
 
:العدد  

: أَصلُ أمسائه1  
:أصلُ أمساء العدد اثْنتا عشرةَ كَِلمة وهي  

أو بإحلاقِ " أَلْفَني"و " مائَتني"وما عداها فروع إما ِبتثِْنية كـ " أَلف"و " مائةٌ"و " واحد إىل عشرٍة"
ِة جع كـ عالمِعني"إىل " عشرين"مطٍْف كـ " ِتسو " مائة وألف"و " أحٍد ومائة"أو بع" أحد
ـ ". تسعةَ عشر"إىل " أحد عشر"و ". تسعٍة وتسعني"إىل " وعشرين ألنَّ أصلَها العطْف، أو بِإضافِة ك

.وهاك تفِْصيلَها" ثَالِثمائٍة وعشرِة آالٍَف"  
: الواحد واالثنان2  
.اِحِد واالثْنان حكْمان يخاِلفَان الثَّالَثَة و العشرةَ وما بينهماللو  
: ويؤنثاِن مع املُؤنث فتقول" اثْنان"و " أحد وواِحد: "أنهما يذْكَّراِن مع املُذَكَِّر فتقُول) أحدهما(
.بين متيمعلى لغِة " ثنتان"على لغة احلجازيني و " إحدى واحدةٌ واثْنتان"  
ألنَّ قولك " اثْنا رجلَني"وال ". واحد رجٍل: "أنه ال يجمع بينهما وبين املَعدود، فال تقُول) الثاين(
يفيد اِجلنِسية وشفْع الواحِد، فال حاجةَ إىل اجلمع " رجالِن"يفيد اِجلنسيةَ والواحدة وقولَك " رجل"

.بينهما  
:لثَّالثَِة إىل العشرة وما بينهما إفراداً وترِكيباً من ا3  

:هلا ثالثَة أحوال  
" ثالثَةُ ِنصف ِستةَ"يف جميِع أحواهلا حنو " التاء"أنْ يقْصد ا العدد املُطْلَق، وحينئٍذ تقْترنُ بـ ) األول(

.وال تنصِرف ألا أعالم مؤنثَةَ  
د ِبها معدود وال يذْكَر فبعضهم يقِْرنها بالتاء للمذَكَّر وحبذِْفها للمؤنث كما لو ذكر أنْ يقص) الثاين(

تريد ". سِهرت خمساً"تريد أياماً و " صمت خمسةً: "فتقولُ_ على أصِل القاعدة كما سيأيت_املعدود
.لَيايل، وجيوز أن تحذَف التاء يف املذكَّر  

يتخافَتونَ {: ، وقوله تعاىل}أربعة أَشهٍر وعشراً{: وبقوله تعاىل) مث أَتبعه بِسٍت من شوال(ديث كاحلَ
إذا مل يذكر : يقول النووي يف املَجموع نقالً عن الفراء وابن السكيت(} بينهم إن لَِبثْتم إال عشرا

من صام رمضان وأَتبعه بِسٍت ِمن ( ملا يف صحيح مسلم املعدود املذَكَّر، فالفصيح أن تبقى بدون تاء،
: }أربعةَ أَشهر وعشراً{، وقال أبو إسحاق الزجاج يف تفسري قوِله تعاىل )شوال، فَكأنما صام الدهر



} ن لبثتم إال عشراًيتخافَتون بينهم إ{: ومثلُه قوله تعاىل" ِسرنا خمساً بني يوٍم وليلٍة: "إمجاع أهل اللغة
).إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لَبثتم إالَّ عشراً{أي عشرة أيام، وبدليل قوله تعاىل   

أن يقْصد ا معدود ويذكَر، وهذا هو األصل، فال تستفاد الِعدةُ واِجلنس إالَّ من العدد ) الثالث(
يفيد اجلنس دونَ " ِرجال"د الِعدةَ دونَ اِجلنِس، وقولك يفي" ثَالثَة"واملَعدود مجيعاً، وذلك ألنَّ قَولَك 

