)

.  عالـ الكتب، بيركت
ت كىذبو التبريزم، ماألصؿ البف السؾ(: تيذيب األلفاظ)كنز الحفاظ في تيذيب األلفاظ  (6)

.  1895، بيركت 109/تحقيؽ لكيس شيخك
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: عمى ضربيف األكؿ (ىػ502ت )(3)لذا جعمو الراغب. (2)نفاؽ أك تقصير في أمر
 كال عمى المريًض حرج: المرض الجسمي كىك مناط بحثنا، كمٌثؿ لو بقكلو تعالى

بف : كالثاني [17: ، الفتح61: النكر] مقية كالجيؿ كالجي حصره في الرذائؿ الخي
كىذا مف . [10: البقرة] في قمكبيـ مرض: كالبخؿ كالنفاؽ كمثؿ لو بقكلو تعالى

عف إدراؾ الفضائؿ كالمرض المانع لمبدف عف إدراؾ التصرؼ "المجاز لككنو مانعان 
. (4)"الكامؿ

كعمى الرغـ مف ككف المرض ضعفان كخركجان لمبدف عف اعتداؿ أعضائو 
ت )فيسبب خمالن في بعض كظائفو كأعمالو، عمى الرغـ مف ذلؾ إال أف الثعالبي 

ٌسنو فذىب  (ىػ429 أٌف فيو تمحيصان لمذنكب كالتعٌرض لثكاب الصبر، : إلىحى
يقاظان مف الغفمة، كاٌذكاران بالنعمة في حاؿ الصحة، كاستدعاءن لممثكبة، كحٌضان  كا 

ريبَّ : "ككرد عف بعض العمماء. (5)عمى الصدقة، كفىيء قضاء اهلل كقدره بعد الخيرة
. (6)"مرض يككف تمحيصا ال تنغيصا، كتذكيران ال تنكيران، كأدبان ال غضبا

مرادفات املرض  : احملور األول

لـ تكف ميمتنا في ىذا المحكر تعريؼ الترادؼ أك ذكر مف أٌلؼ فيو، فجيكد 
السابقيف في ىذا المجاؿ معركفة مف قدماء كمحدثيف، فقد شيدكا في ذلؾ بناءن 

كلكف عممنا في ىذا المحكر انصب في فرز . أرسكا قكاعده في الدراسة كالتحميؿ
كأقامت معو عالقة الترادؼ، كنعني  (المرض)األلفاظ التي اندرجت في ىذا الباب 

بو ترادفان غير تاـ إذ بٌينا الفرؽ الداللي بيف كؿ لفظة في ىذا المحكر مع لفظة 
                                                                                                                                              

. 2/367جميرة المغة،  (1)
.  944/مقاييس المغة (2)
- محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيركت : ، تحقيؽ466/المفردات في غريب القرآف  (3)

. ت.لبناف، د
.  466/المصدر نفسو (4)
، كزارة األكقاؼ، 1شاكر العاشكر، ط: ، تحقيؽ71/ينظر تحسيف القبيح كتقبيح الحسف (5)

.  1981الجميكرية العراقية، 
.  71/المصدر نفسو (6)
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كعدد األلفاظ التي أدرجيا المصنؼ في ىذا الباب . المرض بكصفو رأسان لمباب
: أربعة ألفاظ فقط تناكلناىا بالتحميؿ عمى كفؽ منيج المصنؼ في الترتيب كىي

.  الكجع، الكصب، الدنؼ، السقـ
، كالجمع أٍكجاعه كىكًجاع(1)معركؼ: الكجع: الكجع .1

كقد كىًجعى فالف فيك كىًجعه "، (2)
: كضرب كىًجيع. "(3)"مف قكـو كىٍجعى كىكىجاعى كىكىًجعيف، كنسكةه كىجاعى كىكًجعات

كقد كىًجع فالنان رأسيو كبطنيو . "(4)"ميكًجع، كىك أحد ما جاء عمى فىعيؿ مف أفعؿ
. (5)"يجعؿ اإلنساف مفعكالن كالعضك فاعالن كقد يجكز العكس

ع عند المصنؼ كالكىجى
 اسـ جامع لكؿ مرض (7)مثؿ المرض، كعند غيره( 6)

كلٌما كانت األمراض إما ظاىرة فتعرؼ حسان أك باطنة سيمة الكقكؼ عمييا أك . مؤلـ
، كاف الكجع اسمان مرادفان لممرض المؤلـ؛ الف ىناؾ مىرىضان قد (8)عسرة الكقكؼ عمييا

، الذم ال يظير فيو الكجع (9)قد ال ييعمـ بو حتى يظير منو شٌر كىك الداء الدفيف
.  إاٌل بعد استمكاف المرض أك الداء فيو كما في األمراض السرطانية

ًصبٌ :  يقاؿ–القميؿ كالكثير منو كمُّو الكىصىب : المىرىض: "الكىصىب .2 كقٍد . رجؿ كى
بان  ًصبى كىصى ابي . كى ابىى كىًكصى قىكـه ي كىصى . (10)"كالجماعة األكصاب كاألمراض كى

                                                           

.  2/105جميرة المغة،  (1)
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تحقيؽ احمد عبد الغفكر  (2)

.  ـ1987، 4، دار العمـ لممالييف، القاىرة ط3/1294عطار، 
. ، دار صادر بيركت8/379لساف العرب، جماؿ الديف محمد بف منظكر،  (3)
تحقيؽ عبد  (ىػ458ت )المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة، عمي ابف إسماعيؿ بف سيده  (4)

. 1958، 1، مصطفى البابي الحمبي ط2/205الستار احمد فٌراج، 
.  385/المصباح المنير (5)
.  109/األلفاظ (6)
تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد مرتضى الزبيدم، . 8/379لساف العرب،  (7)

. ـ1888، المطبعة الخيرية، مصر، 1ط. 5/533
.  1/78القانكف في الطب،  (8)
قحطاف رشيد صالح، كزارة الثقافة . ، تحقيؽ د1/75لباب اآلداب، أبك منصكر الثعالبي،  (9)

.  1988كاإلعالـ بغداد، 
. 109/األلفاظ (10)
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البادم لنا مف كالـ ابف السكيت أف الكصب اسـ مرادؼ لممرض حتى انو 
. استعمؿ األسمكب نفسو الذم استعممو في بياف داللة المرض دكف أم فرؽ بينيما

كجدناه يدؿ ( ب.ص.ك )(ىػ395 )(1) جذر الكصب عند ابف فارسإلىكلك رجعنا 
كلىيـ عذابه كاًصبه : عمى دكاـ الشيء كمنو قكلو تعالى

أم دائـ  [9: الصافات] 
كقيؿ شديد، ميكًجعه 

كلما كاف ميكًجعان كاف الكصب مرضان ذا كمفة كمشقة حمالن . (2)
لو : إذ قاؿ [52: النحؿ] كلو الديفي كاصبان :  لقكلو تعالى(3)عمى تفسير الزمخشرم

يتبيف مف ذلؾ أف الكصب ىك المرض . لو الديف ذا كمفة كمشقة؛ كلذلؾ سمي تكميفا
الدائـ أك المزمف الذم بدكامو أشقى صاحبو كمرض ضغط الدـ، كلذلؾ كاف 

.  األجدر بالمصنؼ أف يضعو بعد المرض كالكجع
، أك المخامر، كقيؿ ىك المرض ما (4)ىك المرض المالـز: الدَّنىؼي : الدَّنىؼي  .3

