العدد بين الحساب واللغة
د .محمد سمير نجيب اللبدي
جامعة اإلسراء الخاصة

المقدمة:
العدددد دده مه امدده الودداقري االحميمدده قددا مددا دو للددد ال ميددا

االممددادير

سااء أ ان جاابا لن سؤاو صريح أا ممددر أا دان بخبدا ار لدن اسد ،وار الدي
دده اللتددا

دده مددا نعلددا أيددة د ارسددا

لده

لتايددة خاصددة ،ت دده صددياي،ه ابيددان بل اربدده

اأصدداو اسدد،خدامه ا بيعددة لال،دده بالمعددداد مددن حيددأ ال،د ير اال ،نيددأ أا اإل دراد
اال،ونية االجمع ما قا ش نه ه لت،نا العربية ال،ه خص

،بين و جاانب االس،عماو الم،علمة به.
العدددد دده اللتددة العربيددة فددا

و مهردا،ه بماالد واب،ة

مخ،لهددة ،،بدداين دده لالا ،ددا مددع معدددادا ،ا

،مديما أا  ،خي ار ا ،ي ار أا  ،نيوا أا م ابمة أا مخالهة باإلضا ة بلد ماالع بل اربده
ر عا أا نصبا أا ج ار اماالع المعداد يه من حيأ الاصد

للد ال،مييز أا الجر باإلضا ة.

أا ال ،يدد أا النصدب

ل لك نراه لد خص بنصيب اا ر من الحديأ لنه ه ألهيدة ابدن مالدك

مدا

أن مراجع النحا امصدنها،ه لدد خصد،ه بمسداحة جيددا مدن البحدأ االشدري اال،هصديو

اصياية الم،ان حاله ا،حشي ،ا.

لأللددداد دده لت،نددا أصددال ا االشدد،مالية ال ددا مدددلاال ،ا ال ويدرا

مددا أن ل ددا

أصاال صيايية يجب أن ،رالد ه ال،عبير لن ا اأصاال صدا،ية يجدب أن ،احدو
لك ا يجاز ر ع ا أا ر دع معددادا ،ا ده ماضدع النصدب
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مدا ال يجداز جرقدا

ه ماضع الجر اال بلراب ا ه ماضع البناء اال بناؤقا ه ماضع اإللدراب اال

 ،يرقا ه ماضع ال ،نيأ أا  ،نيو ا ه ماضع ال ،ير.

ل ددو لددك لسدده،ه ال،دده ان لددب من ددا أا بنددد للي ددا ب لدا ينشد سددم

ه صياية األلداد من راغ اانما لاا للد أصاو ا،عليا

معددين

،س،حب ال،بجيو لمن

ج داا ه ،حليل ا ااج ،داا ه اضع ا ما سن ر ه م،ن البحأ.
مددن قنددا رأينددا أن نبحددأ دده العدددد لددي

مد

رمددز حسددابه ممددداري اانمددا

صياية لتاية ل ا أصال ا الاالددقا متدايرين ده لدك مدا أم دن ال ريمدة المع دادا
ال،دده لرضدد،ه ب ددا ،ددب النحددا امؤلها،دده م،دداخين دده بحونددا ال،عددر

لعالددة العدددد

بش و لاا باللتة من و جاانب ا باإلضا ة بلد دالل،ده الممداريدة ده أصدو اضدعه

امه امه اقا ما ن مو أن ن ان لد ا منا ه لرضه ا شهه.
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العدد بين الحساب واللغة
يش ددتو الع دددد دده حيا،ن ددا مس دداحة بيد درا ح ،ددد ب ا م ددا بحون ددا لن دده دده ددو

الم ار ب االجاانب اجدناه حاض ار ه األمااو ااألزمنة ااألم نة اال ي اد حدديأ مدن

ٍر لأللداد ب و مس،ايا ،ا .إ ا ،ناالنا الزمن اجددناه ده األيداا

أحاديونا يخلا من

ااألس د ددابيع االشد د د ار االس د ددناا

االتزاا

االحراب ااألحداأ.

ااأللم د ددار ااألجي د دداو االم د ددران اال ،د دداري االمع د ددارك

اا ا ،ناالنا الم ان اجدناه ه جت ار ية الحداد اأ اال ا امساحا ،ا امدا زاد

ي ا اما نمص ناقيك لن األمااو ااألرزاب امماديرقا اأرباح ا ادخال ا اخسارا ،ا
امد الا ،ا الجازا ،ا.
نجدد العدددد دده ددو قد ه الجاانددب اييرقدا حاضد ار لافمددا ال يخلددا مندده حددديأ

أا مماو أا محاضرا أا بحأ أا ،مرير.
ال ميدا
االميا

ال ددد ،،خ د د األلدددداد دده امند ددا أش د د اال مخ،لهدددة
االممدادير اقده ده أحيدان أخدر دالال
اقه

لك نايا

دده حين ددا ألد دداا للدددد

للدد ال،مسديا اال،ر،يدب اال،بايدب

لن المبالتة ه ال ورا أا الملة.

ا ه ،اب ،ا  ،دان حيندا بشد و الرمداز االصد احية المعرا دة ده اللتدا

احينددا بش د و الحددرا

ال جافيددة

مددا أن ددا ،صددن

بلددد خانددا

امنددازو ،حهددو ل ددا

ميا ،ا الممدارية نزاال أا صعادا.
اما من شك ه أن األلداد ب و مماديرقا ،ن،مه بلدد دو العلداا اإلنسدانية
ا األسا

بالنسبة ل دا ابميدة

ابخاصة للا الرياضيا

بعامة االحساب بخاصة

االجدالة اقه دافما مح،ا الن،داف اإلحصدافية ل دو الم،عدددا

ال د ا يمدرر النمداد

العلددداا مد ددا أش د درنا منهد ددا ال ،خلد ددا من د ددا اال يند دداء ل د ددا لن د ددا
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د دده اسد دديلة ال،مسد دديا

ااألدبد دداء أن خلد ددا ال د دداا األدبد دده مد ددن األلد ددداد قد ددا خاصد ددية مد ددن خصد ددافص ق د د ا

األسلاب.

اا ا ددان الع دددد دده حميم ،دده العلمي ددة الرياض ددية مج ددرد لل د ٍدا لل ددد مي ددة أا

،ر،يب إنه أيضا بحأ لمله ،جريدي ،نبوب منه رياضيا

قنية مخ،لهة ، ،سدب

أحيانا أبعادا رلية بضا ية ضا لن أبعاده العلمية البح،ة.
االعدددد بمه امدده ال مدده جانددب لددالمه بنسددانه يعددد مددا للنددا لنصد ار رفيسددا

ه و جاانب العلا ا راله اقا ب د ا المه داا ال يهيددنا ده بحوندا قد ا بال بممددار
ما ي،صو منه بالجانب اللتاي ال ي سن ،رب بليه.
ا دده  ،يدددنا أن بحددأ العدددد مددن الناحيددة اللتايددة لددا ي ددرب سددلاب الددا
صدا،ية لتايدة محدددا مدا درب

ُي،نااو ،ر يب لتاي يخضدع لماالدد واب،دة اأسد
دده اللت ددة العربي ددة ال ،دده ا،خد د من دده لناان ددا لبح د ٍ
دأ نح دداي أس ددلابه ااس ددع خض ددع
ٍ
ٍ
الس،مر ٍ
دليمة ريهة .العدد ه لت،نا بحأ  ،اينه الي
الهلسهة ،عليلية
اء من مه
بحودا حسدابيا ميدا مد

دا ده نحانددا أسدلاب اسد،خدامه مسدد،م أر مدن داا العددرب

االمرمن ال ريا اشااقد العصار المع،مدا.

حددديونا ب ن دده قد ا البحددأح سدديدار حدداو العدددد مددن الجانددب اللتدداي الددي

الجانب الحسابه أيح أننا سن،نااو ق ا الماضاع مدن حيدأ العددد اللتداي سدلاب
،ر يبدده لدده لاالددده اأصدداله ال،دده يجددب أن ،،بددع لنددد بنافدده ح،ددد  ،،داا ر لدده سددامة

االس،خداا اصحة ال،عبير.
ااب،داء البدو أن ن،عدر بلدد العددد مدن الناحيدة اللتايدة امدا ب ا دان قنداك
لال ددة ب ددين قد د ا الجان ددب االجان ددب ال م دده الحس ددابه أا أن م ددا م ،ددداخان يج ددب أن

ن،عر بلد ل ْهوه العدد االرلا اقو قما م،راد ان أا مخ،لهان ؟
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بين العدد والرقم:
يس،خدا النا لهو الرلا مراد ا للعدد بمعند أن الرلا قا العدد االعددد قدا
الدرلا دده حددين أن نصدداص المعجمددا ال ،ح،مددو لددك اال ،هيددده لمددة رلددا ،دددار
حدداو معددان م،عددددا لددي من ددا العدددد مددن لددكح ال ،ابددة يمدداوح رلم د ال ،دداب أي
،ب،ه اال،اشية يماوح رلا الواب َّ
اشاه.
ما يماوح ال،اجر يدرلُا الويداب أيح يعلم دا ايمداو رلدا ال ،داب ب ودين حرا ده
انمَّ دده ارْلد ُدا ال ،دداب ا،رليمدده ا،بييندده( )1اال درْلا ال ،ابددة االخدد،ا( )2اقددا ضددرب مددن
()3
البراد اضرب مخ من الاشه.
امن المجاز لال اح قا يرلا ه الماءح اق ا مو ٌو يضرب لل ي يعمو ما ال
يعملده أحدد لح لده( ) أا لمدن يعمدو لمدا ال افدو ،ح،ده( )5االدرليا ده لالده ،عددالدح
"أم حسبت أن أصححاب الهفحو والحرقيم"( )6اسدا ال لدب الد ي دان مدع أقدو ال د
أا اسددا ال داادي ال د ي دداناا يدده اليددو أيضددا بندده لدداي ُرلددا أيح ،ددب يدده حددديو ا
()7
.
اجعو للد باب ال
ُ

اق د ا اب،،بددع قد ه المددادا دده معجمددا اللتددة ال،راويددة لددا ألددع ي ددا للددد مددا
يهيددد أن ال درلا قددا العدددد ايبدددا أندده اسدد،خداا حددديأ لددد شدداع للددد ألسددنة ال ،دداب
االم ،لمين ح،د أصبح ده االسد،عماو مراد دا للعددد ايعدزز قد ا المداو مدا ارد ده
المعجمددا الحديوددة حيددأ جدداء دده ألددرب الم داارد دده صدديح العربيددة االش داارد( .)8أن
ق ا االس،خداا خاص بالحاسدبيين الد ين ي لمانده للدد األلدداد مدن  11-1اي،ندااو
الصهر أيضا ايماو ل ا األرلاا ال ندية.

( )1أسا

الباية الزمخشري مادا (رلا) ص 1 171دار المعر ة بيرا

( )2اللسان ابن منوار مجلد  12ص 212مادا رلا

لبنان.

( )3اللسان ابن منوار باب الميا صو الراء مجلد  12ص.212
( )1أسا

الباية الزمخشري مادا رلا ص.171

( )5المعجا األساسه جمالة من اللتايين مادا رلا ص.513
( )6سارا ال

اآلية .8

(، )7هسير المرمن ال ريا مخ،صر ،هسير الماسمه – اخ،صار الشي صاي أرله دان – دار النهاف .
( )8الشر،انه سعيد الشر،انه ألرب الماارد ه صيح العربية االشاارد ج 3ص.125
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اليددو دده جملددة مددا ليددو بن ال درلا رمددز يسدد،عمو لل،عبيددر لددن العدددد

()1

اان

الدرلا لهددو م ْجمعدده اأندده دده للددا الحسدداب رمددز مسدد،عمو لل،عبيددر لددن أحددد األلددداد
البسي ة اقه األلداد ال،سعة األالد االصهر( .)2اقا اا يشدعر بد ن الدرلا مجدرد
رمز للعدد الي
ل ا.