.الِعدة، فإذا قَصدت اإلفادتني جمعت بني الكَِلمتني  
وجوب اقِتراِنها بالتاِء يف املُذَكَّر، وحذف التاء يف املؤنث : فمكم الثَّالثِة حىت العشرة يف ِذكر املَعدوِد 

} سخرها عليِهم سبع لَياٍل وثَماِييةَ أياٍم{: بتركها، قال تعاىل" تسع ِنسوٍة"بالتاِء و "  ِرجاٍلثَالثَةُ"تقولُ 
.هذا يف اِإلفْراد"). 69"من سورة احلاقة " 7"اآلية (  

من ثَالٍث إىل أما يف حال التركيب فإن كانَ من ثَالثَ عشر إىل ِبسعة عشر، فحكم اجلُزِء اَألول وهو 
 أي املُخالَفَة وهي تأِنيثُها للمذَّكِر، وتذِكريها -تسع مركباً حكْم التذكِري والتأنيِث قبلَ التركيب 

  .-للمؤنث 
و " أحد" فعلى القياس، إالَّ أنك تأيت بـ -  وهو األحد واإلثنان يف التركيب -وما دون الثالثة 

.ِحدٍةواحٍد ووا: مكان" أحدى"  
تسكَّن ِشينها إذا كانت . يف التركيب فتواِفق يف التذكِري والتأِنيِث على مقْتصى الِقياس" العشرةُ"أما 

".مثاين" "=ثَماين"بالتاء، وأما   
فيعربانِ " نتااثنتا واثنا عشر واثنيت عشرةَ واثْ" على الفَتح إالَّ - يف حالَِة التركيب -وتبنى الكَِلمتان 

 تزاوى، فإذا جق باملُثَناملُلْح إعرب"رشذكريي، و " التسعةَ عرة"يف التشع أنيِث فتقول" تسعيف الت :
".وِتسعون ِتلِْميذاً" "عشرون عاملاً، وثَالثُون امرأَة"  
: ألفاظُ العدد يف التمييز أربعةُ أنواع4  
.من العقود" واحد واثنان وعشرون إىل تسعني وما بينهما: "فاظمفْرد، وهو عشرة أل) 1(  
".أحد عشر وِتسعةَ عشر وما بينهما: "مركَّب وهو ِتسعةُ ألْفَاٍظ) 2(  
".أحد وعشرون إىل تسٍة وتسعني وما بينهما: "معطوف وهو) 3(  
".ة إىل عشرة وما بينهماِمائةٌ، وأَلف، وثَالثَ: "مضاف وهو أيضاً عسرة ألفاظ) 4(  
: متييز العقود، واملركَّب، واملعطوف ِمن العدد5  

األحد عشر إىل التسعة عشر وما بينِهما ِمن "، من العقود، و "الِعشرين والتسعني وما بينهما"متييز 
ف، تمييزها جِميعاً مفْرد من املعطو" املُركَّب، واألحد والِعشرين إىل التسعة والتسعني وما بينهما



" 142"اآلية (} وواعدنا موسى ثَالِثني لَيلَةً وأَتممناها ِبعشٍر فَتم ِميقات ربِه أَربِعني لَيلَةً{منصوب حنو
:ال جيوز فَصلُ هذا التمييِز عن املُميز إال يف الضرورة كقوله" ) (7"من سور األعراف   

" 4"اآلية (} إني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً {، )ثَالثون للهجر حوالً كَِميالً* أنين بعدما قَد مضى على 
من سورة التوبة " 36"اآلية (} إنَّ ِعدة الشهوِر ِعند اللِّه اثنا عشر شهراً{، " )12"من سورة يوسف 

"9( " ،} عِتس ذا أَخي لَهةًإنَّ هجعونَ نعوِتس {) 38"من سورة ص " 23"اآلية.( "  
: متييز املضاف من العدد6  

و " ألف امرأٍة"، و "ثالثُماِئة امرأٍة"و " ماِئةُ رجٍل"فمفرد مجرور باِإلضافَِة حنو " اِملائَِة واَأللف"أما متييز 
".عشرةُ آالف رجٍل"  