ىما دىنىؼه كىـ دىنىؼه كيىفَّ : كالدَّنىؼ ال ييثنى كال يجمع كال يؤنث، يقاؿ. (5)كاف
ٍصؼ بالمصدر أما إذا كيًسر  مع كأيٌنث، فيقاؿ (دىًنؼ)دىنىؼه كأنَّو كى رجؿ : ثيًني كجي

كالمصنؼ أكرد . (6)دىًنؼي كامرأة دىًنفة كدىًنفاف كدىًنفتاف كدىًنفكف كدىًنفات كأدناؼ
لىو كاشرؼ عمى : "المفظة بالكسر معرفة فقاؿ الدىًنؼ الذم قد براه المرضي كىزى

يمحظ مما ذكر . (8) كمعنى براه أم نحتو مف نحت الخشبة أم براىا(7)"المكت
. فيك اسـ مرادؼ لممرض (دىنىؼ)أف الدًَّنؼ بالكسر صفة لممريض أما بالفتح 

                                                           

. 1055/مقاييس المغة (1)
، 15/55الجامع الحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ عماد زكي الباركدم كخيرم سعيد،  (2)

.  ت.د. المكتبة التكفيقية، القاىرة، مصر
.  2/611الكشاؼ،  (3)
.  347/مقاييس المغة (4)
. 9/107لساف العرب،  (5)
.  6/110تاج العركس،  (6)
. 110/األلفاظ (7)
احمد مختار عمر، . إبراىيـ أنيس، د. ديكاف األدب، إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي، تحقيؽ د (8)

.  ـ1975القاىرة . 2/148
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كلكنو المرض الذم اشرؼ صاحبو عمى اليالؾ لطكؿ مالزمتو لو، كمرض 
.  السكرم

يقاؿ سيٍقـ كسىقىـي كسىقاـ : السيف كالقاؼ كالميـ اصؿ كاحد كىك المرض: "السَّقىـ .4
كالسيقـ المصدر كالسىقىـ . (2)كالًسقاـ بالكسر جمع السقيـ. (1)"ثالث لغات

. كالسقيـ المريض الذم ثابىتىوي سىقىميوي ال يكاد يفاًرقيوي قد أٍثقمىوي كأثبطو. "(3)االسـ
نفيـ مف كالـ ابف . (4)"كالكثير األكجاع أٍيضان يشتكي يكمان ىذا كيكمان ىذا

 كثرة األكجاع التي أثقمتو إلىالسكيت أف السقـ تداعي عدة أمراض أدت 
فيك خائر القكل يعضد قكلنا ( 5)حبسو: فَّ داللة اثبطوإكحبستو عف الحركة إذ 

 :تكصيؼ القرآف الكريـ لنبي اهلل يكنس بعد أف نبذه الحكت في قكلو تعالى
فنبذنػو بالعراء كىك سقيـ [145: الصافات]"  نَّو بيمي لحمو كصار إقيؿ

فالسقيـ ىك الذم أثقمتو األمراض . فيك مسمكب القكة. (6)"ضعيفان كالطفؿ المكلكد
األمراض كمنعتو مف الحركة فضالن عف أف السقـ يككف في البدف أما المرض 

. (ىػ1094ت ) (7)فيككف في البدف كالنفس كما بيف الكفكم

أعراض املرض  : احملور الثاني

لما كاف المرض ىيأة غير طبيعية في بدف اإلنساف، فالشيء الذم يتبع ىذه 
 أف العرض قد يككف إلى (ىػ428ت )( 9)كذىب ابف سينا. (8)الييأة يسمى عرضان 

. مرضان كالصداع العارض عف الحمى قد يستقر كيستحكـ كربما يصير مرضان 
                                                           

. 463/مقاييس المغة (1)
.  1981دار الرشيد، . 2/429المثمث، البف السيد البطميكسي، تحقيؽ صالح ميدم عمي،  (2)

. 111/ىامش التبريزم عمى االلفاظ (3)
. 112، 111األلفاظ  (4)
.  267 /7لساف العرب،  (5)
.  ت.د. ، المكتبة التكفيقية26/153مفاتيح الغيب، الرازم، تحقيؽ عماد زكي الباركدم،  (6)
.  1998 مؤسسة الرسالة 2ط. 515/الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية (7)
. 1/73القانكف في الطب،  (8)
.  1/74المصدر نفسو،  (9)
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كلما كاف لبعض األمراض سير كتطكر فمو ابتداء، كصعكد، كانحطاط، 
ما باالختالطات كالمكت قمنا لما كاف . كنياية كقد تككف النياية إما بالشفاء، كا 

لبعض األمراض، الف البعض منيا ال يخضع ليذا السير في التدرج فالبعض منو 
يككف شديدان مف بدئو، كالبعض اآلخر قد ال يظير فيو عرض كالداء الدفيف كمكت 

لذا كجدنا أنفسنا في مسار البيٌد منو بإعادة درج عدد مف األلفاظ أك . الفجاءة
تنظيميا كقياسيا عمى معاناة المريض فصنعنا لذلؾ جدكالن درجنا فيو عددان مف 
األلفاظ عمى كفؽ رؤيتنا بعد التحميؿ الذم ألزمنا أنفسنا بو بتناكؿ األلفاظ عمى 
كفؽ منيجية المصنؼ، الذم ذكر لفظة المرض في أكؿ الباب ثـ أردفيا بمفظة 

.  الكجع كثمَّث بمفظة الشاكي التي عٌدىا أكؿ أعراض المرض
يقاؿ إنو لىيىتىشٌكا، كىك شاؾو كقد . ىك الذم يمرض أكؿ المرض كأىكنو: "الشاكي .1

كالشىًكٌي أيضا مف يمرض اقؿ مرض كأىكنو . (1)"اشتكى الرجؿ شٍككا شديدا
كاالشتكاء . (3)كأشكيتو أزلتي شكايتو فاليمزة لمسمب فيك ضد. (2)كالشاكي

 كمنو قكلو تعالى (5)إظيار البث: ، كالشككل(4)يستعمؿ في المكجدة كالمرض
: يكسؼ]  اهللإلىإٌنما أشككا بثي كحزني عمى لساف يعقكب عميو السالـ 

: كاصؿ الشكك. [1: المجادلة]  اهللإلىكتشتكي : كقكلو عٌزفي عاله. [86
ظيار ما فيو كعاء كالدلك أك القربة الصغيرة، لمماء : كالشككة. فتح الشككة كا 

مف باب االستعارة ( 6)كجعميا الراغب. كالمبف يبرد فيو الماء كيحبس فيو المبف
بثٍثتي لو ما في كعائي كنفضت ما في جرابي إذا أظيرت ما في قمبؾ، : كقكليـ

 الضر لمذم يشتكي مف مرض إزالةكلما كانت الشككل كاالشتكاء لقصد طمب 

                                                           

.  109/األلفاظ (1)
. 10/203تاج العركس،  (2)
. 193/المصباح المنير (3)
. 10/203تاج العركس،  (4)
، دار 5/388إبراىيـ السامرائي، . ميدم المخزكمي كد. د: كتاب العيف، الفراىيدم، تحقيؽ (5)

.  1982الرشيد لمنشر، بغداد، 
.  266/المفردات في غريب القرآف (6)
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يقكم رأينا ما .  الخ فجعمو أكؿ أعراض المرض فيو نظر...أك كجد أك حزفو 
.  كىًجعه شاؾو : كرد عف ابف فارس بتكالي الكصفيف فقاؿ