صره للد األلداد األالية دان ،ت ية األلدداد
العدد نهسه بدليو ل ْ

ا ه رأينا ب ا ما أردنا ال،ا يب بين اللهوين أن نماو بن العدد ال ي دان رلمدا

بال ب ا ددان م ،ابددا حيددأ يمدداو ال درلا المرلدداا مددا يمدداو العدددد المرلدداا أا المبل د
المرلدداا اال يمدداو العدددد المعددداد األرلدداا قدده لامددا

ال ،درليا مددن نم ددة ا اصددلة

ا،عجددب ،اضددع أوندداء ال دداا أا دده مخدره اال  ،ددان ألدددادا مهيدددا لل ميددا

حالددة ،اب ،ددا ل ،ددان ب د لك ألدددادا مرلامددة اأمددا دده حالددة لهو ددا
ألداد اليس

يير

و رلدا لدي

بال دده

دده مددا نددرجح

بالضدرارا أن ي دان لدددا مدا أن دو لددد لدي

بالضرارا أن ي ان رلما ما لا ي ،ب.

ايمدداي ق د ا دده رأينددا أن العددرب لددا ي ان داا يسدد،عملان الرمدداز العدديددة دده

ال،عبير لن ال ميا

سااء أ ان

رمدا از قنديدة نحدا  3 2 1أا لربيدة نحدا 1,
سااء ده رسدافل ا أا

 2, 3بو اناا يلهوان العدد أا ي ،بانه ايرلدُمانه بالحرا
،داري أحدداو ا ارصدد الدافع ا ا،سدجيو ممداديرقا ا ميدا ،ا العدو قد ا مدا أد بلددد
الخلد بددين لهودده العدددد االدرلا ااسدد،عماو ددو من مددا مراد ددا ل خددر .امددع لددك ددإن
ق د ا االسدد،ن،اج ال يعندده دده رأينددا بالضددرارا مصددادرا لهددو ال درلا دده معنددد العدددد
اللتة ،نما ا ،،ار اال يضيرقا أن يراد

لهو مخر اع اشاع ما قا الشد ن ده

( )1المعجا األساسه جمالة من اللتايين مادا رلا ص.511
( )2المعجا الاسي د .ببراقيا أني

امخران ج 2 1مادا (رلا) ص.366
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الرلا االعدد نحن ه و األحااو مع نما اللتة الي

لتة المعجما

مع ،جميدقا احصرقا ده
يير.

امهردا ،ا اما للناه قا لل،حميب اال،اويب الي

العدد في اللغة:
العدددد مصدددر الهعددو "لددد" ايجمددع للددد ألددداد االعدددد قددا ممدددار مددا يعددد

االعد قا اإلحصاء( )1أيح ،عمب المعداد اال اؤه لهوا يصبح بال،اله لدلد ًمددا لليده
يدو للد ممداره ا مي،ه أا ،ر،يبه.
امما يجدر ال،نايه به ه قد ا الممداا أن العددد الحسدابه لدا ي دن ببعيدد لدن

الحددديأ لندده دده م ارجددع اللتددة امعجما ،ددا امصددنها
العدد بعامة أنه ما ساا نصد

نحاقددا مددد ارد دده ،عري د

حاشدي،يه الصدتر اال بدر

()2

بمعندد أن ل دو لددد

حاشية بر اقه العدد ال ي يسبمه اصتر اقده العددد الد ي يلحمده دإ ا جمعد

الحاشي،ان ان العدد نص

قد ا المجمداع العددد –  - 6مدوا قدا نصد

مجمداع

السبعة االخمسة.
اج دداء دده بعد د

م ارج ددع اللت ددة المعجمي ددة النالي ددة

البماء ال هاي أن العدد قا ال ميدة الم ،لهدة مدن الاحددا

يمع ه مرا،ب العد(.)1

()3

معج ددا ال لي ددا

ألب دده

الدد ي لدب للدد دو مدا

( )1المعجا العربه األساسه جمالة من اللتايين (الرا ) مادا لدد ص.821

( )2الصددبان محمددد بددن للدده الصددبان الحاشددية للددد األشددمانه ج 1ص 61الحلبدده ا ال هددايو أبددا
البماء أياب بن ماسد الحسينه 1121قد 1683ا منشا ار

ا ازرا الوما ة دمشب ج 3ص.251

( )3المصباي المنير الهيامه – دار ال ،دب العلميدة مدادا العدين االدداو امدا يولو مدا ص 162ا ال هداي
ال ليا

ج 3ص.251

( )1ال هاي ال ليا

ج 3ص.251
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ان

النص

ما ارد يه

لك ،مسديا العددد بلدد تحام

()1

اقدا الد ي ب ا مدا اج،معد

موله نحا الس،ة إن أجزاءقا البسي ة الصحيحة قه النصد
–  - 3االولأ اونان االسد

وعحححدد صحححاق

ااحد امجماع لك س،ة.

اق ددا الد د ي ب ا اج،معد د

االولدأ االسدد

أجد دزاؤه البس ددي ة الص ددحيحة اند د

جمل ،ددا أل ددو مندده اق ددا الوماني ددة ددإن أجزاءق دداح النصد د

اقددا  1االرب ددع اقد دا 2

االومن اقا  .1المجماع سدبعة والعحدد الاادحد اقدا العددد الد ي ب ا اج،معد
زاد

لليه اقا اونا لشر إن أجزاءقا النص

اقا  -3-االسد
مرجددع

أجد ازؤه

أجدزاؤه

اقا -6-االولأ اقا  -1-االربع

اقا  -2-المجماع خمسة لشر اقا زافد للد األصو.
د ا ي،عددر

ل،صددني

العدددد بلددد ق د ه األص دنا

الدليمددة بالش د و

ال ي لدمناه يدو للد أن اللتايين لا ي اناا بعيدين لن العدد الحسابه اإلحصافه
ال ي ال يم ن أن ينهصو لن البيان اللتاي ب ي حاو.
دداللهو ب ددو مشدد،ما،ه اصدديته يدددار حدداو العدددد اال،عددداد االلتددة مددا رأينددا
اسنر قه الراصد الدليب ل و الصي ال،ه دار حاو ق ا المعند.
العدد في الدراسة الصحوية:
ب ا ان العدد ه مه امه االص احه الحسابه مدا لر ندا قدا ال دا الد ي

ي،ر،ب لليه ه ما بعد اضع لهدو ي دان ن،يجدة لعمليدا

اإلحصداء االعدد اال،جميدع

إن العدد ه البحأ اللتاي ي،ضمن ق ا المعند ال نه ي خ منحد مخر.
العددددد الحسد ددابه ب د ددو أش د د اله ميد ددة اممددددار ددده حد ددين أن الع دددد اللتد دداي
باإلضا ة بلد لك قا أسلاب ا،ر يب اسم

( )1المرجع السابب.
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اا.

ل ددن الع دددد الحس ددابه ،رميد د از

االح ددديأ ل ددن الع دددد اللت دداي ص ددياية يخ،لد د

اجدالددة انحددن دده بحونددا ق د ا سددن ،رب بلددد العدددد مددن حيددأ االسدد،خداا ال،ر يبدده
اللتدداي ألن دده دده قد د ا اإل ددار ن دداع مددن المر ب ددا

اللهوي ددة ال ،دده يؤله ددا الع دددد م ددع

المع ددداد .ب بن الع دددد مه ددردا ال مه دداا ل دده بال بمع ددداده

()1

مد د ا ار أا مم ددد ار اقد د ا

المع ددداد دده االصد د اي ق ددا المس ددمد ب،ميي ددز الع دددد ألن دده ماود د

بب امه.

ل،مييد دزه اا ازل ددة

االعالددة بددين العدددد االمعددداد ال ،خددرج لددن العالددة بددين ال،مييددز االمميددز
مد ددا أن ال،مييد ددز ايسدددمد ال،هسد ددير اال،بيد ددين

()2

يهسد ددر ايميد ددز المميد ددز المد ددب ا د ددإن

المعددداد د لك يهسددر العدددد ايبيندده ال د ا يصددنهه النحدداا مددن أندااع ال،مييددز الخدداص
بالممادير اقا من أنااع ال،مييز المهرد.
االمعداد سااء أ ان مهردا منصدابا نحدا " البدا" ده واودان البدا أا مهدردا

مجرا ار ه نحاح " اب" من واوة داب

دا اللهدو الد ي يزيدو اإلب داا الماجداد

ه العدد.
العدددد واوددان ال مه دداا لدده مهددردا اقددا مج دداو المعنددد االتددر

ا د لك

لهددو ودداأ اال يددزاو بب ام مددا بال ب د ر المعددداد ل د ا يسددمد بددال،مييز دده حالددة

النصب اقا

ل و ما

لك ه حالة الجر باإلضا ة.

رنا نر العدد االمعداد يش ان مر با م،عددد األندااع ألن الجدزء

األاو مددن قد ا المر ددب ال يسدد،تنه مددا أسددلهنا لددن الجددزء الوددانه األن الوددانه ي ددان
مع األاو مه اما ممداريا ال ي،ضح بال ب ما.

( )1لبا
( )2لبا

حسن النحا الاا ه ج 1ص 182دار المعار .
حسن النحا الاا ه ج 1ص.182
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االع دددد بعام ددة خاض ددع بلرابي ددا لمالع دده دده الجمل ددة م ددد ي ددان مر ال ددا أا

منصابا أا مجرا ار الد ي ان مبنيا للد اله،ح األلدداد المر بدة ال،ده ال ،دريا لدن
البندداء باسدد،وناء العدددد  12ال د ي يعددرب جددزؤه األاو بل دراب المونددد ايبنددد جددزؤه
الوددانه للددد الهدد،ح دان أن ي ددان لدده بل دراب ألندده بموابددة النددان مددن المونددد اقددا

السددبب دده لدددا بضددا ،ه خاا،دده المر بددة بلددد صدداحب ا ددا يمدداو قد ه اونددا لشددرك
ما يماو ق ه بحد لشرك.

()1

االعدد ب ا لا ي دن جدزءا مدن مه داا الجملدة يخضدع لولدراب اأريدد بده العدد
مد

سددمه بالعدددد المسددراد اي ددان دده قد ه الحالددة ماضددالا للددد الالد

حيددأ

د،ه بل دد األل د ْ ا لددك ألن المعددانه
دان واود ْده أربعد ْده خمسد ْده سد ْ
يمدداوح ااحد ْدد اوند ْ
الماجبددة لول دراب مهم ددادا ش د نه دده لددك ش د ن ح ددرا ال ،جدده حي ددأ يمدداو دده

نان.
،اء
سردقاح أل ْ
قاء ْ
ْ
جيا ْ
ْ

()2

داللة العدد اللغوي:
بن الح ددديأ ل ددن الع دددد اللت دداي ال ينهص ددو م ددا

رن ددا ل ددن الح ددديأ لن دده

حسابيا اممداريا نحن لندما نهرد لناانا لداللة العدد اللتاي ال يعنده أنندا سدلخناه

ل ددن مه ام دده ال دددالله األص ددله اانم ددا أردن ددا الح ددديأ لن دده دده ص دديايا،ه اللهوي ددة

اللتاية.

العدد بعامة بما أن يدو للد ال مية ايسدمد العددد األصدله نحدا خمسدة

اس،ة اأحد لشر أا يدو للد ،ر،يب األشياء يسمد العدد ال،ر،يبده

()3

() 1

اقدا الد ي

( )1الزمخشريو أبا الماسا محماد بن لمر الزمخشري الم،ا د سنة  538قد المهصو ه للا العربية
ص 15دار الجيو بيرا .

( )2الزمخشري المهصو ص.216

( )3الشر،انه رشيد مبادئ العربية ه العر

االنحا ص 111منشا ار

741

اآلداب الشرلية.

يدو للد ر،بة األشياء يما بين ا نحاح الخام

االمافة ااألل .

االساد

االحدادي لشدر االسدبعان

ال ين النالينح األصله اال،ر،يبده أح داا لتايدة ،،علدب ب دو من مدا ا،بدين

ريمة اس،عماله الهوه ا،ر يبه.

العدددد األصددله اقددا الددداو للددد ال ميددا

يبدددأ مددن  1111-1امددا لبددو

الااحد قا الصهر ال ي ال يدو للد شهء .االصهر ما ارد ه المعجدا لهودة ،ددو
للد خلا منزل ،ا من العدد ايرمز بليه بالعربية ق ا ( )oابال ندية (. )1().
() 2

بال مضددالها،ه امددا ي،بع ددا مددن زيددادا

الددي

بعددد األلد

أل

أيح مليان الي

العمدداد االنيهددا

اأمددا المليددان ددا ،عبيددر ييددر لربدده اا ا مددا أريدد دده العربيددة أن يعبددر لددن مي،دده
ليو أل

يير.

