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  مةاملقد
  

 بعدد ما أحـصى علمه مـن        أنطق شاكراً،  الصمدالفرد  األحد  الواحد    بسم اللّه 
 أشرف خلقه، وخامت    علىالرمل واحلصى وأنفاس اخلالئق كلّها، والصالة والسالم        

 أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى أهله بيته الطيـبني          ،أنبيائه ورسله، وأمني وحيه   
، السيما بقيته عنهم الرجس وطهرهم تطهرياًاهللا  أذهب  الذين،الطاهرين املعصومني

  .يف األرضني
 مل ينل ،أنّ موضوع العدد وبعد املراجعات املتعددة واملطالعات الكثرية؛ يبدو

ذلك االهتمام البالغ والعناية الكافية من قبل اللغويني فضالً عن النحويني، لذا انعدم       
 لقلّـة   ام موضوعاته وقواعده املتشعبة، فبقي فقـرياً       أم أو قلّ من فتح الباب واسعاً     

 للحظّ األوىف الذي عليه بقية املوضوعات، رغم الدور الذي حيتلّه يف            طارقيه، فاقداً 
ميادين العلوم وأبواا املتنوعة، وحضوره الفاعل يف مفاصل احلياة، وشؤون الكون، 

ه اُألوىل، حني تبدأ رفقتـه لـه   وسنن الطبيعة، مثّ مالزمته حلياة اإلنسان منذ حلظات     
كنطفة مثّ جنني يف بطن أُمه عدد أشهر، مثّ إىل عامل الدنيا وما قدر له فيها من عدد                

 الغيب، إضافة إىل دوره م عالدة املوت اليت ال يعلم عددها إالّ    سنني، وبعدها إىل رق   
 اإلنسان،  يف تسجيل وضبط أحداث التاريخ ووقائعها املهمة، ومواليد ووفيات بين         

وحركة النجوم والكواكب، ودرجات احلرارة، وشدة الزالزل، وسـرعة اتجـاه           
الرياح، وإنّ مانشاهده اليوم على مسرح حياة عصرنا هذا من ثورة رقمية هائلة يف             

  . يعد خري دليل وأفضل شاهد على أمهية العدد يف عامل اليوم،أغلب مرافق احلياة
رغم بساطة  ـ البدائي اإلنسان حياة حتى رافق دق العدد إىل اإلنسان حاجة إنّ

  بعد يـوم    يوماً تكرب وتزداد أمهّيةً  وواستمرت هذه احلاجة     ــ  حياته وقلّة احتياجاته  
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 كلّما تطورت احلياة باكتشافاا وخمترعاا وغزوها للفضاء، فرغم هـذه الرفقـة           
م وجزئياا نقف باسـتغراب      له يف كليات العلو    احلياتية املتواصلة، والدور احليايتّ   

 وانبهار أمام أُمهات الكتب اليت مرت ولألسف على موضوع العدد وقواعده مرور       
 الكرام، فلم تتعرض للكثري من مسائله، بل اقتصرت على القليل منها رغم أمهيتها            
وضرورا، والكتاب الذي ميكن أن يعد الفريد بتناوله ملوضوع العدد سعة ومشولية            

 ملؤلّفه عباس حسن، حيث أجاد البحـث        النحو الوايف :  للبحث هو كتاب   اًوبسط
وبذل اهود واستقصى بعض ما ميت إىل العدد بصلة، إالّ أنّ ما يالحظ عليه هو               
ليس بالقليل، فما مجعه يف موضوعٍ واحد كان حقّه التفريق، وما فرقه كان عليه أن 

األعداد قد جتاوز حملّهـا، مثّ إنـه مل يغـنِ      جيمعه، ألنه يعود إىل أنواع خمتلفة من        
 كافية ملا لألمثلة من دور يف إغناء البحـث       عةته وإشاراته بأمثلة وافية متنو    مالحظا

 ملوضوعات مهمة ونقاط ضرورية  وغياباً فراغاًوترسيخ املفهوم، مثّ وجدنا فيه أيضاً     
 ة منـها   لكبرية األصـل  راءة األعداد ا  ق ك ستغىن عن ذكرها حبال من األحوال     ال يي

، وكلّ هذه املالحظـات     اعة والتاريخ الشمسي  سة والقراءات الزمنية كال   والترتيبي
ء الفراغ وإكثار األمثلة واستدراك ما غاب عـن           ملل واإلشارات كانت لنا حافزاً   