أجديني : ىك الذم يًجدي الشَّيء القميؿ مف الكجع كالفىترة كنحكىا فيقكؿ: "الخاثر .2
نَّوي لخاًثري الًعظاـ كخاًثري الٌنفس، كيقاؿ إٌنني اجديني . خاثران أم مينكٌسران فاتران  كا 

ثَّران  ثِّثران كميخى : يقاؿ. (2)مصدر الشيء الخاثر، كىك نقيض الرقة: كالخثكرة. (1)"ميخى
ًثر المبف، كىك خاثر كذكر . (4)غثت: كمف المجاز خثىرت نفسو بالفتح. (3)خى

كعف النبي صمى اهلل عميو .  خثر إذا لقست نفسو(5)الزبيدم عف ابف االعرابي
كالسبب في استعماؿ . (6)"ال يقكلىفَّ خبثت نفسي كلكف ليقؿ لقست نفسي"كسمـ 
ىربان مف لفظ الخبث كالخبيث كلئال ينسب  (خبث)بدؿ لفظة  (لقس)لفظة 

كلقست نفسو، أم غثت، . (7)األثير نفسو كذا حققو ابف إلىالمسمـ الخبث 
 طريقة القمب إلىكيمكف اف نرجع المفظة . (8)كغثت نفسو جاشت بشيء مؤذ

كىك مف عالمات االشتقاؽ فاف مقمكب لقس، القمس كىك ما خرج مف الحمؽ 
. ًمؿء فـ أك دكف ذلؾ كليس بقيء فما غمب فيك القيء

، كانت الخثكرة (9)كلما كانت الصحة تابعة العتداؿ المزاج كاستكاء التركيب
خركجان عف االعتداؿ كميالن عف االستكاء؛ الف فييا القميؿ مف الكجع كالفترة التي 

. (10)ىي ليكنة المفاصؿ كالضعؼ في الجسد
ـي  .3 الذم يجد كجعان كتكسيران في عظامو أك رأسو أك ظيره أك قكائمو أك : "الميكصَّ

كأصؿ . (1)"ني ألجد تكصيمان في عظامي كفي قكائميإ: حيث كاف فيقكؿ
                                                           

. 109/األلفاظ (1)
. 4/230لساف العرب،  (2)
.  324/مقاييس المغة (3)
. 153/أساس البالغة (4)
.  كلـ نعثر عميو في نكادر ابف االعرابي. 3/169تاج العركس،  (5)
.  6179/727صحيح البخارم، كتاب األدب  (6)
.  4/242، كينظر تاج العركس، 4/263النياية في غريب الحديث كاألثر،  (7)
.  782/مقاييس المغة (8)
محمد زىير . كتاب دفع المضار الكمية عف األبداف اإلنسانية، ابف سينا، دراسة كتحقيؽ د (9)

.  1984 معيد التراث العممي العربي حمب 12/البابا
. 2/11جميرة المغة،  (10)
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كالتكصـ في الجسد شبو التكسير كالكسؿ . (2)الكصـ، الصدع مف غير بينكنة
إف الرجؿ إذا قاـ يصمي بالميؿ أصبح طيب النفس كاف "كمنو الحديث . كالفترة

ٌصماأصبحناـ حتى يصبح  كالبادم لنا مف كصؼ أعراض . (3)" ثقيالن ميكى
كاف كاف الشبو  (الخاثر)المكصـ عند المصنؼ انيا الحالة المرضية التي تمي 

 ما قيسا بالفعؿ إذابينيما متقاربان فاسـ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ يدالف عمى الثبكت 
. (4)كعمى الحدكث إذا ما قيسا بالصفة المشبية
الذم يجد القميؿ مف الكجع  (الخاثر)إال أف ابف السكيت حدد في اسـ الفاعؿ 

فمـ يصفو بقميؿ كال بكثير بؿ ىك كجع كتكسير في العظاـ  (المكصـ)أما في 
ذا ما رجعنا . كسائر الجسد  المفظة كىي الصدع مف غير بينكنة أصؿ داللة إلىكا 

كما بينا فباإلمكاف أف نستنتج اف المكٌصـ ىك الذم يعاني كجعان لمرض ربما يككف 
عارضان؛ لككنو غير بٌيف كقد يغادر صاحبو سريعان حمالن عمى الحديث النبكم 

. الشريؼ
. (5)"أخطؼ الرَّجيؿ إخطافان إذا مرض مرضان يسيرا كبرأ سريعان : "أخطؼ .4

خطىؼ يخًطؼي : "يقاؿ. (7)أك االستالب في خفة. (6)ىك األخذ بسرعة: كالخطؼ
كالمغتاف فصيحتاف، . (8)"خطفان، كخًطؼ يخطىؼ كالمصدر فييما الخىطؼ

                                                                                                                                              

. 110/األلفاظ (1)
. 1055/، مقاييس المغة5/2052الصحاح،  (2)
عمي محمد البجاكم، محمد أبك الفضؿ : الفائؽ في غريب الحديث، الزمخشرم، تحقيؽ (3)

.  ت.، عيسى البابي الحمبي د2، ط4/63إبراىيـ، 
، ساعدت جامعة بغداد عمى 1، ط59/معاني األبنية في العربية، فاضؿ صالح السامرائي (4)

.   ـ1981نشره، 
.  110/األلفاظ (5)
. 2/231جميرة المغة،  (6)
. 303/مقاييس المغة (7)
.  2/231جميرة المغة،  (8)
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يكاد البرؽ يىٍخطىؼ :  بيما في القرآف الكريـ في قكلو تعالى(1)كقرلء
ًطؼ الخطفة: كقكلو عز مف قائؿ. [20: البقرة] أبصارىـ  إألمف خى

كالبادم لنا مف كالـ المصنؼ انو المرض اليسير الذم يبرأ  [10: الصافات]
منو المريض بسرعة؛ كذلؾ إذا أمكف القكؿ إما لضعؼ الميكركب أك لقكة 

المناعة عند المريض كفي كمتا الحالتيف ىك المرض اليسير الذم شفي منو 
. صاحبو بسرعة

الكطء : كالدٍعث. (2)"كقد ديعث الرجؿ. كأكؿ المرض الدٍَّعثي كالٌدعثي : "الدَّعث .5
ًطئىيا: كدعث األرض دعثا. الشديد كى

تدقيقؾ التراب عمى كجو : كالدٍَّعث. (3)
كمدر . ككؿ شيء كطيء عميو فقد اندعث. األرض بالقدـ أك باليد أك غير ذلؾ

كقد دعث الرجؿ، فتر جسمو فتكران كالنت مفاصميو كضعؼ كزادكا . (4)مدعكث
.  (5)في أعراضو القشعريرة كالصداع

كلما كاف الدَّعث أكؿ المرض عند المصنؼ، كداللة المفظة في المعجمات 
تكحي بالشدة فباإلمكاف تكجيو قكلو بككنو أكؿ المرض، انو ليس أكؿ المرض 
. المتدرج في شدتو بؿ ما كانت أعراضو شديدة مف بدئو فيك المفاجئ لصاحبو

ادُّ  .6 الذم قد كجع بعض الكجع فأنت ترل بو خمصان كييبسان كفىٍترة في طرفو : "الميٍرغى
ع  كاصمو مف اٍرغادَّ المبف ارًغيدادان أم اختمط بعضو ببعض (6)"...كىك بىٍدءي الكىجى

ثيكرتو بعد بعد ذكر الداللة المغكية لمفظة كداللة المرغاد عند . (7)كلـ تتـ خي
فَّ األعراض التي أالمصنؼ تبيف لنا أف المرغاد عرض لبدء بعض الكجع ك