العدد األصلي من حيث االشتقاق:
العدددد األصددله المهددرد قددا مجمالددة األلددداد مددن  11-1األهدداو العمدداد مددن

 21-21الهوه المافة ااأللد

بلدد قد ه المجمالدا

يضدا

األلدداد المر بدة مدن

 12-11ااأللددداد المع ا ددة مددن  22-21اق د ه األلددداد قدده ،شددعيب لألصدداو
ا،هريع لن ا.

()2

() 1

الد صن

اللتايان ق ه األلداد بحسدب دالال ،دا العدديدة االراب دا ا ريمدة

ضددب ا ابحسددب لال ،ددا بالمعددداد مددن حيددأ ال،د ير اال ،نيددأ ا بيعددة المعددداد

من حيأ اإل راد االجمع االنصب االجر.

( )1المعجا األساسه جمالة من اللتايين (الرا ) مادا صهر ص .738
( )2الزمخشري المهصو ص.212
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اموانه

السددنا دده ق د ا البحددأ م،دداخين ق د ا ال،صددني

مددا ارد دده م ارجددع النحددا

ا معرا

ي ا بش و ،هصيله ال يناء ه  ،ارره .اانما نحن ه بحونا

ق د ا نحددااو أن ندد،لم

الجاانددب الم،علمددة بالعدددد اال،دده لددا ير ددز للي ددا دده التالددب

ضمن ج اد بحوية خاصة اقاما نحااو المياا به ه ق ا البحأ.
العو من مداخو الحديأ ه ق ا الجانب أن ن،عر

اأصال ا ا،هريعا ،ا بالش و ال،الهح

لأللداد ده اشد،مال ا

العححدد اواحححد ايرمددز بليدده ب د ( )1أا ( )1اقددا أاو العدددد ا د لك الااحددد
ااألحد اقا مش،ب من الاحدا اله صي لديددا حيدأ يمداو "ااحدد" للمد ر اااحددا
ااحددد للمؤنددأ ايسدد،عمو صددهة لمعددداده أا ،ا يدددا لدده مددا ليددو دده لالدده ،عددالدح

"وصفخ في الصور صفخة واحدة"

()1

ب ،عرب لمدة ااحددا صدهة لنهخدة أا ،ا يددا

()2

اال ي،مدا ق ا العدد للد معداده ا يماو ااحد رجو اانما يماو رجو ااحد.
اليو بن الااحد لدي
ددا ي ددان الااحددد لددددا

()1

بعددد

()3

ألن العددد قدا ال ميدة الم ،لهدة مدن الاحددا

األن العدددد د لك ددا منهصددو اقددا لسددا م لددب ال ددا اال

يمبددو المسددمة ل ا،دده مددا أندده لددي

لدده حاشددية صددتر

بميددة األلددداد

()5

اال م دزا دده

بحد اأحد منملبة لن الااا اال يس،عمان ه األلداد بال ه المنيهدة يمداو ااحدد

الشران ااحد الشران(.)6

( )1سارا الحالة اآلية .13

( )2محيه الدين درايش بلراب المرمن.
( )3حاشية الجمو مجلد  1ص.327
( )1الجرجانه ال،عريها

ا المصباي المنير.

( )5ال هاي أبا البماء ج 3ص 251ا األشمانه ج.1
( )6الزمخشري المهصو ص.216
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ال،ر،يددب يمدداو الااحددد االحددادي

ا دده ال،ر يددب يمدداوح أحددد لشددر ا دده مددن
لشددر االحددادي االعشددران اال يسدد،عمو حد ٍ
داد احاديددة بال مددع (لشددر) امددع (لشدرين
اأخاا،ه) يماو حاد الشران بدان أو أا حادية الشران

()1

األحادية ااألحادي االماحَّد االماحد.

امن ق ا العددد ،شد،ب

العحححدد اانصحححان ايرمددز بليدده بد د ( )2أا ( .)2اقددا لهددو مشدد،ب مددن الوندده

اي لب للد الم ر لدا أا اصها الد يعرب ،ا يدا أا صهة لما لبله

()2

اقدا مدن

األلهاو الملحمة بالموند بلرابا لعدا اجاد مهرد له ايعرب بلرابه سدااء أ دان مهدردا

أا مر با أا مع ا ا لليه.

امع ددداده مع ددداد الااح ددد م،م دددا للي دده دافم ددا حيد دأ يم دداوح رج ددان اون ددان

اام أر،ددان اون،ددان

مددا يمدداوح رجددو ااحددد اامدرأا ااحدددا اال يمدداو ااحددد رجددو أا اونددا

رجلين ألن لمة (رجو) ،هيد الجنسية االاحدا ارجان يهيد الجنسدية اشدهع الااحدد
ا حاجة بلد الجمع بين ما( .)3اجاء للد يير ليا

لال اح

ور لجاز يه ون،ا حنوو
ب المهرا
حيأ ،ح

أن يماوح ور لجاز يه حنول،ان اون،ان.

()1

اق د ا العدددد يلهددو ب م دزا الاصددو حينددا أا بدددان ا يمدداو اون،ددان أا ون،ددان

()5

ال مزا ل ورا االس،عماو.

( )1ابن الناوا جماو الدين محمد بن مالك شري ألهية ابن مالك منشا ار ناصر خسرا ص.221
الد سنة س،مافة اما

( )2ح مه ح ا الااحد.

ه شعبان سنة 672قد.

( )3الدلر لبد التنه معجا النحا.

( )1أي مع بماء النان ب ال بضا ة ه ق ه الحالة .المهصو الزمخشري ص.212

( )5الزمخشري محماد بن لمر األنما ج – شري األردبيله – جماو الدين محمد بن لبد التنه
،حميب د .جنه لبد النبه ص.121
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ا ما يس،عمو ق ا العدد مهردا يس،عمو

لك مر با مدع لشدر يمداوح اوندا

لشددر دده حالددة ال،د ير ااون،ددا لشدرا دده حالددة ال ،نيددأ مددا يسدد،عمو ،امددا دده حالددة
الع

يماو اون،ان الشران أا ون،ان الشران.
ايعرب بلراب الموند ر عا باألل

انصبا اج ار بالياء

ما يعرب ده حالدة

ال،ر ي ددب دان ن ددان مس،عاض ددا لن ددا بله ددو لش ددر يم دداو اون ددا لش ددر ااون ،ددا لشد درا

ايعرب مع ا ا لليه الموند بحسب مالعه ر عا باألل

انصبا اج ار بالياء.

الن قد ا اللهدو م در ار يعددو لهودا (ونداء اموندد) أيح اوندين اوندين

مدا ده

لاله ،عالدح "فحاصهحوا محا بحاب لهحم محن الصسحا منصحو ونح ث وربحا " امنده ،شد،ب
الونافية االموند االونافه.
حاال

االع ددددان ( )2 1ياا مد ددان المع ددداد مهد ددردين أا م ددر بين أا مع ددا ين ددده

اإللراب اال ،ير اال ،نيأ اال،عري

اال،ن ير.

العدد ان نة  :ايرمز بليه بد ( )3أا ( .)3اقدا لهدو مشد،ب مدن ولدأ االيده
،رجددع ددو الصددي ال،دده ،دددو للددد الواوددة موددوح ولددأ اواودده اوددالاأ اولددأ الندده

م ددر ار يعدددو لهوددا (وُدداأ ام ْولددأ) أي واوددة واوددة امندده لالدده ،عددالدح "فححاصهحوا مححا

باب لهم من الصسا منصو ون ث وربا "(.)1

اق ا العدد قا بداية الجمع األله ايشد و مدع األلدداد ال،اليدة لده بلدد ،سدعة

فة األلداد المخالهة ال،ه ال ،،اا ب مع معدادا ،ا ال،ه ،لي ا ا ،ان مضدا ة بلي دا
نحاح واوة رجاو اواأ نساا اسي ،ه الحديأ لن لك الحما.

( )1النساء اآلية .3
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للد مجراره المعداد ال يجاز ده
امما يماو ه ق ا العدد أنه ب ا ل
مع ا ه بال الجر ألنه جمع ااحد الي بجمعين يمداوح لنددي واودة رج ٍ
داو انسدااٌ
بالر ع بمعند أن لندي واوة رجاو الندي نساا.

العدد اأربعة  :ايرمز بليه بد ( )4أا ( )1اقا لدد زاجه مش،ب من ربع
ا،عدداد بليدده ددو مه امددا

الرباليددة األهاو ددا مددن ربدداله اربدداع ا،ربيددع ا اربددع اربددع

(ربدداع ام ْربددع)
امربددع ارباليددة الندده م ددر ار يعدددو لهددو ُ
"اان حاا ما اب ل ا من النساء موند اواأ ارباع"(.)1

مددا ،مدددا دده لالدده ،عددالدح

اق د د ا العد دددد مد ددن األلد ددداد الزاجيد ددة المخالهد ددة لمعد دددادا ،ا د دده ال ،د د ير
اال ،نيأ امعداده الحب به مجرا ار باإلضا ة اا ا ل

لليده لدا يجدز يده بال

الر ع ما ،مدا ه لهو  3ب ال يجاز الجر ألن األربعة ،ح،اي للد جمع ااحد
رجاو اامرأاٌ أي لدي واوةُ ٍ
يماوح لدي أربعة ٍ
رجاو الندي امرأا ااحدا.

العححدد اخمسححة  :ايرمددز بليدده بد د ( )5أا ( )5اقددا لدددد ا،ددري مشدد،ب مددن

(خم د ) امندده ،شدد،ب الصددي المسدد،عملة دده الداللددة للددد ال،خمددي
اخماسدده اخمددي

اخددام

امخمد

ام ْخم ) أيح خمسة خمسة.

امخمددا

نحددا خم د

(خمددا
الددن الخمسددة يعدددو لهوددا ُ

اق د ا العدددد سددابميه مددن مجمالددة األلددداد المخالهددة لمعدددادقا دده ال ،د ير

اال ،نيددأ امعددداده مجددرار باإلضددا ة اا ا ل د لليدده ر ددع اال مسدداغ للجددر ألن
العدد ال ي ،ل من جمعين يماو ه مولهح لندي خمسدة رج ٍ
داء أيح واودة
داو انس ٌ
ٍ
رجاو اامرأ،ان ب ال ياجد من العدد خمسة بال جمع ااحد.

( )2النساء اآلية .3
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العحححدد اسحححتة  :ايرم ددز بلي دده ب د د ( )6أا ( )6اأص ددو الله ددو س ددد
ور

ه ال اا أبدلاا السين ،اء صدار سد

()2

دال،تيير األاو لل،مريدب مدن ييدر

بدياا االوانه ممصاد به اإلدياا( .)3ا ر ابن يعيش أن بدياا س
سبيو الش ا اال ي يدو للد أن أصو س

سديسة ا ه الجمع نماو أسدا

اقد ا العدددد يدددو للددد سد

()1

ا دو احدددا مندده ،سددمد سدسددا

و مش،ما،ه السداسية م خا ا منه السداسه االمسد

ُسدددا

ام ْسددد

بنما قا للد

سدسدة بالدداو أنندا ده ال،صدتير نمداو

اال نماوح أس،ا .
احدددا

()1

لم ددا

االسدي

مددا أن

النه يعددو لهودا

أي سدد،ة سدد،ة اقددا مددن األلددداد المخالهددة لمعدددادقا دده ال ،د ير

اال ،نيددأ اال ي ددان معدددادقا بال جمعددا مجددرا ار االمع ددا
ٍ
ما يجاز يه الر ع يماو لندي س،ة ٍ
نساء.
رجاو انساء أا ٌ

لليدده يجدداز يدده الجددر

العحححدد اسحححبعة  :ايرمددز بليدده بد د ( )7أا ( .)7اقددا لهددو مشدد،ب مددن (سددبع)
ايدو للد سبع احددا

االيده ،عداد دو المشد،ما

السدباله االسدابع النده يعددو

لهوا ُسباع ام ْسبع أي سبعة سبعة.
بباقا"

()5

امددن اسدد،خداما،ه اللتايددة االدينيددة لالدده ،عددالدح "ال ح ي خلححق سححبت سححموات
الداو الرسداو لليده الصداا االسدااح "سدبعة يول دا اللده بولده يداا ال ودو

بال ولدده" بلددد مخددر الحددديأ الالدده د لكح "ب ا الد ال لددب دده بندداء أحددد ا ليتسددله
سددبع م د ار بحددداقن بددال،راب" اق د ا العدددد مخددال
مجمال ددا مج ددرا ار اا ا ل د د

( )1مخ،ار الصحاي مادا س،

لمعددداده  ،د ي ار ا ،نيوددا اي ددان

للي دده ج دداز ج ددر مع ا دده لاج دداد جمع ددين أا ر ع دده

ص – 281الرازي.