 زيما ما بينهماالثَّالثَِة والع"وأمجنٍس كـ " شرِة وم ر ومتر"فإنْ كان اسمجـ " ش أو اسم جمع ك
، "عشرةٌ من القَوِم لَِقيتهم"و " ثالثةٌ من الشجِر غَرستها: "، تقولُ "ِمن: "خِفض بـ " رهط"و " قَوم"

، وقد خيفَض مميزها بإضافَةِ " )2"من سورة البقرة " 260"اآلية (} فَخذْ أَربعٍة ِمن الطَّري{: قال تعاىل
:، وقول احلُطَيئة" )27"من سورة النمل " 48"اآلية (} وكانَ يف املَِدينِة ِتسعةُ رهٍط{العدد إليه، حنو   

لَقَد جار الزمانُ على ِعياِلي* ثالثَةُ أَنفٍُس وثالثُ ذَوٍد   
).ما بني الثالث إىل العشر: الذود من اإلبل(  

".ثالثُ نسوٍة"و " ثالثةُ رجاٍل"عاً خِفض بإضافَِة العدِد إليه حنو وإن كان جم  
: ومع اجلمع- اعِتبار التذكري والتأنيث مع اجلمع واجلنس 7  

يعترب التذكري والتأنيث مع امسي اجلمع واِجلنس، حبسب حاِلهما، فيعطَى العدد عكس ما يستِحقُّه 
" ثالثٌ ِمن البط"غَنم كَِثري بالتذكِري و : بالتاء َألنك تقُول" ثالثَةُ من الغنم ِعندي: "ضمريمها، فَتقُول

ألنَّ يف البقَر لُغتني التذِكري " ثالث"أو " ثالثَةٌ ِمن البقَر"بطٌّ كثرية بالتأنيث و : بترِك التاء ألنك تقُولُ 
.تشبهت: ، وقُرئ" )2"من سورة البقرة " 70"اآلية (}  تشابه علَيناإنَّ البقَر{: والتأنيث، قال تعاىل  

 ِة إىل ضمِريِه، فيعكسسبدة، فينظر إىل ما يستحقه بالنفْرأنيثُ حباٍل موالت ذِكريالت ربتعع اجلمِع فيا مأم
: ألنك تقولُ" ثالثةُ أشخص"و " طَلَحاتثالثةُ "و " ثَالثَةُ محامات: "حكمه يف العدد، ولذلك تقول

هذه الدار "بترك التاء ألنك تقولُ " اشتريت ثَالثَ دوٍر"وتقولُ " طلْحةُ حضر"و " احلمام دخلته"
".واِسعةٌ  

اآلية (} ر أمثاِلهافَلَه عش{: وإذا كانَ املَعدود ِصفَةً فاملعترب حالُ املَوصوِف املَنِوي ال حالُها، قال تعاىل
أي عشر حسناٍت أمثَاِلها، ولَوال ذلك لَِقيل عشرة، ألنَّ اِملثل مذَكَّر، " ) 6"من سورة األنعام " 160"

:ومثلُه قولُ عمر بن أيب ربيعة  



ثَالثَ شخوٍص كاِعباِن ومعِصر* فكانَ ِمجني دونَ من كنت أتقي   
كاِعبان "ثالثة شخوص، ألنَّ واحده شخص، وملا فَسر الشخوص بـ : لثالث شخوص، واألص: قال

" عنِدي ثالثَةُ ربعات: "، جاز ذلك كاآلية الكرمية، وتقولُ)البالغةُ عصر شباا: املُعصر" (ومعِصر
التاء إن قدرت رجاالً، ب). ما بني الطويلُ والقَِصري يطلق على املذكَّر واملُؤنث: مجع ربعة، وهو: ربعات(

بالتاء إذا قَصدوا ذُكوراً ألنَّ الدابةَ ِصفَةٌ يف " ثَالثَةُ دواب: "وبترِكها إن قَدرت نساًء، وهلذا يقولون
ةَ ثَالثَةُ أِمحرٍة دواب، وسِمع ثالثُ دواب ذكوٍر بترك التاِء ألم أَجروا الداب: اَألصل، فكأنهم قالو