  .صاحب أكرب موضوع يف العدد، وهذا هو شأن كلّ عملٍ يكون لآلخر فيه مكان
بعض سؤال؛ هو ملاذا ينبغي االهتمام مبوضوع العدد؟        وربما يدور يف ذهن ال    

 والباحثني، ويـدخلَ ضـمن      سنيالداروهل من الضرورة مبكان أن ينال اهتمام        
ته، ء وال تكلّف يف قرا،متناوالت اللغويني والنحويني؛ وهو رقم ال صعوبةَ يف كتابته

  واحتمال اخلطاء فيهما قليل وبعيد االحتمال؟
 عناية وكلّ اهتمام، وشأنه ال يقلّ عن واحد من العلوم نعم، إنه يستحق كلّ 

حبقل من حقول املعرفة، وكيف ال يكون له هذا الشأن وهو ميثّل التراث              تعىناليت  
الزمين لكلّ وقائع التاريخ، وأعمار الكائنات واآلثار، والقاموس والسجلّ الـزمين           

 جلميـع ، وهـو املرجـع   لكلّ حركات الكون بظواهرها الطبيعية وسننها الكونية 
احلسابات املالية لدواوين الضرائب منذ أن بدأت حركة تنظيم احليـاة وتأسـيس             

 يف عصرنا احلاضر هو     احلكومات وحتى يومنا هذا، وما يزيده أمهّيةً      قيام  األنظمة و 
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هذه الثورة الرقمية املتمثّلة باحلواسيب وأجهزة اإلنذار املبكّر والرصد والفضائيات          
  . لرباجمها مما يدخل العدد كشريان يف عملها وعمود فقريوغريها

 فهو  ،هذا بالنسبة للعلوم والوقائع والتاريخ، أما اجلانب اآلخر والبالغ األمهية         
              ا سبحانه خلقه كأداء منهم حلـق ة اليت كلّفة اإلهليما يتعلّق باالحكام التكليفي

 لعبادات ال يسقط التكليف ا إالّ      ا العبودية وتوحيد له يف الطاعة، حيث هناك من       
بأداء العدد املعين من األعمال وبال زيادة أو نقصان، فكما الزيادة مبطلة هلا فكذا              

، وبعدد  مكلّفاًالنقصان، حيث ببلوغ العدد املعين من السنوات يصبح اإلنسان بالغاً   
احد يـؤدي مـا   حمدد من الركعات يتم أداء العبد لصالته اليومية، وبصيام شهر و     

أوجب عليه اخلالق املتعال من صيام، وهكذا بقية التكاليف العبادية من نذر وكفّارة 
  .وفدية، وحدود، ومرياث، وغريها

 ،د زمن عبادةة كثرية، منها ما حيدوهلذا جند القرآن الكرمي ينطق بآيات عددي
  ة خلْأو مد  ت أزمنة لوقائع ت       قٍ، أو عددومنها ما يثب ،ات      حدالنبـو ة ختـصارخيي

 خرى زاخـرة، بأحاديـثَ    نة النبوية هي األُ   ـوهكذا الس . والرساالت السماوية 
ةةعددية وعقيدية، فكرية وأخالقيدة املواضيع؛ عباديكثرية، واسعة اجلوانب، متعد . 

ة اليت تة شاملة انعدم نظريها، فال جتد بمثّ األحاديث اإلماميموسوعة عددي من اباًعد 
 من اً وجتد أمامك عاملَخالق أو الفلسفة أو التاريخ إالّصول أو األأبواب الفقه أو اُأل

  .ذات األعداد للخصال  للشيخ الصدوق مثاالً بارزاًاخلصالالعدد؛ حتى جاء كتاب 
  أفلـيس مـن    ،فإذا كان للعدد هذا الدور واألمهية البالغة يف حياة االنسان         

راعى يف   الضروريحاط إحاطة كاملة بقواعده      أن تكتابته وقراءته الدقّة الكافية، وي 
 أوأُصوله، حيث اخلطأ يف كتابة واقعة زمنية، أو جتربة علمية يؤدي ال حمالة إىل خط        

احملاسبات والتحليالت والتفسريات اخلاصة ما، واليت ربما جتر إىل نتائج          مجيع  يف  
، ءتـه  إنّ مراعاة الدقّة يف كتابة العدد وقرا       ال حتمد عقباها على مستوى احلياة، مثّ      