( )2ابن جنه لومان الخصافص ج2و ص .172دار ال د لل بالةو بيرا .
( )3الخ يبو لبد الل ي و لتايا

ص.171

( )1شري المهصو ص 123البن يعيش نما لن ،اب لتايا
( )5سارا الملك اآلية .3
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للد ،ار لبد الل ي

الخ يب.

داو انسد ٍ
يمدداوح لندددي سددبعة رجد ٍ
داء أيح لندددي واوددة رجدداو اأربعددة نسدداء أا أربعددة

رجاو اواوة نساء.

ال د ا العدددد ضددافو وي درا سددردقا صدداحب المخدداا امن ددا أندده لدددد ممنددع

ألنده مد ار دده السدماا
ب ا ي يع الله.

()1

ااألر

ا دده خلددب اإلنسددان ا ده رزلدده األضددافه ال،دده

الن ابن الخباز ه شري اإليضاي لالهح الد اس،مري

مدا الهد

لليده مدن

در للددد
ار داف ًا
دددا مد ًا
،دب العلدا اال،هسددير االحدديأ اال،دااري اييدر لدك لددا أر ل ً
()2
األلسنة أ ور من ق ا العدد.

العدد انماصية ح ايرمز بليه بد ( )8أا ( )8اقدا لهدو مشد،ب مدن (ومدن)

ايدو للد ومانه احدا

،سمد و احدا (ومنا) االيه ،عاد اش،مالا،ه المعرا ة

نحدداح ومددين امددومن اومددانه الندده يعدددو لهوددا وددُمان اموددْمن أي ومانيددة ومانيددة
()3
االياء يه للنسب موو الياء ه اليمانه اقا ب لك منساب بلد الومن.
االومانيدة مددن األلددداد المخالهددة لمعدددادقا ا،وبد

يدداؤه مددع المد ر االمؤنددأ

ده حالدة اإلضددا ة يمداو ومانيدة رجدداو اومدانه نسدداء ا،سدم قد ه اليدداء مدع ال،ندداين
دان امدرر برج ٍ
لند الر ع االجر مدا ،وبد لندد النصدب يمداوح قدؤالء رجدا ٌو وم ٍ
داو

ومد ٍ
دان حي ددأ يعام ددو معامل ددة (جد دااري) امعددداد قد د ا الع دددد مج ددرار باإلض ددا ة اا ا
ل

لليه ُج َّر المع ا

،بعا له.

( )1العامله ب اء الدين محمد بن حسين المخاا ص 355دار المعر ة بيرا .
( )2المرجع السابب.
( )3ال هاي ال ليا

ج 2ص.128
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العدد اتسعة  :ايرمز بليه بد ( )9أا ( )2اقا واأ واوا
،سع احدا

()1

ايدو للدد

االاحدا منه ،سمد ،سدعا أا ،سديعا ايجمدع للدد أ،سداع امنده يشد،ب

ال،اس ددع اال،س دداله الن دده يع دددو لهو ددا ( ،ددُساع امد ،ددْسع) الممن ددالين م ددن الص ددر
ايعنيددان ،سددعة ،سددعة اق د ا العدددد مخددال لمعددداده دده ال ،د ير اال ،نيددأ مددا أن
معداده مجرار باإلضا ة االمع دا

ألن العدد م ان من واوة جماع.

لليده يجدر يمداو لنددي ،سدعة رجداو انسداا

العححدد اعشححرة ح ايرمددز بليدده ب د ( )10أا ( .)11اقددا لهددو مشدد،ب مددن لشددر
ايدو للد لشر احدا

ا و احدا ي لب للي ا لشر اقا مدن األلدداد المخالهدة

لمع دددادقا ،د د ي ار ا ،نيو ددا ب ا ددان مه ددردا ايخ ددال

ب ا ددان مر ب ددا م ددع الااح ددد بل ددد

ال،سعة اال يش و ه ق ه الحالة بنهسه لددا مهردا اانما يعد مع ييره لددا ااحددا
مبنيا معه للد اله،ح بال مع العدد (اونان) ال ي يعرب بلدراب الموندد ر عدا بداألل

انصددبا اج د ار باليدداء ايبمددد لهددو لشددر مبنيددا للددد الهدد،ح ال محددو لدده مددن اإلل دراب

ألنه بموابة النان ما أشرنا بلد لك منها.
العش ددْر ال د ي يجمددع لل ددد
امددن لهددو لش درا ،ش دد،ب احدا،دده الجزفيددة نحدداح ُ
لشددار األشددار ايمدداو للجددزء لشددير ايجمددع للي ددا لش دراء ا دده الحددديأ الش دري

(،سددعة ألش ددار الددرزب دده ال،ج ددارا) ايمدداو د د لك للج ددزء الااحددد معش ددار الي ددو بن
المعشار قا لشر العشر أيح الااحدد مدن العشدر مدا يمداو بنده لشدر العشدير أيح

أنه ااحد من أل

ألنه لشر لشر العشر.

االعش درا ب جزاف ددا ،ش د و العمددد ال د ي قددا لش درا أج دزاء امن ددا  ،،ددان ألهدداو
العماد اقه لشران بلد (،سعان) االعشرا أال ا.

()2

( )1محي المحي للبس،انه مادا لشر ه باب العين وا الشين وا الراء.
( )2محي المحي للبس،انه.
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االعشد درا ل ددد س ددمي

المجمالة العددية

لم دددا ألن ددا ،شد د و جمال ددة األجد دزاء ال ،دده  ،دد،ا بس ددم

ما ي،ا لمد البي

بضا حجارا سمهه بعض ا بلد بع

االعمدد قدا العددد ي دان للدد أر

،سدعة ألدداد لبلده مدن نداع ااحدد االعمدداد

لد النحاا قه ال،ه ،بدأ بعشرا ا،ن ،ه ب،سعين.
مودو خمد

()2

الهددو لش درا مه،دداي الشددين دافمددا الددد  ،سددر أا ،س د ن لندددما  ،ددان مر بددة
ل ْشدرا اربمدا  ،سدر مدا ارد ده لتدة ،مديا ل داو االسدا ا ودرا حر ا،دده

بال ه اونه لشر إن الشين ال ،س ن بال لس ان األل
ان د

.

()1

االياء لبل ا.

اق ه المجمالة من األلداد ب ا لا ي ن ل ا معداد الصد ب ا العدد الم لدب

سدد،ة اوماني دةُ ضددعها أربعددة ا ،ددان دده ق د ه

ل ددا بال،دداء نحدداح واو دةُ نص د

الحالة ممنالة من الصر ألن ا ألاا.

()3

األعححداد المرهبححة :امددن ألهدداو العمددد األاو  ،،ددان األلددداد المر بددة مددع لهددو
لشرا ل ،ان ب لك المجمالة الوانية من مجمالا

األلداد موو أحد لشر اواوة

لشر بلد ،سعة لشر ا،،ميز ق ه المجمالة ب ن ا مبنية للد ،ح الجزأين ه دو

الحاال

اإللرابية ما لدا لهو  12ال ي يعرب أاله بلراب الموند ما
ألفحححححاق العقحححححودح امد ددن مهد ددردا

ر منها.

العمد ددد األاو د د لك  ،،د دان ألهد دداو العمد دداد

المضددالهة اقدده لشددران بلددد ،سددعان اقدده دده األصددو مبنيددة مددن (لش درا) بعددد

،ضعيه ا األهاو العماد ه حميم ،ا ليس

جمالا اانما قه أسدماء جمداع

( )1المرجع السابب
( )2لبا حسن النحا الاا ه ج 1ص.186
( )3األشمانه لله بن محمد شري األشمانه أللهية ابن مالك ج 1ص.61
ابن قشاا األنصاري – جماو الدين بن لبد الله الجامع الصتير ه النحا
ص .212
الجامع الصتير ه النحا البن قشاا ص .212
( )1لبا

حسن النحا الاا ه ج 1ص.172
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()1

ألن دا

761قد 1361ا

،دو للد الجمع اال مهرد ل ا موو لداا ارقد انسداء ب بن دا أسدماء ماضدالة ل د ه

األلهاو اليس

جمعا لعشرا أا واوة.

العشدرا قدده أاو العمدداد مددا

رنددا ددإ ا وني د

أا ددرر لم درا ااحدددا دده
دده الخمسددان

العشددران الددواأ دده الواوددان األربددع دده األربعددان الخمد
الس د ٍ دده السدد،ان السددبع دده السددبعان الومد ٍ
دان دده الومددانان ال،سددع دده

ال،سعان.

فالعشرون ،عنه لشر،ين ايلحب ه بلرابه بجمع المد ر السدالا اال يعدد

جمددع م د ر سددالما لعدددا اجدداد مهددرد لدده اير ددع بددالااا اينصددب ايجددر باليدداء الددد
ي،سدداءو أح ددد لددن الس ددبب دده ال،بدداره ملحم ددا بجم ددع الم د ر الس ددالا دان أن يون ددد

يماوح لشر،ان ماا مدة للمعندد ا ده ال،مادندا أن لهدو العشدرين يعنده العشدر،ين مدن

حيأ دالل،ه للدد العمدد أي أنده لمددان أا مجمال،دان ل نده بال،بدار دالل،ده العدديدة
ا لشران ردا أا جزءا اال نصيب له ه ال،ونية ه موو ق ا المعند.

اله ددو العشد درين م ددن األله دداو المحاي دددا ال ،دده ال ،،د د ور بمع دددادقا م ددن حي ددأ

ال ،د ير اال ،ني ددأ

م ددا أن مع ددداده دافم ددا مهددرد منص دداب اال يد د ،ه جمعد دا ح ،ددد ال

يل،مه جمعان من يير اصو بين ما.

ايعلد ددو اله د دراء ل د د لك بمالد ددهح العد دددد اضد ددع للد ددد نهسد دده ال للد ددد أند دده صد ددهة

لصدداحبه مددالااح نلددزا العش درين النددان ألننددا لددا نمصددد بدده لصددد الرجدداو اال لصددد
النساء اال ما بين لك لما بعدح ا ن االسا لي

لده ااحدد منده يعدر

للددد بندداء ُ قددب بدده بلددد مج دداو العدددد ،مدداو العددربح لميد
بعدد

ما لا يعر للعشرين اال لل،سعين ااحد منه.

()2

لمدا لدا ي دن

مندده األمد َّدرين لددا يحد

( )2األنباري أبا ب ر محمد بن الماسا الم ر االمؤنأ ،حميب د .ارب الجنابه ج 2ص.255
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اي،حمدب

الن نون قه العمد الوانه من ألهاو العماد ايعنه واأ لش ار
يه معند الجمع من ناحي،ينح
األالد دالل،ه للد الواأ – اقه أاو الجمع
ااألخر داللة العش ار الواوة للد مه اا المعداد ي األ راد الم،عددين.

اق ا العمد سابمه ملحب بجمع الم ر السالا مدن حيدأ بل اربده بدالااا ر عدا

ابالياء ج ار انصبا اال،بر ملحما لخلاه من مهرد له من لهوه.

ابالنسدب نهسدده يجددري ال دداا دده أربعددين اخمسددين اسدد،ين اسددبعين اومددانين

ا،سد ددعين ب يصد دددب للي د ددا ل د ددا أن د ددا مضد ددالها
الم د ر السددالا اا ا لر د
،ميي از مهردا منصابا ما

خا

العش د درا اأن بلراب د ددا د ددإلراب

ب د و ليددو ي دداح العشددران االواوددان اال،سددعان اأن ل ددا

ر منها ه لهو لشرين اما صحبه من ،عليو للهراء.