.مجرى اجلَاِمد، فال يجروا على موصوف  
: حكم العدد املُميز بشيئني8  

ِعنِدي خمسةَ عشر رجالً "يف حلَِة الترِكيِب يعتبر حالُ املُذكَِّر تقَدم أو تأَخر إنْ كانَ لعاِقٍل، حنو 
عندي خمسة عشر جمالً " عاِقل فللساِبق بشرِط االتصال حنو وإنْ كانَ ِلغِري" امرأَةً ورجالً"أو " وامرأة
ِعندي ِست عشرةَ ما بين ناقَةٍ "ومع االنِفصال فالِعبرة للمؤنِث حنو " مخس عشرة ناقَةً وجمالً"و " وناقَةَ
".مابني جمٍل وناقٍَة"أو " وجمل  

".مثانُ نساٍء ورجاٍل"و " عندي مثانيةُ رجاٍل وِنساٍء"ِبِقهما مطلَقاً، حنو ويف حاِل اإلضافِة فالعربة ِلسا  
: األعداد اليت تضاف للمعدود9  

:وهي نوعان: تقدم أنَّ األعداد اليت تضاف للمعدود عشرة  
.الثالثةُ والعشرة وما بينهما" أ"  
.املائةُ واأللف" ب"  

" ثَالثَةُ أَظْرٍف"أن يكُون مجعاً مكَسراً ِمن أبنيِة الِقلَِّة حنو : شرة وما بينهمافحق اِإلضافة يف الثالثة والعش
".سبعةُ أَحبر"و " أربعةُ أَعبد"و   

و " ثَالِثمائٍة"وقد يتخلَّف كُلُّ واحٍد من هذه اُألموِر الثالثَِة فتضاف للمفرد، وذلك إذا كان مئة حنو 
:وشذَّ يف الضرورة قولُ الفَرزدق" تسِعِمائٍة"  

ِردائي وجلَّت عن وجوِه اَألهامت* ثَالثُ مئني للملُوِك وفَى ا   
يفخر بأن ِرداءه ويفُّ ِبِديات ملوِك ثالثة قتلوا يف املعركة وكانوا ثالمثائة بعري حني رهنه ا، ووجوه (

").ِفدى لسيوف من متيم وفَى ا"يف الديوان أعيام، وهم بنو سنان األهتم و: األهامت  
:ويضاف جلمع التصحيح يف مسألتني  

" مخس صلَوات"و " ستع سموات"حنو ) تكسريها أي مجعها مجع تكسري(أن يهماَ تكسري الكلمة) 1(
" ).12"من سورة يوسف " 43"اآلية (} ستع بقَراٍت{و  



فإنه يف " ) 12"من سورة يوسف " 43"اآلية (} سبِع سنبالٍت{و أن يجاِور ما أُمها تكسريه حن) 2(
سنابل ولكن أمهل تكسريها : تكسري سنبلة(املُهملَ تكسريه . } ستِع بقَراٍت{الترتيل مجاِور لـ 
).اورا لبقرات  

:وتضاف ِلبناِء الكَثرِة يف مسألتني  
".مخْسة دراهم"و " أربعةُ ِرجاٍل"و " ثَالثُ جواٍر "أن يهمل بناُء الِقلَِّة، حنو) إحدامها(  
أن يكونَ له ِبناُء ِقلَّة، ولكنه شاذٌّ ِقياساً أو سماعاً، فينزل ِلذلك مِرتلَة املَعدوم،) الثانية(  

" أَقراء "بالفتح على" قَرء"، فإنَّ مجع " )2"من سورة البقرة " 228"اآلية (} ثالثَةَ قُروٍء{حنو : فاألول
.شاذٌّ  

.قَليلُ االسِتعمال" أَشساعاً"فإنَّ " ثالثةُ شسوع"حنو : والثاين  
":املائة واأللف" حق اإلضافِة يف 11  

، " )24"من سورة النور " 2"اآلية (} مائَةَ جلْدة{: حنو" مفرد"حقُّهما أنْ يضافا إىل " اِملائةُ واأللف"
، وقَد تضاف اِملاِئةُ إىل جمٍع كِقراَءة حمزة " )2"من سورة البقرة " 96"اآلية (} ألْف سنة{و