 يكشف الكثري من اهـوالت      ،واملعرفة بقواعده وأُصوله والتزام األمانة يف النقل      
نفت  بال معدود، فكم من املعدودات اهولة ص       التارخيية والعلمية اليت جاءت عدداً    

 صنفت على   أيضاًها مذكّرات أو مؤنثات بفضل رعاية العدد، وكم منها          ـّعلى أن 
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 مجوع بالفضل نفسه، فانكشف ا اهول وبان اخلطـأ وثبـت            وأا مفردات أ  
الصحيح، ورمبا بين على ضوء الكشف هذا صحة الكثري من القواعـد الفقهيـة              

  .واُألصولية واالستنتاجات العلمية والتارخيية، ورمبا بين على خطئها
خيية وعلمية أمام العامل أمجع ملـا حتمـل          فالعدد ميثّل أمانة تار    ،وعلى هذا 

البشرية من ماضٍ حيتاجه احلاضر ليومه، ويستشرف به للمستقبل، فالتاريخ حافـل   
حبوادث حفظها وسجلها على شكل أرقام عددية زمانية ومكانية، والعلـوم مبـا             
توصلت إليه من جتارب ناجحة واستنتاجات صحيحة هي اُألخرى سجلتها بأرقام           

ددية ثابتة كما هي عليه املعادالت الكيمياوية والقوانني الفيزيائية، مثّ بقية العلوم            ع
  .اليت ال تستغين عن العدد حبال من األحوال

 مما ذكرنا من اعتبارات وضرورات للعدد، من كونه احلافظ واألمني وانطالقاً
 الكتـب ذات    على األحداث واألعمار والنتائج العلمية، والفتقاد الكـثري مـن         

          بل االختصاصات املختلفة للكثري من قواعده وأُصوله، واملرور العابر ملوضوعه من ق
كتب اللغة والنحو، وغياب الكتاب اجلامع والشامل ملواضيعه؛ قُمنا خبطوتنا            أكثر

 واإلعداد، ورفـد    بحثهذه بعد أن وجدنا فينا حافز اخلري خلدمة ساحة العلم وال          
حيمـل موسـوعة مـن       ة والعلمية والتارخيية بكتاب آخر    حويغوية والن املكتبة اللّ 

  .موضوعات العدد وقواعده وأُصوله
إنّ مما مييز موسوعتنا العددية هذه هي انتظام موضوعاا، فكلّ نـوع مـن    

     ة حبيث يستقلّ كل نوع من أنواعه        ة قو يغالبأنواع العدد األربعة يضماعده العددي
 ألفية ابن مالك   بتصدر   حظات اخلاصة به، وامتازت أيضاً    صول واملال بالقواعد واألُُ 

لكلّ قاعدة عددية تطرقت هلا األلفية مع شرحٍ واف هلا يوضح املطلـوب ويفـي            
خرى هلا، أُ بالغرض املنشود، كما أنّ تتويج املوسوعة بأمثلة كثرية متنوعة جاء ميزةً          

 وغىن، وأضاف هلا    ا وضوحاً ا أكسبه م موضوعات العدد م   أكثرفقد مشلت األمثلة    
يف إضفاء سهولة الظفر بـاملطلوب وحتـصيل   هذا كلُّه    ساهم   وقدصبغة مستقلّة،   

  .اهول
 تسجيلنا لكلّ مالحظـة     ذه فهو أما ما نعتربه األهم واملُميز يف موسوعتنا ه       
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عثرنا عليها ختص العدد، ومالحقتنا لكل شاردة وواردة وجدناها مهمـة لرفـد             
 مبعلومة جديدة، ومتابعتنا ومراجعتنا ملصادر خمتلفة من أجل الظفر ولـو            املوسوعة

بتعليقة مل يذكرها اآلخرون، مثّ وقوفنا واستنطاقنا لبعض املصادر اليت علّقت علـى   
خرى وظّفناهـا يف طريـق      أُُ بعض ما خيص املوضوع ويفيد املطلوب؛ كان بادرةً       

؛ ملا ختص بعض ألفاظه موسوعتنا،  آخراإلعداد، فجاء موضوع كنايات العدد رفداً   
  .وتفي مبطالب تعود بفوائد كثرية ملوضوعنا

عف نا بعد أن الحظنا الض ـّخرى زينت عملنا؛ وهي أن    أُُ مبادرة   وهناك أيضاً 
ر وسنوات، وقراءة الساعة كثوان ودقـائق       ام وأشه ـّواخلطأ يف قراءة التاريخ كأي    