ذكرىا تتركز في طرؼ المريض مف خمص كيبس كفتكر كىي أعراض تسبؽ 

                                                           

 .ج: ، عنى بنشره3/، مختصر في شكاذ قراءات القرآف، ابف خالكيو1/62المحتسب،  (1)
. ت. برجستراسر، دار اليجرة، د

. 110/األلفاظ (2)
. 2/4المحكـ،  (3)
.  1/631، تاج العركس، 2/148ينظر لساف العرب،  (4)
.  ت.، المكتبة العممية، طيراف، د1/284المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية،  (5)
.  110/األلفاظ (6)
.  3/180لساف العرب،  (7)
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ق أفَّ أعراض الخاثر بدليؿ المعنى المغكم، فضالن عف أف مف أعراض المرغاد 
 كىك (1)المريض الذم لـ ييجيد، كالنائـ الذم لـ يقض كراه فآستيقظ كفيو ثقمة

ككذلؾ الشاؾ . (2)أيضا الغضباف المتغير المكف، كقيؿ الذم ال يجيبؾ مف الغيظ
يا المصنؼ محصكرة . (3)في رأيو ال يدرم كيؼ يصدره فأعراض المرغاد شٌخصى

محصكرة في كجو المريض فيي أعراضه تسبؽ أعراض الخاثر فذاؾ يعاني 
.  تكسران في العظاـ كما بيٌننا

كعند رجكعنا .  اف الممياجَّ مثؿ المرغاد في معناه(4)ذكر ابف السكيت: الميٍميىاجُّ  .7
فاألصؿ الحسي لمفظتيف . لممعجمات المغكية تبيف لنا قرب داللة المفظتيف

متقارب، فالممياج مف المبف أيضا الذم خثر حتى يختمط بعضو ببعض كلـ تتـ 
 يركب، نستشؼ مف ذلؾ أف قكاـ ألنوفيك ما لـ يىريب كقد اٍلياجَّ . (5)خثكرتو
.  مف المرغاد فيك حالة كسط ما بيف المرغاد كالخاثرأغمظالممياج 

يقاؿ لمرجؿ الفاسد الجكؼ مف داء دىكنل كدىكو : الدَّكىم .8
فإذا جاء بالفتح، أم . (6)

ذا .  في األصؿ مصدرألنورجؿ دىكنل استكل فيو المذكر كالمؤنث كالجمع،  كا 
كالدَّكىل اليالؾ . ترٍكتيوي دىكنل ما أرل بو حياةن : "كسر فيك صفو دىكو قاؿ المصنؼ
ثـ يعكد المصنؼ بعد ذكر اثنتي عشرة . (7)"مىرضان الذم قد ذىب منو المحـ

 كىذا مف الصدع الذم لمسناه عند المصنؼ في أخرلمرة  (دكل)لفظة لمفظة 
الدَّكىل كآلدًَّكل معا الذم قد سيٌؿ مف مرضو كليس الدًَّكل إال : "ىذا الباب فيقكؿ

                                                           

. 110/األلفاظ (1)
. 110/، األلفاظ5/274ينظر المحكـ،  (2)
. 392/، مقاييس المغة110/األلفاظ (3)
. 110/األلفاظ (4)
. 5/274، المحكـ، 1/339الصحاح،  (5)
. 369/ ـ2001ينظر أدب الكاتب، ابف قتيبة، تحقيؽ محمد الفاضمي، دار الجيؿ، بيركت،  (6)

، 4إصالح المنطؽ، ابف السكيت، تحقيؽ احمد محمد شاكر، عبد السالـ محمد ىاركف، ط
.  6/2342، الصحاح، 100/ت.د. دار المعارؼ مصر

. 111، 110/األلفاظ (7)
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و مَّوي مىرضي كالبادم لنا مف أعراض ىذا المريض أنو ما بيف الحياة . (1)"الذم قد سى
لييا المريض، كيفيـ مف قكلو لـ إكالمكت كىي مف آخر األعراض التي يصؿ 

.  ييرى بو حياة أف المريض قد دخؿ في غيبكبة كربما قد مات سريريان 
ًكمُّ  .9 مَّوي : "اٍلجى ًكمُّ الذم قد سيؿَّ أم خامره داءه فاسى كً . اٍلجى كنا كىك رىجؿ جى ًكلى جى  (2)"جى

كو مثؿ دىكو يثنى كيجمع ؼ: نقكؿ ًكل الرجؿ بالكسر فيك جى كنل بفتح إجى ٍف قمنا جى
.  الكاك صار مثؿ الدَّكىل لـ يثف كلـ يجمع، ألنو مصدر

 دكف (3):الحرقة كشدة الكجد مف عشؽ أك حزف"كالجكىل عند الجكىرم 
 (4)تشخيص لعضك فيك داء يأخذ في الباطف كمنيـ مف قاؿ داء يأخذ في الصدر

كمنيـ مف قاؿ ىك السؿ . (5)"ىك داء القمب: " دقة إذ قاؿأكثرأما ابف فارس فكاف 
فاجتككا "كفي حديث العرنييف . (6)كتطاكؿ المرض الذم ال يستمرأ معو الطعاـ

 أم أصابيـ الجكل، كىك المرض كداء الجكؼ إذا تطاكؿ؛ كذلؾ إذا لـ (7):المدينة
ٍف إ بكراىة المكاف ك(8)كعمؿ ذلؾ أبك زيد في نكادره. يكافقيـ ىكاؤىا كاستكخمكىا
نستنتج مما .  الكطفإلى الكطف فيك إذف كجد الحنيف إلىكنت في نعمو لنزكعؾ 

.  ذلؾإلى كطف كما إلىذكر أف سبب المرض ىك الحزف سكاء مف عشؽ أك حنيف 
 فيك فقداف شيية كنحكؿ كضعؼ بدف فيك كما ذكره المصنؼ قد سيؿَّ أعراضوأما 

فيي عمى أية حاؿ أعراض تسبؽ مرحمة الدَّكم فاألخيرة كما . أم خامره داءه فأسمو
.  عيده باآلخرةكأكؿبٌينا ىي مف آخر عيد الرجؿ بالدنيا 

                                                           

.  112/األلفاظ (1)
. 111/األلفاظ (2)
. 6/2306الصحاح،  (3)
. 5/76المخصص،  (4)
. 212/مقاييس المغة (5)
. 10/79تاج العركس،  (6)
. 1/318النياية في غريب الحديث،  (7)
، 1، ط232/محمد عبد القادر احمد.كتاب النكادر في المغة، أبك زيد األنصارم، تحقيؽ د (8)

.   ـ1981دار الشركؽ، بيركت 
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كقد نيًيؾ . ذىب لحموأالمجيكد الذم قد براه الكجع كىزلو ك"ىك : المنيكؾ .10
نيؾ مف : يقاؿ. (2)كأصمو مف النيؾ كىك المبالغة في كؿ شيء. (1)"نىٍيكا

ميؽ كنيكتو . الطعاـ نيكػان بالل في أكمو، كنيؾ الثكب ينيكو نيكان لبسو حتى خى
نيؾ عرضو بالل "كمف المجاز . (3)الحمى إذا جيدتو كأضنتو كنقصت لحمو

كمنيا أيضا . (4)"في شتمو، كنيؾ الضرع نيكا استكفى جميع ما فيو مف المبف
كالبادم لنا أف أعراض . (5)"تناكليا بما ال يحؿ: انتياؾ الحرمة"أيضا 

كلٌ "مف نحكؿ كضعؼ كذىاب لحـ تمي أعراض " المنيكؾ" إذا ما قسنا " اٍلجى
ز كالمنسرح ذلؾ عمى المنيكؾ مف الرىجى