" ).18"من سورة الكهف " 25"اآلية (} ثالمثَائَِة ِسِنني{والكسائي   
:وقد تميز مبفرٍد منصوٍب كقوِل الربيِع بن ضبيِع الفَزاِري  

  والفَتاُءفقَد ذَهب املَسرةُ* إذا عاش الفَتى مائتِني عاماً 
.}ثالمثائٍة ِسِنني{ : ومنه قراءة عاصم  

: إضافَةُ العدِد املُركَِّب 12  
 أن يضاف إىل مستِحق املعدود فَيستغغين عن التمييز - غري عشر واثنتي عشرة -جيوز يف العدد املُركَّب 

ب عند اجلمهوِر بقاء البناِء يف اجلُزأَيِن كما كانَ أي ممن سمي خبالد، وجي" هذه أحد عشر خالٍد"حنو 
  .مع التمييز

   
":اثنني وعشرة وما بينهما"من أَعداِد " فاعل" وزنُ 13  

شوغَ من اثنني وعصأن ت لَى وزِن فَاِعل، فتقولجيوزينهما عما بابٍع : "رةَ وإىل عاشر. ثاٍن وثالث ور "
ولَنا يف العدد على وزِن الفاعل " واِحد وواِحدة"فقد وِضع أصالً على وزِن فَاعل، فِقيل " الواحد"أما 

:املذكور أن نستعملَه يف حدوِد سبعِة أوجٍه  
)1 (ملَه معستقُولأن تاً فتدرجناه معاف مبصاالت فيدداً ليفر :ابعثَاِلثٌ ور.  

:قال النابغةُ الذبياين  



لستِة أعواِم ذا العام سابع* توهمت آياٍت هلا فَعرفْتها   
)2 (الِعد بلك ضعبه ب وفصأنَّ املَو فيدمع أصِلِه الذي ِصيغَ ِمنه لي ِة ال غَري فتقولأن تستعملَهنية املَع :
أي بعض جماعة منحِصرٍة يف خمسة وِحينِئٍذ جتب إضافته إىل أصِلِه، كما جيب إضافة " خاِمس خمسٍة"

" ) 9"من سورة التوبة " 40"اآلية (} إذْ أخرجه الذَّين كَفَروا ثَاينَ اثنِني{: البعِض إىل كله، قال تعاىل
وإذا اجتمع يف " ). 5"من سورة املائدة " 73"اآلية (} فَر الَِّذين قالوا إن اَهللا ثَاِلثُ ثَالثٍَةلَقَد كَ{و

إذا كان هو " هذا رابع أَربعٍة: "املعدود مذكَّر ومؤنث جعلَ الكَالم على التذكري ألنه األصلُ، تقول
.وثالث نسوٍة  

أي جاعلُ الثالثةِ " هذا رابع ثَالثٍَة: " معىن التصيري، فتقولُأن تستعملَه مع ما دونَ أصِله ليفيد) 3(
اآلية (} ما يكُونُ ِمن جنوى ثالثٍَة إالَّ هو راِبعهم وال خمسٍة إالَّ هو ساِدسهم{: أَربعةً، قال اللّه تعاىل

وِط الواِردِة يف إعماِل اسِم الفاِعِل، وجيوز حينئٍذ إضافَته، وإعمالُه بالشر") 58"من سورة اادلة " 7"
.وحنومها" جاعل ومصير"كما جيوز الوجهاِن يف   

وإمنا عِمل عملَ فاِعٍل ألنَّ له " ثاٍن واحداً"وال " ثاين واِحد"فَال يقالُ " ثاٍن"وال يستعمل ذا االستعمال 
عشرن "قال بعض أهل اللغة " (شرين فَثَلْثَنتهمكانَ القوم تسعةً وع"فعالً كما أنَّ جاِعلَ كذلك، يقال 

ِسعن" وثَلْثَنتعِشرن ومار له عشرون أو ثالثون، وكذلك إىل التسعني واسم الفاعل من هذا مإذا ص (
تسِعني همرتيأي ص همتنعسٍة وثَماِنني فَتهم ثالثني، وهكذا إىل ِتسعرتيأي ص.  