ميددز ق د ه العمدداد للددد للددة بجمددع يصدددب للددد الااحددد من ددا اق د ا
اربمددا  ُ،و
المع اد الم ار يماوح لنددي لشدران د ارقدا للدد معنددح لشدران شديفا

ددو ااحددد من ددا د ارقددا

()1

احمددو لليدده لالدده ،عددالد دده العدددد المر ددب ي الم،مي ددز

المهددرد المنصددابح "وقبعصححا م انصتححي عشححرة أسححبابا" للددد معنددد ( رلددة) أيح ددو
رلة من ا أسبا .

()2

اق ه العماد ال ،ضا

ق د ه لشددرا محمددد بح د

بلد مميزقا ال ن ا لد ،ضا

بلد أصحاب ا يمداوح

النددان مددن أجددو اإلضددا ة اق د ه لشددراك اسدد،اك للددد

معند ق ه حص،ك مما لك من العشرين أا الس،ين درقما.
اارد ه لاو ال مي

ما يؤيد لك ب لاوح

( )1ابن الناوا بدر الدين محمد بن مالك – شري األلهية منشا ار ناصر خسرا بيرا ص.287
( )2ابن الناوا بدر الدين محمد بن مالك شري األلهيةح منشا ار ناصر خسرا بيرا
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ص 287

(اس،اك لد رب

، ،مو)

أيح الس،ان السنة الخاصة بك من لمرك.

()1

المادة واأللو اقما الهفة الرابعة من العدد األصله ا،موو لددين يجمعان
بين شهء من خصافص المجمالا

ل ا من جر للمعدداد بلدد ب دراد لده أا جمعده

حينا مخر بلدد حياديدة ده ال،د ير اال ،نيدأ لهداو العمداد ال مدا بعدد لدك سدما

خاصة ي،ميزان ب ا.

()2

فالعحححدد امادحححة ايرم ددز بلي دده ب د د ( )100أ ا ( )111اق ددا ل دددد مؤن ددأ
ايح،اي للد لشر لش ار ايماو ه لهوه ِ
(مفيده) اقدا مدن األسدماء الماصدا

ب ا يماو سيبايهح مرر برجو ٍ
مافة ببدلُه

()3

ايجمع للد مفا

اضم ا اأصو لهو مافة مفه اال اء لا
الد يشد،ب منده عدو يمداوح أم يد

امفان ب سر الميا

لن الياء المح ا ة.
المداا أي داناا ،سدعة ا،سدعين جعلد ،ا

مافة ال ا العددد ،مييدز مهدرد مجدرار باإلضدا ة حيدأ يمداوح لددي مافدة ،داب الدد
ش ،مييزه بمهرد منصاب ما جاء ه لاو الشدالرح ب ا لداش اله،دد مداف،ين لامدا

اق ا أمر ال يما

الد يضا

لليه.

()1

بلد الجمع مدا جداء ده لدراءا حمدزا لمالده ،عدالدح "نح ث مادحة

سححصين" اال،دده ،نسددب د لك بلددد ال سددافه الددد خ قددا المبددرد الددا يجازقددا بال دده
الشددعر حيددأ لدداوح اق د ا خ د دده ال دداا ييددر جددافز اانمددا يجدداز مولدده دده الشددعر

( )1البتدادي لبد المادر بن لمر خزانة األدب ج 3ص .267
( )2األنباري الم ر االمؤنأ ص .211

( )3اللسان ابن منوار باب الياء صو الميا ص268
( )1ابن الناوا بدر الدين محمد بن مالك ص .286
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 1268دار صادر بيرا .

للضرارا

()1

امن النحاا من يمرقا

با حيدان ينمدو ،جدايز أبده للده إلضدا ة مافدة

بلددد الجمددع حيددأ لدداوح الدداو أبددا للددهح قد ه ،ضددا
بلد الجمع.

،ضا

دده المشد ار بلددد المهددرد الددد

()2

االعدددد (مافددة) لدددد حيددادي مددع معددداده بالنسددبة لل،د ير اال ،نيددأ ب يد ر
لهوه دان أن ي ،ور بمعداده يماوح مافة رجو امافة امرأا بلهو ااحد.
اج،معد د

ااألصو ه لهو مافدة أن ي ،دب ق د ا (مفدة) بددان ألد

لدد

– ال دن األلد

ي ددا ح ،ددد ال ،خ دد،ل اللهو ددة ب لم ،دده (من دده) ا ف ددة .ا،س ددمد الماف ددة قني دددا

االماف،ان قند ب ال،صتير للصتير اال ،بير لل بير.

()3

األلو ايرمز بليه بد ( )1000أا ( )1111اقا لددد مد ر ده لهوده

يؤنددأ للددد أندده جمددع ايجمددع للددد أل د

ايمدداو ألددا

امال

أنهح جمع الجمع لاو ،عالدح "و م ألوو ح ر الموت"(.)5
اقد د ا الع دددد يح ،دداي لل ددد لش ددر مف ددا

ان اي ،ددا .الندددما ،دراد مضددالها،ه يمدداوح ألد

ألد

()1

دده جمددع مال

الدد
أي

ايع ددد دده العربي ددة مبلد د األل ددداد
اقددا مددا يعددر لنددد المحدددوين

بالمليان.
ال ا العدد ،مييدزه المهدرد المجدرار باإلضدا ة حيدأ يمداوح ده المالدة ألد

رجو اي ان جمعا مجرا ار ب ا ان مجمالا نحاح ه المرية ألا

الرجاو.

(، )1عليب األس،ا لبد الخالب لضيمة للد المم،ضب ج 2ص .171

(، )2حميب لبد الخالب لضيمة للمم،ضب ج 2ص  171نما لن البحر ج 6ص .117
( )3ابن م ه الصمله ،ومي

اللسان ج 2ص 171الماقرا ،حميب د .لبد العزيز م ر المجل

األللد للشؤان اإلسامية الماقرا.

( )1األنباري الم ر االمؤنأ ج 2ص .211
( )5سارا البمرا اآلية .213
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ااألل

لدد حيادي من حيأ ال ،ير اال ،نيأ ا ي ،ور بمعداده مدن قد ا

الجانب ايبمد للد لهوه المافة.
الد ياص

بالمؤلهة يماوح أل

مؤلهة أا ألا

مؤلهة أيح م ملة.

()1

المخالفة بين العدد والمعدود
ل ددد ال ي ددان  ،د د ار ار أن ن،ح دددأ ل ددن الع دددد المخ ددال

اال ،نيددأ ابخاصددة أننددا لددد

للمع ددداد دده ال،د د ير

رنددا لددك لرضددا دده أوندداء الحددديأ لددن األلددداد مددن

( )11-3موو ق ه المخالهة واقرا بارزا ه بناء العدد االحديأ لنده ب يم،ضده

السياب االمن دب أن يد ر العددد للمعدداد المد ر اأن يؤندأ للمعدداد المؤندأ اأمدا
أن يخ،لها

ا أمر يس،دله الالا
للعدددد مددا

لنده لجاء سره ابيان ح م،ه.

رنددا أح دداا وي درا ال ،نحصددر مددا للنددا دده الداللددة الممداريددة

الحسددابية اانمددا ،،عددداقا بلددد ال،ر يددب االصددياية ااإلل دراب اممددا ال شددك يدده أن
ودداقرا المخالهددة مددا أش درنا ،بدددا يريبددة ال داال أن االسدد،مراء اللتدداي لددد أوب د

ل ان

الم ابمة قه األالد.

لددك

ال ا ندر ال،ر يدز للي دا للديا لعلندا نجلدا شديفا مدن الحميمدة الم،علمدة ب دا

الد ي ان من المهيد لبو أن نخا

ه لسهة ال،عليو ااسد،ع ار

مدا

در ده قد ا

الصدددد أن نبددرز قد ه المخالهددة مددن بدداب ال،د ير ب ددا ليسد و للينددا بعددد لددك الدرب
بين ا ابين ما ليو من أسباب ا.

ددإ ا ددان الع ددددان ااح ددد ااون ددان اقم ددا يشد د ان الهف ددة المس ددالمة ي ابم ددان
المعداد السابب ل ما امجمالة العماد ا لك المفة ااألل

اقه الهفة المحايددا ال

 ،،ور بالمعداد  ،ي ار ا ،نيوا دإن المجمالدة العدديدة ال،ده ،بددأ مدن ( )2-3ا،ند،وا
( )1انور مخ،ار الصحاي الرازي

دار ال ،ب مادا أل
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ص.22

ب ددا العشدرا مهددردا اقدده الهفددة المعافدددا ،خددال

معدددادقا ،د ر معدده بن ددان مؤنوددا

ا،ؤنأ معده بن دان مد ار ا لدك بدالنور بلدد مهدرد قد ا المعدداد مدا يدر الجم دار

أا بلد لهو الجمع ما ير البتداديان(.)1

السددنا بحاجددة بلددد جدالددة ق د ه األلددداد
مؤلها

دده مشددراحة بال،هصدديو دده ددو

النحا المرجعية االمن جية.

ال ن ما سر ق ه المخالهة الما ا ان

؟

تعليل المخالفةح لا ،مع مخالهة العدد للمعدداد مدا
ق ه المجمالة اقده مخالهدة ااجبدة ده مخ،لد
مر ب ددة أا مع ا ددا للي ددا ال ددد لللد د

رندا منهدا بال ده ن داب

اسد،عماال،ه سدااء أ اند

مهدردا أا

قد د ه المخاله ددة بد د لااو لدي دددا من دداح أن قد د ه

األل ددداد مؤنو ددة األص ددو مو ددوح زمد درا ا رل ددة ا افه ددة رف دده أن يس،ص ددحب األص ددو

المد د د ر لس د ددبمه اأن ي د ددان ال،د د د ير م د ددع المؤن د ددأ ل ان د دده الحم د ددا للمد د د ر ام،د د د خ ار

لندده

()2

ا ددر األردبيلدده دده شددرحه لألنمددا ج معلددا لد لك أن قد ه األلددداد بمعنددد

(جمال ددة)

دده دده المعن ددد مؤن ددأ ينبت دده أن ،د دزاد لام ددة ال ،ني ددأ دده لهو ددا

ل ،دابب المعنددد االمد ر ل اندده أصددا اقداأالد برلايددة قد ه الم ابمددة اا ا راليد
يه هه المؤنأ ال يم ن ااال لا يبب رب بين ما.

()3

وقيححححل بن م ددن ح ددب قد د ه األل ددداد أن ،س دد،عمو بال ،دداء م لم ددا ألن مس ددماقا
دب للي ددا ال ،نيددأ ال ددن أراداا ال،هريددب بددين الم د ر االمؤنددأ
جمدداع االجمدداع يالد ٌ

( )1األشمانه ج 1ص61

الحلبه.

( )2الصبان حاشية الصبان للد شري األشمانه ج 1ص 61الحلبه.

( )3شري األردبيله لألنما ج ه النحا للمزمخشري ،حميب د .حسنه لبد الجليو ياس
الماقرا.
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م ،بة اآلداب

جدداءاا بعدددد الم د ر بال،دداء للددد الميددا

لل،هريب.

()1

الاو الهراءح ،وب

ل اندده أصددا ابعدددد المؤنددأ بتيددر ال،دداء

ال اء ده لددد المد ر اال ،ددخو ده لددد المؤندأ ألن

العدد مبنه للد الجمع لما اناا يوب،ان ال اء ه جمع الم ر يمالدان ده جمدع
صبه صبية ا ه جمع ياا يلمدة ا ده جمدع رييد

حجارا أوب،اقا ه لدده ألن العدد مبنه للد الجمع.

أريهدة ا ده لدرد لدردا احجدر

المددا دداناا ال يدددخلان ا دده جمددع المؤنددأ يمالددان دده جمددع ُر ددْبة ُر ددب
اِل ْردا ِلدرد اير دة ُيدر لدا يددخلاقا د لك ده لددد المؤندأ ألن العددد أيضدا مبنده
()2
للد الجمع.
ويقحححول أب ددا ح ددا،ا السجس دد،انهح بنم ددا أدخلد داا ال دداء دده ل دددد المد د ر ال ددا

يدددخلاقا دده لدددد المؤنددأ ألن المؤنددأ أومددو مددن الم د ر اأ وددر المؤنددأ يدده قدداء
ال ،نيددأ جعلداا جمددع المؤنددأ بددا قدداء لي ددان أخد

الااحدددا

لدده ألن ال دداء لزمد

ال د لك ومددو رق داا أن يم ن داا لددك الومددو ح،ددد ال ين،مددو مددن الااحدددا بلددد الجمالددة
هراا من لك ح اا ال اء ه الجمع ليع،دو الجمدع ي دان وددمي ٌو مدع خهيد

الم ر خه

دخلاا ال اء ه جمعه مالاا واوة لي ان ودمي ٌو مدع خهيد

ا رقاا أن يجمع بين الوميلين جعلاا وميا مع خهي
وقيحححل دده قد د ا الص دددد أ و ددر مم ددا

اخهيها مع

( )1ابن الناوا بدر الدين بن محمد شري ألهية ابن مالك ص .281
( )2األنباري محمد بن الماسا الم ر االمؤنأ ج 2ص .232
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يع،ددو

وميو.