فيك المريض الذم قد ذىب ثمثاه . (6)
.  كبقي ثمثو، أك الذم بقي ثمث جسمو

ال :  كرجؿ ثبت المقاـ(7)"ثبت الشيء يىٍثبت ثباتان كثيبكتان فيك ثابت: "الميٍثبىت .11
كمنو قكؿ اهلل . (9)"الذم قد ثقؿ كاثبت فال يبرح الفراش: "كالميثبت. (8)يبرح
ٍذ يىٍمكيري بؾ الذيف كفركا لييثبتيكؾ أك يقتمكؾ أك يخرجكؾ كيمكركف : تعالى كا 

 أف (10)فقد جاء في التفسير. [30: األنفاؿ] كيمكر اهلل كاهلل خير المػكريف

                                                           

. 111/األلفاظ (1)
.  10/500لساف العرب،  (2)
.  4/1613الصحاح،  (3)
. 7/188تاج العركس،  (4)
. 965/مقاييس المغة (5)
بفتح كسككف الياء عند أىؿ العركض نقص الثمثيف مف أجزاء الدائرة كما ذىب ثمثاه : "النىٍيؾ (6)

كاف شئت قمت النيؾ نقص الثمثيف مف أجزاء البحر اك نقص الثمثيف مف . يسمى منيككا
كشاؼ اصطالحات الفنكف، : ينظر". أجزاء البيت يقاؿ رجز منيكؾ كبيت منيكؾ 

.  ـ1826 كالكتو 2/1623التيانكم، 
.  2/19لساف العرب،  (7)
. 2/19المصدر نفسو،  (8)
. 111/األلفاظ (9)
، ركح المعاني، 2/188، فتح القدير، 15/128، مفاتيح الغيب، 2/215: الكشاؼ: ينظر (10)

.  5/327، التحرير كالتنكير، 5/184
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يكثقكؾ أك يحبسكؾ أك يثخنكؾ  في اآلية، أم ليسجنكؾ أك (ليثبتكؾ)معنى 
ضربكه حتى أثبتكه ال حراؾ بو كال براح كفالف : بالضرب كالجرح مف قكليـ

:  (1)مثبت كجعان كمنو قكؿ الشاعر
فقمت كيحكـ ما في صحيفتكـ  

 

قالكا الخميفة أمسى مثبتا كجعا  
 

ىك الذم اشتدت بو عمة أك جراحة تمنعو مف الحركة فيقاؿ اثبت فالف : فالمثبت
كفالف ميثبت

فأعراض المثبت تمي أعراض المنيكؾ فاألخير كاف ذىب ثمثاه . (2)
فيك يستطيع الحركة فال عمة تمنعو ذلؾ أما المثبت فيك المرض الذم اقعد 

. صاحبو فمنعو الحركة
: كفسر العمز. فسر المصنؼ داللة الشَّكع بالكثير العمز كاالذاة كالكجع: الشًكعي  .12

. كبقيت داللة المفظة مبيمة لدينا. (3)كثرة الكجع كشدتو التي منعتو النكـ
ىك ما أصابو مرض : " المعجمات الطبية تبيف لنا أف الشكعإلىكبرجكعنا 

حٌفز عنده رٌد فعؿ مناعي شديد، كرد الفعؿ ىذا قد يككف مؤذيان لمجسـ ذاتو 
فينتج زيادة في إفرازات ناقالت مناعية خاصة تسبب ألـ المفاصؿ كالحمى 

 الحسف عندما سأؿ عف داللة ألبيكىذا قريب مف الذم فسر . (4)"الشديدة
قمت : ثر شيء، قاؿإالعمز، فأيجيب بأف لعمز ما يتبعث مف الكجع شيئان في 

ٌماه السعاؿ أك الصداع ككجع  مثؿ ماذا؟ قيؿ مثؿ المحمكـ يدخؿ عمى حي
مٌى كىذه  قد "ككذلؾ . (5) حاؿإلى تنقؿ بو مف حاؿ األكجاعالمفاصؿ فيك الحي

 احتقاف السحايا إلى الضغط عمى الدماغ فيؤدم إلىتؤدم زيادة الحمى 
فينتج عف ذلؾ زيادة في النشاط الكيربائي لمدماغ فتظير  (أغشية الدماغ)

( 6)"بالشمرة أعراض االحتقاف منكبات الصرع كالرعدة كما يعرؼ عند األطفاؿ

                                                           

ركح : لـ نقؼ عميو في مضاف األدب كالشعر، كقد ذكره االلكسي مف غير نسبو، ينظر (1)
.  5/184المعاني، 

.  15/128: مفاتيح الغيب (2)
.  111/األلفاظ (3)

(4) D.R. Laurence. et.al. clinical. pharmacology – 280- 2003.  
. 111/ىامش تيذيب األلفاظ (5)

(6) D.R. Laurence. et.al. clinical. pharmacology – 281-282. 2003.  
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شبو رعدة تأخذ  العمز: "كشبيو ىذا أيضان فسره ابف سيده في محكمو فقاؿ
كقد زاد المصنؼ داللة . (1)"المريض كأنو ال يستقر في مكانو مف الكجع

ؿي زىعىالن بمعنى عمز: "أخرل لمعمز فقاؿ كمف معاني الزعؿ . (2)"كقد زًعؿى يىٍزعى
كربما ىذه الرعدة أك الشمرة التي مف أعراضيا عدـ االستقرار ىي . (3)النشاط

. التي دعت المصنؼ إلضافة ىذه الداللة
ثىقيؿ الشي ثقالن، كثىقيؿ الًحمؿ عمى ظيره، كأثقمو الحمؿ، كرجؿ ميثقؿ : "ثقؿ .13

ٌمؿ فكؽ طاقتو كأثقمو المرض كمريض . (5)"كثىقيؿ ثىقىالن إذا اشتدَّ مرضو"( 4)"حي
: (6)قاؿ لبيد: ثاقؿ

ٍمدى خٍيرى تجارةو   رأيت التيقى كالحى
 

باحان إذا ما المرءي أٍصبىح ثاًقال    رى
كيفيـ مف كالـ المصنؼ أف المريض في آخر أيامو فقد اشتٌد مرضو كيقكل  

ىذا الرأم بيت لبيد فالمرء في آخر أيامو ال رصيد لو سكل التقكل كحمد اهلل عز 
.  كجؿ
، فيك ناصبي كنىًصب(7)"اإلعياء كالتعب: النَّصىبي : "النًَّصب .14  .(8) كنصب الرجؿي

زع منو، كقد : كالنَّصب" .(8)كنىًصب بىو كجى عىوي المرض فاٍسيىرىهي كاٍنصى الذم قد أٍكجى
. (9)"كقد نصب الرجؿ كىك ميبيف النَّصب

لكجدنا أنيا تدؿ عمى  (فًعؿ)عمى كزف  (نىًصب) داللة الصيغة إلىكلك رجعنا 
ككذلؾ يتسـ ىذا البناء بظاىرة اليىٍيج كالخفة . (10)األدكاء الباطنة كالكجع كالمكل

                                                           

. 1/325المحكـ،  (1)
. 111/األلفاظ (2)
.  3/7: الجميرة (3)
. 74/األساس (4)
.  111/األلفاظ (5)
.  ـ1962، الككيت، 246/إحساف عباس. شرح ديكاف لبيد، تحقيؽ، د (6)
. 39/، إصالح المنطؽ7/135العيف،  (7)
. 1/758لساف العرب،  (8)
. 112/األلفاظ (9)
.  78/معاني األبنية في العربية (10)
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 كىي حالة قد تعترم المسافر الطكيؿ السفر (1)ك المستقرأكالعىرىض غير الراسخ 
. كما يصاحبو مف سير كشدة تعب كما يالقيو مف تغٌير في نظاـ طعامو كنكمو