أي أحد " ثاينَ ثَالثَة"أو " ثَاِني اثْنني: "زيد منه أَو إىل مساِويه يكُونُ مبعىن احلال حنووإذا أُِضيف إىل أَ
.اإلثنني، أو أَحد الثالثة  

" حاِدي عشر: "أن تستعِملَه مع العشرِة ليفيد االتصاف مبعناه مقيداً مبصاحبة العشرة، فتقول) 4(
تذَكِّر اللَّفظَني مع املذكَِّر، وتؤنثُهما مع : بتأنيثهما وكذا نصنع يف البواقي"  عشرةَحاديةَ"بتذكريمها، و 

مع العشرة، أَو ما فَوقَها كالِعشرين فإنك تقِْلب فاَءمها " الواحدة"أو " الواحد"املُؤنث وحني تستعمل 
".حاٍد وحاِدية: "إىل موطَن الِمِهما، وتِصري الواو ياًء، فتقول  

وهو احنصار العدة فيما ذكر، ولك يف هذه احلالة " ثاين اثنني"أن تستعِملَه مع العشرة، ليفيد معىن ) 5(
:ثالثةُ أوجٍه  

الوصف مركَّباً مع العشرة وهذان لَفْظان، وما اشتق : وهو األصلُ أنْ تأيتَ بأربعِة أَلفاٍظ، أولُها" أحدها(
: لوصف مركَّباً مع العشرة أيضاً، وتضيف جملَةَ التركيب األول إىل جملِة التركيب الثاين، فتقولمنه ا

"رشثَالثَةَ ع رشة"و " هذا ثالثَ عرشة ثَالثَ عرشبنيةٌ على الفَتح" هذه ثَاِلثَةَ ععة مبوهذه األلفاظُ اَألر.  



من التركيب األول " عشر"ته على التمام ِلطُوله، كما تقدم، ولذلك حذفوا العرب تستثِْقلُ إضاف) الثاين(
هذا ثالثُ : "استغناًء به يف الثاين، وتعِرب األول لزوال التركيب، وتضيفه إىل التركيب الثاين، فنقول

.وهذا الوجه أكثر اسِتعماالً" هذه ثَاِلثَةُ ثَالثَ عشرة"و " ثالثَةَ عشر  
كل ما زاد على العقد : النيف(أن تحذف العشرة من التركيب األول، والنيف من الثاين ) لثالثا(

، وحينئٍذ تعرما لزوال مقتضى البناء فيهما، فتجري األول على حسب العوامل، وجتر الثاين )الثاين
"نظرت إىل ثالِث عشٍر"و " رأيت ثَاِلثَ عشٍر"و " جاءين ثالثُ عشٍر: "باإلضافة، فتقول  

فتأيت أيضاً بأربعِة أَلفَاظ ولكن يكونُ الثالث منها " رابع ثالثة"أنْ تستعملَه مع العشرة إلفادة معىن ) 6(
يف " راِبعة عشرة ثالث عشرة"يف املذكَّر، و " رابع عشر ثَالثَةَ عشر: "دونَ ما اشتق منه الوصف فتقولُ

يِجب أن يكونَ التركيب الثاين يف موضع اجلر ولك أَنْ حتذف العشرةَ من األول دون أن املؤنث، و
: بأن تقول). أجاز ذلك سيبويه، ومنعه الكوفيون، وأكثر البصريني(تحِذف النيف من الثاين لإللباس 

".رابعة ثالث عشرة"أو " رابع ثَالثَة عشر"  
حادٍ : "أَخواِتها فَتقَدمه وتعِطف عليه العقْد بالواِو خاصة فتقولأن تستعملَه مع العشرين و) 7(

".حاِدية وِعشرون"و " وِعشرون  
: تعريف العدِد واملُركَّب واملَعطوف14  

اً وإنْ كان مضاف" اخلَمسة عشر: "فإنْ كان مركَّباً عرف صدره كـ " أل"إذا أُِريد تعريف العدِد بـ 
.هذا هو الصواب والفصيح" ستة آالِف الدرِهم"و " خمسِة الرجال"عرف عجزه كـ   