()3

رن ددا مم ددا دار دده معوم دده ح دداو خه ددة

ال ،ير اومو ال ،نيأ اجريان و من المؤنأ االم ر للد أصله.

( )3المصدر السابب ص .231

اأمدا

ا دده ال،مادن ددا أن اآلراء ال ،دده

د در ق دده ض ددرب م ددن ال،عسد د

اال،حلي ددو

الهلسهه ال ي ال افددا منده دافمدا اانمدا قدا ضدرب مدن ال،در اله دري ال نملدك بال
،مديره الي

الجزفيددا

لباله بالضرارا – امدا نرجحده ده قد ا الصددد قدا أن االسد،مراء ا،،بدع

ااحمدداب حمافم ددا قددا الد ي أ ضددد بنددا بلددد اسدد،خداا العدددد

إلدراك ال ليددا

مدا ارد احسدبنا أن نجدد لددك ده النصداص المع،مددا ابخاصددة المدرمن ال دريا مددا

ه لاله ،عالدح "سخر ا عليفم سبت ليال ونماصية أيحام حسحوما"

()1

الدي

بيمدين أن

ي د ددان ومد ددو المر د ددب اإلضد ددا ه الم د ددان مد ددن جمعد ددين سد ددببا د دده ،خهيهد دده بد دداخ،ا

الم،ضايهين  ،ي ار ا ،نيوا درءا له من ومو والأ.

ام ددع قد د ا نع دداد انم دداو بن االس دد،مراء ااال ددع اللت ددة قم ددا اللد د ان يمد دران قد د ه

الوداقرا دان الايداو ده ،عليل دا ا،هسديرقا الاالقمددا لمدا اجدد ده نورندا مدانع مددن
جريان األمر للد بيع،ه ي،اا ب الم ر مع الم ر االمؤنأ مع المؤنأ.

يمدداي لددك بم ددان األم درين (الم ابمددة الدددم ا) دده حالددة ،مددديا المعددداد

للد العدد ه مووح ل أر ال ،ب الدواأ أا الواودة للمدا بد ن المر دب الاصدهه
ال يمددو ومددا لددن المر ددب اإلضددا ه .ايعددززه د لك لالدده ،عددالد دده ،ابدده العزيددز
()2

"مححن ءححا بالحسححصة فلححث عشححر أمنالفححا"

حيددأ

ددر العدددد مددع ددان المعددداد

جمعا م ار الا ي ن ه لك أي ومو ده اللهدو اال ند قب بعيددا بداالي،رار ده
ما قب بليه النحاا من ال ،يد للد أن اآلية جارية للدد أصدل ا اأن العددد مدع

معداده المؤنأ حيأ لالااح األمواو جمع موو االموو م ر أي أنه جمع لمد ر
اص د

لمح د ا

لشر حسنا

مؤنددأ ي ددان معدده ،مدددير اآليددة ق د ا "مددن جدداء بالحسددنة لدده
()3

أموال ا".

( )1الحالة اآلية .7

( )2األنعاا اآلية .161

( )3األنباري محمد بن الماسا الم ر االمؤنأ ج 2ص .238
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اال نددري لددا قد ا ال،خدري

ااالسد،خداا ااضددح اال يح،داج بلددد ،حميلده مددا ال

ضد ددرارا ل،حميلد دده بيد دداه احسد ددبنا أن نمد دداو بن المخالهد ددة اسد دد،مرافية يم،ضد ددي ا النسد ددب
ال،عبيددري الد ي  ،ددد
اال،خهي

بليدده لت،نددا دده مخ،لد

اان ما ارد مما يخال

أح ام ددا

الحد

االملددب

اال،عدداي

لك يحمو للد الجااز االملة احسب.

العدد الترتيبي:
سددبب أن

رنددا أن العدددد ينمسددا بلددد أصددله الددد

رندداه ا،ر،يبدده اقددا مددا

سن،حدأ لنهح
إ ا ان العدد األصله قا العدد الداو للدد ال ميدا
ال ي يدو للد ،ر،يب األشياء االمهردا

دال،ر،يبه قدا العددد

ابيان ماالع ا اأاصا ا.

اق ا يعنه أن العدد الداو للد ال،ر،يب قا لدد اصهه أي أنه نع

ماجددادا ق د ا الماصددا

المددا أندده دده مالددع النعد

لتيدره

أا ممددد ار ل د لك ددان ح مدده اإلل اربدده الم،ابعددة لماص ددا ه
نمدداوح أ رمد

ال الددب األاو أا الوددانه أا الوالددأ دده

ص ددهه انم دداو د د لك قد د ا السد دؤاو الو ددانه لش ددر اال،اس ددع لش ددر اقد د ه ق دده المد درا
العشران أا ال،سعان أا المافة أا األل .
اي ددابب الع دددد ال،ر،يب دده مع ددداده دده ال،د د ير اال ،ني ددأ اال،عريد د

ااإل دراد اال،ونيددة االجمددع ا دده اجدداه اإلل دراب ش د نه دده لددك ش د ن الاص د
ي ددابب ماصددا ه دده أربعددة مددن الاجدداه العش درا ال،دده

اشراح ا.

امعوددا مهددردا

اال،ن ي ددر
ال د ي

رقددا النحدداا دده مصددنها ،ا

العدددد ال،ر،يبدده مصدداغ للددد ازن الددو اي،عددين لددك دده

مجمالة الااحد بلدد العشدرا ا ده الجدزء األاو مدن العددد المر دب االمع دا
دده العم دداد اأم ددا العم دداد ا ،ددا الهو ددا الماف ددة ااأللد د

ألهاو ا بمرينة المماا.
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لليده

يص دداغ من ددا ال،ر،ي ددب لل ددد

العدددد المهددرد اقددا مددن ( )11-1يعبددر لددن ال،ر،يددب مندده بلهددو األاو لددن
اال،ر يب يماو
الااحد .اال يماو ااحد اااحدا احادي احادية بال ه حال،ه الع
الااحد االعشران االااحدا االعشران أا الحادية لشرا أا الحادي لشر ا ه ييرقا
يماوح الوانه االوالأ االرابع االخام االساد االسابع االوامن اال،اسع االعاشر.
ا دده المر ددب بعامددةح يمدداو حددادي لشددر اوددانه لشددر اوالددأ لشددر ا اربددع
لشددر اخددام لشددر اسدداد لشددر اسددابع لشددر اوددامن لشددر ا،اسددع لشددر مددع
الم د ر ابال ،دداء دده الجد دزأين م ددع المؤنددأ بحس ددب الماص ددا ا ،ددان قد د ه األل ددداد
الاصهية مبنية للد ،ح الجزأين ما ه العدد ال مه.
ا د د دده المع د د ددا يمد د دداوح الحد د ددادي االعشد د ددران بلد د ددد (ال،اسد د ددع اال،سد د ددعان)
المع ا لليه ي ابب معداده ه و ما للصهة ه حدين أن العمدد المع دا ال
ي ،ور بال ،ير اال بال ،نيأ ش نه اقا لدد أصله اأما العماد من لهو لشدرين بلدد
ه ألهاو لددية ،ددو للدد ال،ر،يدب بمريندة ال،عريد
،سعين ا لك المافة ااألل
اللهوي ددة أا الحالي ددة يم دداوح اص ددل دده لد دراءا ال  ،دداب بل ددد الص ددهحة األربع ددين أا
()1
الصهحة المافة أا الصهحة األل .
وللعدد الترتيبي ن ث دالالت:
ااألل .

األالدح داللة الاصد

الم لدب نحدا اربدع الاشدر ا،اسدع لشدر االعشدران

االوانيددةح الداللددة للددد أن الماصددا ااحددد مددن مجمالددة ال ،،عددد العدددد
المش،ب منه ن يماوح ق ا والأ واودة أا خدام خمسدة أي أنده أحدد الخمسدة دان
اإلشد ددارا بل د ددد مالع د دده بيد ددن ا اياح د ددو أن ص د ددياي،ه ،جمد ددع ب د ددين الن د ددالين ال،ر،يب د دده
()2
ااألصله .امواله لاله ،عالدح "ناصي انصين إ ما في الغار"

( )1الشر،انه رشيد ص .115
( )2ال،ابة اآلية .11
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الوالوةح الداللة للد ال ،وير ه العددد األصدله بجعلده ازفددا لليده بد ن ي دان

مضا ا بليده أا لداما يده النصدب للدد معندد "جالدو" د ن يمداوح قد ا اربدع واودة

أي جالو الواوة أربعة أا لاشر ،سعة أي أنه جالو ال،سعة لشرا اي،ا لك مدا

للنددا بإضددا ة األاو للوددانه ب،ندداين األاو وددا نصددب الوددانه .االددد قد ين االسدد،عمالين
يشير ابن مالك ه ألهي،ه بمالهح
تضو

وان ترد بعض ال ي مصث بصو

فوق

وان ترد ءعل األقل منل ما

إليث

فحهم

منل

ٍ
بعض

ءاعل

بين
ِّ

أحهما

ابالعددددين األص ددله اال،ر،يبدده ارد لال دده ،ع ددالدح "سحححيقولون ن نحححة رابعفحححم

هلححبفم ويقولححون خمسححة سادسححفم هلححبفم رءمححا بالغيححب ويقولححون سححبعة ونححامصفم
هلبفم قل ربي أعلم بعدتفم ما يعلمفحم إال قليحل فح تمحار فحيفم إال مح ار قحا ار وال

تستفت فيفم مصفم أحدا".

()1

() 2

العدد الصريح والهصادي
اينمسددا العدددد مددن حيددأ الداللددة المباش درا اييددر المباش درا بلددد لدددد ص دريح

الدد نافه.

ما الصريح

بلهوه نحا واوة.
محدادا.

ا العدد ال ي يدو للد المعداد مباشرا برمزه نحدا ( )3أا

اأما العدد ال نافه

ا اللهو ال ي يدو للد العددد داللدة ييدر صدريحة اال

ال دده أله دداو خاص ددة ي ددؤد ب ددا ا،خ،لد د

دده م ددا بين ددا م ددن حي ددأ الدالل ددة

اينحصدر قد ا العددد ال ندافه ده المعنايدة االممداريدة ده بعد
( )1ال

اآلية .22

711

األحيدان اينحصدر

قد د ا الع دددد دده ددا االس دد،ه امية االخبري ددة ا د د ين ا د د ا د د ا األه دداو البض ددع االنيد د
االض ددع

لددي ددة ا دده حس ددبنا

ا دده رأين ددا أن الجم دداع أيض ددا ب ددو أناال ددا ناي ددا

،عدادقا ال ،هصيل ا.

العدد ولغة التاريخح ال،اري قا ،مييد الحاادأ ااألمار الجارية بزمن معدين
مش ار بحيأ ،ر،ب به ا،نسب بليه سااء أ اند
ه زمن مخر.

()1

لدد العد

يده أا العد

ا،حممد

الددد جددر لددادا المددؤرخين المحدددوين أن يؤرخداا للالددافع بالعدددد األصددله أا

ال،ر،يب د د دده

د د د د ن يم د د دداو مدد د ددواح ج د د ددا اإلنجليد د د ددز ل د د ددن أر

15و5و 1218أا يم دداوح دده الي دداا الخ ددام

لس د د د د ين د د دده يدد د دداا

لش ددر م ددن أي ددار ل دداا ألد د

ا،س ددعمافة

اومانية اأربعين.
ده حدين أن المدؤرخين المددامد لدد جددر لداد ،ا للدد ال،د ري بالليداله مددن
الشد ر الممدري لسدبم ا للددد الن دار

()2

ا لدك مدن خدداو ،عبيد ار سدليمة اللتدة م ارلددد

ي ددا لاال ددد ال،د د ير اال ،ني ددأ الاال ددد بلح دداب الض ددمافر ب ددالهعلين (خ ددا) أا مض ددد

لل،عبير به لما انمضد ا (بمه) لل،عبير به لن األياا ال،ه بمي

من الش ر.