لقد : يقكم رأينا ما جاء عمى لساف مكسى عميو السالـ مع فتاه في قكلو تعالى
با فالنصب إنما يعترم بسبب الضعؼ . "[62: الكيؼ] لقينا مف سفرنا ىػذا نىصى
. (2)"ٌما باعتبار ما في أثناء التغذم مف استراحة ماأالناشيء عف الجكع، ك

ُـّ  .15 ٌما مف ىـٌ ال يناـ عمى إالذم قد ذبىؿى كيىًبسى إما مف مرض ك"ىك : الميٍسمىًي
كذىب . (3)"الفراش يجيء كيذىب كفي جكفو مرضه قد يىبَّسىوي كغير لىٍكنىو

. ٌنو المريض الذم قد براه المرض فصار كأنو مسمكؿأ  إلى(4)صاحب العيف
: (6) فحكى أف المسميـ الضامر مستشيدان بقكؿ رؤبة(5)أما األصمعي

مَّا   رىأىٍيفى قىٍحمان شابى كاقمىحى
 

مىٍيو الدٍَّىري فىاٍسمىيىمَّا   طىاؿى عى
داللة أخرل لممسميـ   عمى زيادة(7)يعني ضمر لكبر سنو، ىذا الذم حمؿ ابف دريد 

صبح في مشيتو أالمضطرب الجسـ، فيك لشيخكختو لـ يضمر فقط بؿ : بقكلو
ىذا الذم جعؿ ابف . مضطربان مترنحان كربما حممو ذلؾ عمى االرتكاز عمى العصا

فيك مرض .  يضيؼ في بياف داللة المفظة بأنو المضطرب مف غير مرض(8)سيدة
 أف المسميـ ىك إلى ذىبت (9)كثر المعجماتأك. مرض الشيخكخة الذم ال دكاء لو

                                                           

. 402/ينظر أدب الكاتب (1)
، دار 2ط. 8/298ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، محمكد االلكسي  (2)

.  2005الكتب العممية، 
. 112/تيذيب األلفاظ (3)
. 4/122كتاب العيف،  (4)
خمؽ اإلنساف، األصمعي، تحقيؽ اكغست ىفنر، ضمف مجمكعة الكنز المغكم في المسف  (5)

.  ـ1903، بيركت 161/ العربي
.  161/لـ نقؼ عميو في ديكانو، ينظر خمؽ اإلنساف (6)
.  3/330جميرة المغة،  (7)
. 4/346المحكـ،  (8)
، 4/346، المحكـ، 6/523، تيذيب المغة، 474/، مقاييس المغة5/1953الصحاح،  (9)

.  8/346، تاج العركس 5/67المخصص، 
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كالالـ فيو زائدة فيك مف  (سيـ)المريض الذم قد تغير لكنو كأصمو مف الثالثي 
.  سىييـ كجيو يٍسيـ كاألصؿ السُّياـ

يده المرض ك: الميشًفي: "الميشًفي .16 قد : شرؼ عمى المكت، كيقاؿأالذم قد جى
: الستر الرقيؽ، يقاؿ: صؿ الشؼأك. (1)"شفَّو المرض أم ىزلو كأيبسو يىشيفُّوي 

، كيقاؿ لمرجؿ عند مكتو كلمقمر عند اٌمحاقو، كلمشمس عند : ثكب ًشؼه كشىؼه
كأشفى ال تكاد تقاؿ . (2)ما بقي مف فالف إال قميؿ كما بقي منو االشفا: غركبيا

كىك ما . (4)، كيضرب بو المثؿ في القرب مف اليالؾ(3)تقاؿ إال في الشر
شرؼ عمى المكت، أقصده المصنؼ في بياف داللة المفظة، فالمشفي الذم 

كىي في بياف أعراضيا حالة تسبؽ حالة الدكم، فيك ال تزاؿ بو حياة، كلكف 
 . المرض أىمكو كميؤكس مف شفائو

صؿ أك. (5)"الذم يمرض أيامان ثيَـّ يمكت، يقاؿ أقصده المرض: "الميقصد .17
في كالـ العرب االعتزاـ كالتكجو كالنيكد كالنيكض نحك الشيء عمى  (قصد)

قصد الرجؿ األمر يىقصده قصدان، إذا أٌمو، كالقصد االستكاء، : "يقاؿ. (6)اعتداؿ
. (7)"االستكاء، كمنو طريؽ قاصد الذم ال ينحرؼ عف البغيو التي عمييا أمٍَّنتى 

إتياف الشيء، كقد اقصد السيـ، أم أصاب فقتؿ مكانو : كالقصد. (7)"أمٍَّنتى 
كمنو سمي القصيد مف الشعر لتكالي الكالـ كصحة . (8)كأقصدتو حية فقتمتو

.  (9)كزنو

                                                           

. 112/األلفاظ (1)
. 409/ المنطؽإصالح( 2)
.  2/489النياية في غريب الحديث كاألثر،  (3)
. 264/المفردات في غريب القرآف (4)
. 112/األلفاظ (5)
.  2/466تاج العركس،  (6)
.  2/274جميرة المغة،  (7)
. 2/524الصحاح،  (8)
.  2/274جميرة المغة،  (9)
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 إلىىك المريض الذم تظير عميو أعراض مرض يؤدم بو : فالمقصد
كاستخداـ صيغة اسـ المفعكؿ تدؿ . المكت سريعان؛ فكأف المرض لـ يخطئو فقتمو

 المكت فيك لـ يعاًف مرضان ىزلو كأيبسو مثؿ إلىدل بو أفَّ ثمة سببان قد أعمى 
 بيذه أياـكذكر . فيك كما ذكر المصنؼ الذم يمرض أيامان ثيـٌ يمكت (المشفي)

جؿ أعمـ فاألعمار بيد اهلل كلكؿ أفَّ األياـ معدكدة كاهلل أيكحي ب (جمع قمة)الصيغة 
. كتاب

نيُّ  .18 ًنيُّ معان : "الضَّ نى كالضَّ يقاؿ أضناه : الذم طاؿ مرضو كثبت فيو: الضَّ
نيى ضنان كأيٍضًني. المرض، أم أىمكو فَّ المصنؼ أكرد بناءن أيمحظ . (1)"كضى

فاألكؿ مقصكر مف قكليـ يضني  (معان )ثنائيان لمفظة بكصفيما متساكييف لقكلو 
ٌنى، كالثاني منقكص مف قكليـ ضنىن ضفو كالضنىى  يستكم فيو : ضنى فيك ضى

ذا  المذكر كالمؤنث كالجمع؛ ألٌنو مصدر مثؿ دكل كجكل الذم مٌر ذكرىما، كا 
ًنى)كسرت النكف  : (2)كالضنىى عند ابف فارس. يثنى كيجمع ألٌنو صفة (ضى

كىك عند ابف . نو قد برأ نيكسأالداء الشديد المخامر لصاحبو كمما ظف 
 ىك المرض المالـز (4)كعند الفيكمي.  السقيـ الذم طاؿ مرضو كثبت(3)سيده

.  المالـز الذم ال يترؾ صاحبو حتى يشرؼ عمى المكت
فَّ الضنى ىك المصاب بمرض مزمف كمرض ضغط أنستشؼ مف ذلؾ 