:قال ذو الرمة  
هِل اَألزمن الالّئي مضين رواِجع* أَمِرتلَتي مي سالم علَيكما   

ثالثُ األثايف والرسوم البالقع* وهل يرجع التسليم أو يدفُع البكا   
).األرض القفر اليت ال شيء فيها: مجع بلْقع: البالقع(  

:وقال الفرزدق  
ودنا فأدرك خمسة اَألشباِر* ما زالَ مذْ عقَدت يداه إزاره   

).األرض القفر اليت ال شيء فيها: مجع بلْقع: البالقع(  
يعرف اجلُزأين، ) شبار وهو مثلأدرك مخسة اَأل: يقال للرجال الذي بلغ الغاية يف الفضائل(وبعضهم 
األربعة "وإنْ كان معطوفاً عرف جزآه معاً كـ ". الثالثةُ األشهر"و " اخلمسةُ الرجال: "فيقول

:ونظم ذلك األجمهوري فقال" واألربعني  
فَأَلْ ِبجزأيه ِصلَن إنْ عِطفا* وعدداً تريد أن تعرفا   



ويف مضاف عكْس هذا يفعل* ول وإن يكُو مركَّباً فاأل  
وفيهما قَد عرف اجلُزأَين* وخالَف الكويفُّ يف هذين   

: ضبطً العشرة15  
إىل " أَحد عشر"تسكني الشني تحِريكُها إذا كانت مع تاء غري مركَّبٍة وأما شني " عشرة"يجوز يف 

.فمفتوحة ال غري" تسعة عشر"  
:العدد يف التأريخ 16  

" مثاِن لياٍل خلونُ"و " لتسِع لياٍل بقني: "إذا أرادوا التاريخ قالو للعشِر وما دوا خلَونَ وبقني، فقالوا
إحدى "ألنهم بينون ِبمفْرد فقالوا لـ "بقيت"و " خلت: "ألنهم بينون جبمع وقالوا ملا فوق العشرة

لترة لَيلَة خشلة "و " عرة لَيشوإمنا أرخ بالليايل دون األيام، ألن الليلة أول الشهر فلو أرخ (ثالثَ ع
أو " كتب ألول ليلة منه"ويقال يف التاريخ أو الشهر ". بقيت) باليوم دون الليلة لذهب من الشهر ليلة

أو " سرِره"أو " ِسراره"أو "  بِقيت منهآلِخِر لَيلٍَة: "ويؤرخ آخراً فيقال". مستهلَّه"أو " مِهلَّه"أو " لغرته"
".انِسالِخه"أو " سلِْخه"  

:من األعداد" العِشري" ما جاَء على وزن 17  
:قال أبو عبيد  

الثُلُثُ :  وثَِمني وتِسيع، وعِشري، واملراد منها- واجلمع أسباع -ثَِليثٌ وخِميس وسِديس وسِبيع : يقال
.والسبع والثُمن والتسع والعشرواخلُمس والسدس   

.مل يعرفوا اخلميس وال الربع وال الثليث: قال أبو زيد  
:وأنشد أبو عبيد  

فما صار يل يف القَسم إال ثَِمينها* ألْقيت سهمي وسطُهم حني أو خشوا   
.أي ثُمنها  

: أفعال مشتقة من العدد18  
إذا :  شفْعاُ، وكانوا شفْعاً فَوترتهم وتراً، بقول ثَلَثت القوم أَثِْلثُهم ثُلْثَاًكان القوم ِوتراً فَشفَعتهم: تقُول

إىل العشرة، . كانوا ثَالثاً فَربعتهم، أي ِصرت رابعهم، وكانوا أَربعةً فخمستهم : كنت هلم ثالثاً، وتقول
ثَلَثْتهم ثَلْثاً، : ِلك إذا أخذْت الثُّلثُ من أَمواِلهم، قلتيثِلثُ ويخِمس إىل العشرة، وكذ: ويف يفِعل، قلت

يثلُث يخمس إىل العشر إالَّ ثالث كلمات فإا بالفتح : وف الربع ربعتهم، إىل العشر مثله، ويف األموال
  .يف املوضعني يربع، ويسبع، ويتسع

  



 