الشد د ر ال ج ددري ،س ددعة الش ددران يام ددا أا واو ددان  ،ددازع األح ددداأ المد دراد

 ،ريخ ددا لل ددد أيام دده عل ددد ا ،د د ار

أن الشد د ر الد د ي يد دراد ال،د د ري

رمضان إن األحداأ الاالعة يه ،صاغ ،ااريخ ا باألش او اآل،يةح

( )1لبا

حسن النحا الاا ه ج 1ص .525-521

( )2األشمانه شري ألهية ابن مالك ج 1ص .632
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ي دده ق ددا شد د ر

الحدأ

الليلة

ال ،ري

()15
رمضان

ألاو ليلة منه

– أا لتر،ه –
الع

الوالوة

خلان أا

خل

من

أا

رمضان

أا بمين من رمضان

*

لواأ لياو

لشرا ليلة خل

**

من رمضان

لشرا ليلة بمي

*

ليل،ين خل،ا

رمضان الد يماو لخم

**

الوانية

اا ا

خلان من رمضان أا لخم

*

األالد

مس ،له أا

من رمضان أا لمن،ص

**

رمضان أا

النص

لم و ش ر

الحدأ

الليلة

711

**

السادسة

*

لشرا

**

السابعة

*

لشرا

**

الوامنة

*

لشرا

ال ،ري

ألربع لشرا

ليلة بمي

أا

بمين من
رمضان

لواأ لشرا

ليلة بمي

أا

بمين من
رمضان

الون،ه لشرا

ليلة بمي

أا

بمين من
رمضان

ألربع لياو
**
*

الرابعة

ألحد لشرا

خلان أا

خل

**
*

من

ال،اسعة
لشرا

رمضان
لخم
**
*

**
*

**
*

الخامسة

لس

لياو

**
*

رمضان

السادسة

خلان أا

خل

من

رمضان

لسبع لياو
السابعة

خلان أا

خل

من

رمضان

العشران

**
*

بمي

من

**

الحادية

*

االعشران

**

الوانية

*

االعشران

ل،سع لياو
بمين أا

بمي

من

رمضان

لومانه لياو
بمين أا

بمي

من

رمضان

لسبع لياو

خلان أا

خل

بمين أا

رمضان

لومانه لياو
الوامنة

بمين من

لعشر لياو

خلان أا

خل

ليلة بمي

رمضان

لياو
من

أا

**
*

من

رمضان

الوالوة

االعشران

بمين أا

بمي

من

رمضان
711

ل،سع لياو
**
*

ال،اسعة

لس

خلان أا

خل

**
*

من

الرابعة

االعشران

رمضان

**
*

**
*

من

رمضان

**

الحادية

*

لشرا

**

الوانية

*

لشرا

**

الوالوة

*

لشرا

إلحد لشرا

ليلة خل

من

رمضان

الون،ه لشرا
ليلة خل

من

رمضان

لواأ لشرا
ليلة خل

بمي

لخم

خلان أا

خل

بمين أا

من

رمضان

لعشر لياو
العاشرا

لياو

من

رمضان
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الخامسة

االعشران

لياو

بمين أا

بمي

من

رمضان

ألربع لياو

**

السادسة

بمين أا

*

االعشران

من

**

السابعة

*

االعشران

**

الوامنة

لليل،ين بمي،ا

*

االعشران

من رمضان

بمي

رمضان

لواأ لياو
بمين أا

بمي

من

رمضان

ألربع لشرا
**
*

الرابعة
لشرا

ليلة خل

**

أا

*

خلان من

ال،اسعة

االعشران

لليلة بمي

من رمضان

رمضان
لسرر
رمضان أا
**
*

الواوان

لس اررا أا

آلخر ليلة
منه أا

لسلخه أا
النساخه

717

امن أمولة ق ا االس،خداا الميدانيدة مدا جداء ده البدايدة االن ايدة لدن يدزاا

ق داازن حيددأ لدداو ابددن ويددرح الددد

ددر محمددد بددن بسددحاب بددن يسددار دده ،ابدده أن

خدراج الرسدداو – صددلد اللدده لليدده اسددلا – بلدد قداازن بعددد الهدد،ح دده خددام

شدااو

سددنة ومددان ازلددا أن الهدد،ح ددان لعشددر بمددين مددن ش د ر رمضددان لبددو خراجدده بلددي ا

بخم

لشرا ليلة.
ايااصو يماوح الاو الاالديح خرج رسداو اللده صدلد اللده لليده اسدلا بلدد

قاازن لس

خلان من شااو ان ،د بلد حنين ه لاشره.

()1

ا دده ال بددري( ْ ِ )2دٌدر لددبع
بعد الماف،ين حيأ لاوح األربع ٍ
لياو بمين من صدهر دخدو المع،ضدد مدن م،نزقده بلدد
األحددداأ ال،دده العد

دده لدداا سددبعة اومددانين

مندده الددد جعهددر بددن محمددد بددن حنهدده

بتددداد ا دده يدداا األربعدداء لددواأ لشدرا خلد
قا ا ٍ
لليلة بمي مدن جمداد األالدد مدن قد ه السدنة ارد الخبدرلن السدل ان أن د ا
ا ا ا ده يداا األحدد لعش ٍدر خلدان مدن شد ر ربيدع اآلخدر لعدد بددر مدالد المع،ضدد
ه داره ا ه ياا االونين إلحد لشرا خل

لبد الحميد ال ا،ب.

()3

من ش ر ربيع اآلخر ما

محمدد بدن

االسديا ه ده ممدمدة المزقددر يمداو لدن نهسدهح ا ددان مالددي بعدد المتددرب

مس ،و رجب سنة ،سع اأربعين.

اق ا امدن خداو الجدداو السدابب ااألمولدة ال،ده أاردناقدا ناحدو الصدياية
اللتاية الصحيحة ه ال،عبير لن ال،ااري من خاو ما يلهح

( )1ابن وير أبا الهداء الحا و البداية االن اية ج.1

( )2ال بري ج 11ص ، 575حميب محمد أبا الهضو دار المعار بمصر.
(، )3اري ال بري ج 1ص .76-75
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أاال

ح اسدد،خداا الهعددو خددا لأليدداا الماضددية مددن الش د ر ح،ددد من،صددهه الددد
يس،عمو الهعدو مضدد بددال منده مدا اسد،خدا الهعدو بمده لأليداا ال،اليدة

للياا الخام
وانيا

لشر ح،د مخره.

ح يلبددة اسدد،خداا ،دداء ال ،نيددأ مددع األلددداد ال،دده ،ميددز بمهددرد اقدده مددن
( )12-11لم ارلدداا األصددو ااسدد،خداا نددان النسدداا مددع األلددداد ال،دده
،ميدز بجمدع اقدده مدن ( )11-3الم ارلداا األصددو د لك مدع جدااز أن
،خل

.

النان ال،اء ابالع

()1

والواح

ح ،مييز الليلة الخامسة لشرا ا لك األخيرا ب اصا

رابعا

ح مددن المم ددن بضددا ة العدددد بلددد ،مييدزه ليلددة أا ليدداو أا ،مددديره مددا دده

اللياله.

،ميزقما لن بمية

العدددد ا،دده ال د ي يجدداز يدده أن ي د ر معددداده أا يمدددر مددا دده لدداو

الرس دداو لليد ده الص دداا االس ددااح م ددن ص دداا رمض ددان بيمان ددا ااح،س ددابا
اأ،بع ن س،ا من شااو مد دخو الجنة (بح
خامسا

معداد الس،ة).

ح الدداا الجددارا ل لمددة ليلددة بمعنددد لنددد أا دده ب،مدددير مضددا
اس،مباو أا ه اس،مباو

()2

أي لنددد

امما يجدر ال ،يد للد ماحو،ه قنا أن ال،د ري بالليداله لسدبم ا مدا للندا
ال ن قو يجاز ا،باع الن

نهسه ه  ،ري األحداأ باأليداا مدا ال،د ري بالليداله ؟

( )1األشمانه شري األشمانه لأللهية ج 1ص  72ا لبا
( )2الصبان الحاشية ج 1ص .87
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حسن النحا الاا ه ج 1ص 525

بجابة لن لك نماوح بن لك لا يرد ه الحميمة الا يند،

نعلددا .امددع قد ا إننددا نع،مددد جداازه مددن بدداب الميددا

أحدد ده مدا

قد ا الدن

االمحا دداا مددع م ارلدداا ال،عبي د ار

نهس ا ااس،خدام ا ه ب ار ما ،م،ضيه لاالد ال ،ير اال ،نيأ االحاب الضمير.
ا مانع ه ما نر أن يماو مواح ألربعدة أيداا خلدان أا خلد
ا ا ا أا لواوة لشر ياما بمين أا بمي

حدأ

من أ ،ابر الع

مدن أ ،دابر
ا ا ا.

الءمل
العدد وحساب ُ
ايم،حا العدد الحسابه نان اللتة اأساليب ا نجده ي،رجا الحدرا

األبجديدة

،ش و

الجمو قه مجمالة من الحرا
الج َّمو اأحر
بلد ممادير أسماقا حساب ُ
و
لربيددا( )2احسدداب
ب لهاو دا قد ا الحسدداب )1(.الندده يمدداو ابدن دريددد اال أحسددبه
الجمو قدا حسداب األحدر ال جافيدة الد ي يمداو لده حسداب األبجديدة المجمالدة ده

ببجددد قدداز ح دده
الشعرية.

()3

لمددن سددعهص لرش د

وخ د ضددو

الليدده ،بنددد ال ،دااري

ب بن ل و حر حسابه ال ي يت د به بالش و ال،الهح

األل

،عادو 1

الياء

،عادو 11

الما

،عادو 111

الباء

،عادو 2

ال ا

،عادو 21

الراء

،عادو 211

( )1السيا ه المزقر ج 2ص .318

( )2الاا ه (معجا اسي اللتة العربية الشي لبد الله البس،انه)
( )3المنجد ه اللتة ااأللاا  22مادا جمو ص.112
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الجيا ،عادو 3

الاا

،عادو 31

الشين ،عادو 311

الداو ،عادو 1

الميا

،عادو 11

ال،اء

،عادو 111

ال اء ،عادو 5

النان

،عادو 51

الواء

،عادو 511

،عادو 6

السين ،عادو 61

الخاء

،عادو 611

الزاي ،عادو 7

العين

،عادو 71

ال او

،عادو 711

الحاء ،عادو 8

الهاء

،عادو 81

الضاد ،عادو 811

ال اء ،عادو 2

الصاد ،عادو 21

الواء

،عادو 211

التين

،عادو 1111

الااا

امن ق ه الحرا

العصد ددر المملد ددا ه.
مشدد،ما ،ا لمددا

اقد ددا أن يضد ددع الشد ددالر د دده مخد ددر أبيا،د دده ابعد ددد لمد ددة أر أا

ب ا حسددب

يت ي ا سااء أ ان

لاوح

()1

امماديرقا نش ال،اري الشعري اقا لان بديعه نش ه أااخر
حرا ددا بحسدداب الجمددو اج،مددع ي ددا ،دداري المناسددبة ال،دده

مناسبة ا اا أا االدا أا ح أا بنجاز أا زااج.