الدـ أك السكرم لذا نرل أف إدراج المفظة ىنا مع األلفاظ التي دلت عمى إشراؼ 
صاحبيا عمى المكت فيو نظر فالضني ليس المصاب بمرض أشرفو عمى المكت، 

.  كانما ىك المصاب بمرض مزمف الزمو حتى المكت
الثقيؿ مف الكجع، الشديد المرض، كىرًذم الٌرجؿ كأيٍرًذل : الرَّذم: "الرًَّذمُّ  .19

ًذية( 5)"سكاءه  ، كذكر (6)"الناقة الميزكلة مف السير، كالجمع الرذايا: "كاصؿ الرى
ٍف تمحؽ أىي المترككة التي حسرىا السفر ال تقدر : "الزبيدم قكؿ أبي زيد

                                                           

.  112/األلفاظ (1)
. 579/مقاييس المغة (2)
. 5/67المخصص،  (3)
. 217/المصباح المنير (4)
.  112/األلفاظ (5)
. 6/2356الصحاح،  (6)
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 كركم في حديث (3)كىك الضعيؼ مف كؿ شيء. (2)رذمه : كالذكر "(1)بالركاب
ذٌيان ذىٌمان، كىك المفرط الييزاؿ، اليالؾأ"يكنس عميو السالـ   (4)"فَّ الحكت قاءه رى

 داللة المفظة في سياؽ المصنؼ لعممنا أف المريض يعاني إلىكلك رجعنا 
مرض تصاحبو آالمان شديدة أثقمتو كربما أثقمت أىمو فترككه كالناقة ىزيالن ىالكان 

ينتظر ساعة الصفر كىذه األعراض شبيية بأمراض السرطاف نسأؿ اهلل 
 . العافية

كقد تبعثرت نفسي عف . أكؿ ما يشتكي يىسيكءي لىٍكنيو كتخبيثي نىٍفسيو: "الميتىبىٍعثر .20
بيثت تركت : الييج كاالختالط، يقاؿ: كالبعثرة عند اىؿ المغة. (5)"الطعاـ أم خى

بغثر طعامو : التفريؽ، يقاؿ: كالبغثرة. (6)القـك في بغثرة، أم في ىيج كاختالط
كزعـ ابف السكيت أف غينيا بدؿه مف عيف بعثر أك أف غيف . (7)طعامو إذ فرقو

صبح فالف متبغثرا أيقاؿ . غثت: كتبغثرت نفسو. "(8)غيف بغثر بدؿ مف عينيا
نَّيا مف أكؿ أعراض أكالبادم لنا مف داللة المفظة عند المصنؼ "متبغثرا 
كىذا مف الصدع الذم لمسناه في ىذا الباب إذا أكردىا المصنؼ . المرض

 المكت، كخير مف يكضح لنا إلىمتأخرة بعد ذكر األلفاظ المؤدية بأصحابيا 
داللة المتبغثر أبك ىريرة رضي اهلل عنو إذ يكشؼ لنا عف عالمو الداخمي 

إني إذا : "العميؽ عند عدـ رؤيتو لمحبيب المصطفى صمكات اهلل عميو فيقكؿ
 فيك يعاني ىيج النفس كاختالطيا كانعداـ الشيية (9)"لـ أرؾ تبغثرت نفسي

                                                           

. 10/149تاج العركس،  (1)
. 6/2356الصحاح،  (2)
. 10/149تاج العركس،  (3)
.  2/19الفائؽ في غريب الحديث،  (4)
. 112/األلفاظ (5)
. 2/594الصحاح،  (6)
. 3/54تاج العركس،  (7)
.  34/كاإلبداؿكتاب القمب  (8)
.  1/143النياية في غريب الحديث كاألثر،  (9)
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لمكحشة بفقد مشاىدة الحبيب عميو الصالة كالالـ، ككأنو ضائع متفرؽ 
 . األكصاؿ لـ ير نفسو إال برؤيتو

المريض يىٍبرأي فيعمؿ عمالن يىشيؽُّ عميو فىييٍنكىسي أك يىشرىبي شرابان أك : "الميستياض .21
كىك أف يتماثؿ . كالكسير ييستياض. يأكيؿي طعاما فيينكس منو فىٍيكى المستياض

ٍمؿ عميو كالسَّكؽ فينكسر عظمو الثانية بعد الجبر فذلؾ  ؿ بالحى فييٍعجى
.  (1)"المستياض كالمييض

لقد جاللنا ابف السكبت داللة المستياض بكضكح؛ كلكنو آٌخر األصؿ في 
الكسر كليس كؿ كسر ىيضا إنما : " الييض أصؿفَّ إالمفظة كبدأ بالشائع إذ 

كىك أشد ما . (2)"ٍف ينكسر العظـ ثـ يجبر فال يستكم فيكسر بعد جبرأالييض 
:  (4) كقد ال ينجبر عمى رأم القطامي(3)يككف مف الكسر

دكعه   برت صي إذا ما قمت قد جي
 

تياضي كليس لمييض اجتبارا   
[ 

، ككؿ كجع عمى كجع (5)ثـ كثر استعمالو حتى قيؿ لكؿ ما يؤلـ مييض
. (6)ىيض

عمؿ إال إذا قيؿ تكقيؿ ال تس. (7)"الًنٍجس بكسر فسككف ضد الطاىر: "ناجس .22
ٌنما المشرككف إ: كىك ليس عمى اإلطالؽ إذ يرده قكلو تعالى. معيا رجس

كىذه مف النجاسة التي تدرؾ . إذ ال اتباع فييا [28: التكبة مف اآلية] نجس
، أم أنيا نجاسة معنكية نفسانية (8)بالبصيرة ال بالحاسة عمى رأم الراغب

                                                           

.  113، 112/األلفاظ  (1)
. 3/262جميرة المغة،  (2)
. 5/99تاج العركس،  (3)
. كلـ نعثر عميو في ديكاف القطامي. 5/99البيت في تاج العركس،  (4)
. 3/262جميرة المغة،  (5)
. 3/1113، الصحاح، 3/103جميرة المغة،  (6)
.  4/255تاج العركس،  (7)
. 483/المفردات في غريب القرآف (8)
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 قاؿ ساعدة بف (2)كداء ناجس كنجيس ال ييبرأ منو. (1)كليست نجاسة ذاتية
 : (3)جؤٌية

الشيبي داءه نجيس ال شفاءى لو  
 

لممرًء كافى صحيحان صائب القيحـ  
أم ىك داء عياء لمرجؿ الصحيح الجمد الذم إذا تقٌحـ في الشدائد صاب فييا كلـ " 

كىك اسـ شيء كانت العرب تفعمو كالعكذة تدفع بيا :  كمنو التنجيس(4)"يخطئ
، فتعمؽ عمى الذم تخاؼ عميو األنجاس كىك شيء مف القذر كعظاـ (5)العيف

، فالداء الناجس كالنجيس، ىك (6)المكتى كغيرىا ليطرد الجف لنفرتيا عف األقذار
الداء الذم ال يبرأ منو المريض كال ينفعو دكاء كال يرجى منو شفاء حتى كلك عمقت 

.  عميو التمائـ كريقي عمى يد المنجس
امرأة : أك ىك السدَّ كالقطع، يقاؿ. (7)"العيٍقـ اليبس المانع مف قبكؿ األثر: "عقاـ .23

ال تيمقح سحابان كال شجران، كحرب : كريح عقيـ. (8)امرأة عقيمة أم مسدكدة الرحـ
ال يمكل فييا أحد عمى أحد، كيـك القيامة يـك عقيـ، ألنو ال يـك : كحرب عقاـ