امندده لدداو شددالر يددؤر ل بددع المخصددص البددن سدديده دده لدداا  1321ق ددح ب

أقول لما اصتفو ببعحا أؤرخححث

ءا

المخص

4

158

يروي أحسن
222

828 881

( )1المعجا المهصو ه اللتة ااألدب د .بميو يعماب اميشيو العاصه المجلد األاو.
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الهلم

امجماع ق ه األرلاا قا سنة ال بالة اقهح  1321قد.
ا ه نما ج لشالر مخر ه  ،نفة الده بمالاد له رزله الله به ه ش ر
ي الحجة من لاا  1311قد حيأ لاوح
ححفيب
صح ٌ
ُ

ءحححا
إلحححو

فقلحححت

صححححابي

فحححي شحححفر عقحححيم
أبيحححث

ءليححححل
إليححححث

وءححححا

ا صححح

اليحححوم

بححث

حح

وأبشححر

إلححو

البيححت الح حرام

بححالغ م

الححدوام

هحححان

يححححدعو

بف ا

تححححاريخي

بصححححدق

صفيب

ءا صا

801

22

812

االسحم

علححو
محا

بحين األصحام

في

خيحر عحام

888 180 10

العدد وبرادو اللغة
لد ددي

العد دددد د دده د ددو لتد ددا

األر

ببعيدددد لد ددن مجد دداو األلتد دداز اال،حجيد ددة

ااخ،با ار ال اء اا ،ناه ما اراء األلداد من مدلاال

ان،اف ااشا ار .

اقددا دده اللتددة العربيددة د لك مددادا الخ،بددار ال د اء ااسدديلة لل،عددر بلددد
مس،ايا

اإلدراك امماديرقا ادرجا ،ا.
ايزيدد ددد للد د ددد لد د ددك أن العدد دددد د د دده لت،ند د ددا م ،د د داا ر د د دده األحد د دداجه العربيد د ددة

االماضالا

اللتاية بدرجة ،ددو للدد مالعده البدارز ده الد ارسدة اللتايدة سدااء مدن

حيأ صياي،ه أا ،ر يبه أا بلرابه أا أصاو مهردا،ه.

مد اجدنا العدد الحسابه ه ماضاع دخاو (ما) للدد بن اأخاا ،دا ا لدك

دده صدددد الحددديأ لددن (ليد ) ال،دده ،عمددو أا  ،مددو دان أخاا ،ددا دده حالددة ال،ران ددا
بمدا .ايس،شد د النحدداا للدد لددك بشداقد نحدداي قدا دده الالد

نهسدده أحجيدة رياضددية

ا لك ه لاو النابتة للدد لسدان امدرأا ،ددلد زرلداء اليمامدة يمداو أن دا نودر بلدد
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السددماء ا أر س دربا مددن الحمدداا اسدد ،ال

بمجرد أن رأ،ه الن لك ،ماو الرااية بن اح
قالت أال ليتما

ب د اف ا احدددا نورقددا أن ،عددر لدددده

()1

إلو حمامتصا أو صصفث قٌِد ٌي ْث

ا الحمام لصا

ا ه رااية أخر أن ا لال ا 2ح
ليت الحمام ليث * إلو حمامتيث * أو صصفث قٌِد ٌي ْث * تم الحمام ِم ٌية
العددد الد ي أراه مددن الحمداا ده السدماء مددع

اقده بد لك ،ريدد أن ،مدداوح ليد

الحمامدة ال،ده لددي مضدا ا بلدد نصددهه ي دان المجمداع مافدة أي أن العددد الممصدداد
قا س

اس،ان.

المس د لة مددا ،بدددا رياضددية أشددير ل ددا دده شدداقد نحدداي اقددا ج دااز نصددب

الحماا بإلماو لي

اجااز ر عه بإقمال ا.

ا دده لدداو سدديدنا لمددر بددن الخ دداب دده شد ن لالدده ،عددالدح "إن مححت العسححر

يس ح ار إن مححت العسححر يس ح ار" لددن يتلددب لسددر يس درين الددد
أليددد

ن درا أي ددرر مدرا وانيددة اند

مر،ين ان

الوانيددة ييددر األالددد اأن المعر ددة ب ا

الوانية لين األالد.

اليسر ه اآلية ال ريمة لد
أن العسر اقا معر ة لد

ددر النحدداا أن الن درا ب ا

ر مر،ين داألاو ي مدا ييدر الودانه ده حدين

ر مر،ين العسر الوانه قا لين األاو ا لسدر ااحدد

– الليه اليسر يسران االعسر لسر ااحد اموو لك أن نماوح
اش،ري

سيارا ابع

ددر

سيارا الوانية يير األالد.

( )1األشمانه شري األشمانه ج 1ص .281

( )2حاشية الصبان لله األشمانه ج 1ص .281
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اا ا لل

اش،ري

امن راف

السيارا ابع

العدد

لك ما ارد ه لاو أبه ناا

ه لصيدا له حيأ لاو()1ح
ِ
ودار

صدامو

عبلو ا

أقمصا بفا يوماً ويومين
مددد اخ،ل د

السيارا السيارا الوانية قه لين األالد.

بفا

وأدلءوا

م،حدوا لن مجل

مصفم

أنر

ءديد

لا

ودارس

يوم الترحل خامس
ويوما لث
ٌ

بعده

دده لدددد األيدداا الممامددة بن ان د

خمسددة أا ومانيددة مددن لافددو

بن ا خمسة امن لافو بن دا ومانيدة اقدا الصدحيح ألن الشد ر األاو ينبدع لدن واودة
أياا املة االش ر الوانه ينبع لن خمسة أخدر ،بددأ بدالياا الد ي

الوانه ا ان له خام

أي أنه ي،حدأ لن خمسة أياا ي ان الياا ال ي ،صدر يه

الشد ر الوددانه أحدددقا الددي

أياا.

در ده الشد ر

رابعددا خدد،ا بالخدام

علددد لددك ي ددان المجمدداع ومانيددة

ويقححول اللغويحححون :دخددو رمضددان دده ال داااا

ي نددان ب د لك لددن انمضدداء

الولوين ادخاو الش ر ه الولأ األخيدر الد ي يبددأ مدن ( )22-21حيدأ يمداو ااحدد
الشددران اخم د

الش ددران ا،سددع الش ددران بع د

يخهد ما ه ق ه ال ناية اللتاية من ل

العدد.

امددن ارف د

العمددد لل ددد العدددد ب ددالااا اال

واقر ه ،اوي

اللتة ه ال ،نيدة لدن

العدددد أيض داً حددديأ النحدداا لددن ااا يسددمان ا ااا الومانيددة

()1

اقدده ال،دده ،سددبب العدددد ومانيددة لنددد العددد حيددأ يمدداو ااحددد اونددان واوددة أربعددة خمسددة

( )1الحصري زقر اآلداب ج 3ص .175
( )1ابن قشاا المتند ج 2ص .35
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سد،ة سدبعة اومانيددة بإدخداو الدااا للدد ومانيددة دان ييرقدا ألن السددبعة لنددقا لدددد
امو االعدد بعدقا مس ،ن .

()2

ام ددن ل ددك لال دده ،ع ددالد دده س ددارا ال د د ()3ح "ويقولحححون سحححبعة ونحححامصفم
الااا بعد السبعة ا ه لاله

هلبفم" حيأ أ،

لكح "وسيق ال ين اتقوا ربفم إلو

الءصحححة امححح ار حتحححو إ ا ءا و حححا وفتححححت أبوابفحححا"

()1

حي ددأ

ددر الد دااا دده لال دده

(ا ،ح د ) ألن أب دااب الجنددة ومانيددة دده حددين أن ال دااا لددا  ،د ر ده الحددديأ لددن

أبااب ج نا ل ان ا سبعة حيأ لاو ،عالدح "حتو إ ا ءا و ا فتحت أبوابفا"(.)5
اج دداء

الد دااا دده لال دده ،ع ددالدح "والصحححا ون عحححن المصهحححر" س ددابمة للاصد د

الوددامن الددن ااا الومانيددة قد ه يمدداو ابددن قشددااح

النحايين الضعهاء ابن خالايه.

()6

ده حدين أن العدامله يمداو لن دا للدد لسدان أبده

لله المالمهح أن ا لتة صيحة لبع

أشار بلي ا قه لتة لريش.

رقددا مددن النحدداا الحريددري امددن

()7

العرب ايعمب بمالدهح االلتدة الهصديحة ال،ده

من و ما لدمناه ا رناه لن العدد نخلص بلد أنح
 العدد قدا اللهدو الدداو للدد الممددار سدااء أ دان ملهاوداً أا م ،ابدا ده حدينالرلا قا العدد الم ،اب الي

الملهاو اق ا يعنده أن دو رلدا لددد الدي

و لدد رلماً.
( )2العامله ب اء الدين الم،ا د سنة  1131قد المخاا ص  351ا ابن قشاا المتند ج 2ص

.35

( )3ال

مية .22

( )1الزمر اآلية .73

( )5سارا الزمر اآلية .71

( )6ابن قشاا المتند ج 2ص .35
( )7العامله المخا ة ص .351
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 المخالهدددة د دده ال ،د د ير اال ،نيد ددأ بد ددين األلدددداد ( )2-3امعد دددادا ،ا ود دداقرااسدد،مرافية انودداا لتدداي ين لددب مددن مه دداا ال،خهي د

لدا لك ،عليا

جدلية ال ،رلد بلد الحميمة.

 الجماع اأسماء الجماع الهدو ضدعنايا

اال،ناسددب ا ددو مددا ليددو

نايدا

لدديدة يجدب أن ،د ر ضدمن

العدد ألن ا ال ،دو للد الممادير صراحة.

 العدد اللتاي ال ينسل لن مه امه الحسدابه ابد لك يددخو ،ر يدب ا،عبيدره األلتاز اام،حان ال ا ار الحسابية ما يدخو ه ال،عبير لن األحداأ

اال،د د ري ل ددا بس ددم

،عبي ددري خ دداص ،عام ددو مع دده المؤرخ ددان الم دددامد دده

مراجع ا ال،اريخية ال،ه ،ؤر للحراب االالافع االمناسبا .

 العدد لد حوه ه اللتة العربية مدن البحدأ اال،مندين اال ،صديو مدا لدا يحدوبدده دده أي لتددة أخددر ال د ا نجددده دافم داً مددن ماضددالا

ادراسه.
ابعدح

النحددا امهردا،دده

ا قا العدد الحسابه ه اجاقه اللتاية اش،مالاً اصياية ا،ر يباً

االراباً ااس،خداماً .ن مو أن ن ان لد لرضناه للمراء ب ريمة سلسة ريهة ي،مرب
ب ا بلد األ قان ااأللسنة ااأللاا.
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المراءت

-1

المرمن ال ريا.
الباية – الزمخشري.

-2

أسا

-3

البداية االن اية البن األوير.
اللسان البن م ه الصمله.

-1

،ومي

-5

الجامع الصتير البن قشاا.

-6

حاشية الصبان  -لله األشمانه

-7

حاشية الجمو.

-8

محي المحي (معجا) البس،انه.

-2

مخ،ار الصحاي (معجا) الرازي.

الحلبه.

 -11الخصافص – ابن جنه – دار ال د لل بالة.
 -11خزانة األدب – البتدادي.
 -12الم ر االمؤنأ – أبا ب ر األنباري.
 -13المزقر للسيا ه.
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 -11زقر اآلداب للحصري.
 -15شري األلهية البن الناوا.
 -16شري األردبيله لألنما ج – م ،بة اآلداب – الماقرا.
 -17شري األشمانه –

البابه الحلبه – مصر.

 -18شري المهصو البن يعيش.
 -12شري لمدا الحا و البن مالك.
، -21صري

األسماء – ال ن ااي.

 -21صنالة ال ،ابة ا ن ال،عبير د .او لامة.
 -22ال بري – ،اري – دار المعر ة بمصر.
 -23المعجا األساسه.
 -21المعجا الاسي .
، -25عليب األس،ا لبد الخالب لضيمة لله المم،ضب.
 -26معجا األداا
 -27ال،عريها

النحاية و لبد التنه الدلر.

للجرجانه.

 -28المعجا المهصو.
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 -22متنه اللبيب البن قشاا.
 -31المخاا للعامله – دار المعر ة بيرا .
، -31هسير الجالين – السيا ه االمحله.
، -32هسير المرمن ال ريا – مخ،صر الماسمه – دار النهاف .
 -33المهصو ه للا العربية للزمخشري.
 -31الهصاو الخمسان البن مع د.
 -35ألرب الماارد ه صيح العربية االشاارد – سعيد الشر،انه.
 -36ال ليا

– ال هاي.

 -37اللسان (معجا) ابن منوار.
 -38لتايا

– لبد الل ي

الخ يب.

 -32مبادئ العربية – رشيد الشر،انه.
 -11النحا الاا ه – لبا

حسن.

 -11المنجد ه اللتة (معجا).
 -12ال مع للسيا ه.
 -13الاا ه (معجا) لبد الله البس،انه.
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