قاـ بالفتح كالضـ، قاؿ الجكىرم(9)بعده كالضـ ىك القياس : (10)، كداء عيقاـ كعى
 (11)فصح عمى رأم صاحب المحكـأالقياس إال أف المسمكع ىك الفتح، كالضـ 

                                                           

.  6/159التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (1)
.  981 /3، الصحاح، 113/األلفاظ  (2)
. 1/191ديكاف اليذلييف،  (3)
. 620/أساس البالغة (4)
. 3/981الصحاح،  (5)
. 4/255تاج العركس،  (6)
. 342/المفردات في غريب القرآف (7)
. 656/الكميات (8)
. 5/1988الصحاح،  (9)
. المصدر نفسو (10)
. 1/149المحكـ،  (11)
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كاستشيد المصنؼ . (1)ىك الذم ال يرجى البرء منو كال دكاء لو: كالداء العقاـ
: (2)بقكؿ ليمى االخيمية كىي تمدح الحجاج بف يكسؼ الثقفي

إذا نزؿ الحجاج أرضان مريضة 
 

تتبَّع أقصى دائيا فشفاىا  
شفاىا مف الداء العيقاـ الذم بيا  

 
غيالـه إذا ىٌز القناة سقاىا  

كالبادم لنا أف الداء العقاـ كالناجس فكالىما ميؤكس منو البرء إال أف العقاـ بمي  
 المنجس أما العقاـ فال منجس ينفع إلىالناجس فاألخير تأمؿ أىمو البرء فذىبكا بو 

عجز األطباء كالمنجسيف كالعمى كالصمـ كالشمؿ فيي أمراض طكيمة أكال دكاء فقد 
. األمد ال تقتؿ صاحبيا

انحصرت داللة الردع في المعجمات بيف المنع أك الصرع أك : الريداع .24
 أصؿ كاحد كىك المنع كالصرع، أما المطخ إلى(4)، كردىا ابف فارس(3)المطخ

 (6) كتفرد الجكىرم(5)فيك أثر الخمكؼ كالطيب في الجسد ككذلؾ أثر الحناء
كاجتماع ىذه الدالالت ". الريداع بالضـ النكس: "بداللة أخرل كىي النكس فقاؿ

فالريداع بضـ الفاء تدؿ صيغتو عمى .  تكضيح أعراض ىذا المرضإلىيدفعنا 
ىذا الكجع منع صاحبو . (8)"الكجع في الجسد"كىك عند المصنؼ . (7)األدكاء

: مف أف يجيد جسمو فأصبح كالصريع، كىذا ما استنتجو ابف فارس بقكلو

                                                           

. 1/75لباب األلباب،  (1)
.  ـ، كركاية الديكاف إذا ىبط1967، تحقيؽ خميؿ كجميؿ العطية، بغداد 121/الديكاف (2)
.  8/121ينظر لساف العرب،  (3)
. 427/مقاييس المغة (4)
. 5/352تاج العركس،  (5)
. 3/1218الصحاح،  (6)
. 405/أدب الكاتب (7)
. 114/تيذيب األلفاظ (8)
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كاستشيد بقكؿ . (1)"الريداع كجع الجسـ اجمع كىذا صحيح، الف السقيـ صريع"
. (2)قيس بف ذريج

دىًني ريداًعي  فكاحزني كعىاكى
 

كىافى ًفراؽي ليٍبنىى كالًخدىاًع    كى
نَّو يستطيع القياـ بحركتو الطبيعية فما أٍف أجيد نفسو حتى أفتكىـ صاحب الريداع  

نَّو شفي كلكف ما يكاد يعاكده أنَّو مخدكع كخداع قيس بفراؽ لبنى فظف أتبيف لو 
.  المرض كمف ىنا سمي نكسان 

نَّو يخدع صاحبو فيك كذلؾ يترؾ أثران كالطيب كالحناء، أككذلؾ الرداع فضالن عف 
قرب ما يككف ىذا المرض مف أمراض مرض القمب كالذبحة القمبية كالجمطة، أك

ٍف يشفى المريض منيا إال أنيا تترؾ أثران كىذا ما يظير في أجيزة تخطيط إفيي ك
 . القمب

 
تسلسل األلفاظ 

على وفق منهجية 
المصنف 

العلة في عدم 
تدرج بعض األلفاظ 

تدرج األلفاظ على 
وفق رؤيتنا بعد 

التحليل 

 توصيف المرض
 

 

فقداف الشيية كتغير المكف المتبغثر مرادؼ كجع 

ف 
خفي

ض ال
مر

ض ال
عرا

أ الذم ترل بو خمصان المرغاد ػػػ الشاكي 
كيبسا كفترة في طرفو 

  ػػػ الخاثر 
ازدياد األعراض ليخثر الممياج مرادؼ الكصب 
كجع قميؿ كفترة الخاثر ػػػ المكٌصـ 
المرض اليسير اخطؼ 

الذم يبرأ منو 
صاحبو سريعان 

كجع كتكسير في العظاـ المكٌصـ 

                                                           

. 427/مقاييس المغة (1)
 لبناف، –، اعتنى بو كشرحو، عبد الرحمف المصطاكم، دار المعرفة، بيركت 93/ديكانو (2)

.   ـ كفيو فكاكبدم2004، 2ط
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المرض الذم الدٌعث 
يككف مف بدئو 

شديدان 

شعكر باآلالـ المذككرة الشاكي 
آنفان ليشتكي 

  ػػػ المرغاد 
كجع الجسد مف عشؽ أك الريداع ػػػ الممياج 

كجد 
  مرادؼ الدنؼ 
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داء في البطف الجكم ػػػ الدكم 

يد 
شد

ض ال
مر

ض ال
عرا

أ

ىزلو المرض كبراه كلـ المنيكؾ ػػػ الجكم 
يبؽ إال ثمثو 

المقعد المثبت ػػػ المنيكؾ 
الذم طاؿ مرضو الضني ػػػ المثبت 
نكع خاص مف الشكع 

المرض كالصرع 
كالشمرة عند 
األطفاؿ 

الذم جيده المرض المشفي 

الذم اشتد مرضو كقربت المثقؿ مرادؼ السقـ 
نيايتو 

  ػػػ ثقؿ 
الذم مات سريريان الدكم مرض السفر نصب 
  مرض الشيخكخة سميـ 
  ػػػ المشفي 
المرض المفاجئ المقصد 

القاتؿ كمدغ الحية 
  

  ػػػ الضني 
الضعيؼ مف كؿ الرذم 

شيء 
  

  ػػػ المتبغثر 
  كسر عظـ المستياض 
  مرض عضاؿ ناجس 
  مرض عضاؿ عقاـ 
  كجع الجسـ رداع 
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Disease Expressions Compiled by Ibn As-Sikkeet 

Asst. Prof. Dr. Raw’a M. Al-Zarary

 

Abstract 
 

This research deals with analyzing expressions of disease 

which have been considered as a semantic field for a group of 

expressions entitled as disease in “Kitab Al-Alfadh” by Ibn 

As-Sikkeet, a book listed as a dictionary of meaning. 

When we figured the expressions related to our study-

synonyms of disease and its symptoms, we found that the 

writer had subjected some expressions to the semantic grading 

while some other expressions are not, for which we explained 

the purpose. Moreover, we gave our viewpoint about the 

grading of some expressions and explained the symptoms of 

each disease. This has been summarized in a four-columns 

table to explain the effort of the Arab scientists as pioneers in 

this field of knowledge.  
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