 الرياضية، ورموز بعض األعداد، وبعض      وساعات، واألعداد بأنواعها، والعمليات   
االصطالحات يف علم الرياضيات؛ بادرنا إىل إسعاف املوقف بعقد أبواب يف قراءة            

  .والساعة واألعداد والرموزأوقات التاريخ 
 أكمـل   و وجهمثّ للرغبة الصادقة يف إخراج وإعداد هذه املوسوعة على أمتّ           

ا ألبسها حلّة جديدة ما أُلبست للعدد مـن         ، عمدنا إىل تتوجيها بتاج آخر مم      فائدة
 واملائة واأللف   »۱۰ ـ   ۱« نـفرد م ـعدد األصلي امل  ـنا موضوع ال  عبـبل، فقد أت  ـق

معاين االستعماالت العددية للعدد : مباشرة، وللصلة به؛ مبوضوع محل العنوان التايل
 جاء  ة لالستعماالت اليت   واملائة واأللف، وأخذنا فيه املعاين العددي      »۱۰ ـ   ۱«املفرد من   

  . آخر لنجدة املوضوعا كلّ عدد مفرد، إضافة إىل املائة واأللف، وكان هذا إسعافاً
    وما كان هلذه اُألمور الدور فقط يف إخراج املوسوعة مبوضـوعات      الريادي 

منتظمة، سهلة املراجعة، مكتملة اجلوانب املعلوماتية، مدعومة باألمثلـة الوافيـة           
ة، مزينة بآيات قرآنية عددية، و مصدرة باأللفية الشعرية العددية، بل أهلها            واملتنوع

ـ  املراحل الدراسـي   جلميعبأن تكون كأحد الربامج التدريسية       ة منـها  ة، األكادميي
       ا ال تستغين عنها اجلامعات الدراسية، فهي ممواحلوزوي  ة ومراكز  ة واحلوزات العلمي

من التجميع لقواعد كلّ نوع مـن        ةهذه املوسوع تسم به    ملا ت  ؛ والتدريس البحث
أنواع العدد، وحسن الترتيب والتناول، والرجوع بال عناء ومشقّة ملفردات كـلّ            

  .عدد، وسرعة اإلملام بقواعد العدد وأُصوله واستعماالته
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إنّ موسوعتنا هذه هي خطوة على الطريـق،        :  نقول وبكلّ تواضع   وأخرياً
هلا الكمال، بل هي مالحظات وإشارات فيها إكمال ملـساعي           ندعيوحماولة ال   

أُناس وضعوا اللَّبِنة اُألوىل هلذا البناء، وأرسوا القواعد لصرح اللغة والنحو، فهـم             
ؤنا على الطريق، وهلم منا خالص التقدير وعظيم االمتنان؛ ملا قدموا من جهود             أدالّ

ات األول، وهكـذا   فخر يكمل ماخملصة رائدة، وما كان منا فهو من باب أنّ اآل     
  . دعاِءهم اللّاملعهود يف كلّ العلوم، وهلم أدعو املتعال حبسن اجلزاء، فتقبلِ

  
  شكر و تقدير

أتقدم جبزيل شكرٍ وعظيم امتنان اليقفان عند حد، ألتمس رداً للجميل ما، ووفاًء        
ئق بـه،   وقعه العلمي الالّ  مني جلهود مخلصة بدوا مل أجد عملي هذا قد أخذ م          

سالمية لبحث والتخطيط يف جممع البحوث اإلمدير ا وحاز هذه األمهّية الفائقة؛ فإىل
فضيلة الدكتور أمريسلماين رحيمي أهدي هذا الشكر و االمتنان، وأنا إليه مـدين             

  .ىوإليه داعٍ بدوام الصحة وتسديد اخلُط
 التابعـة لـوزارة العلـوم       »منظمة مست « إلىكما اُجدد شكري وامتناين     

 يف اجلمهورية   إعداد املناهج الدراسية للجامعات    علىوالتحقيقات والتقنية املشرفة    
 حسن اهتمامها، ورعايتها البالغة واحتضاا هلذا اجلُهـد         علىاإلسالمية اإليرانية   

 نيب اجلـامعي  ني والدارسني، والطالّ  ثحاجة الباح ويلبي  احة العلم،   سالذي خيدم   
 هلذه املنظّمة املوقّرة النجـاح يف      ىسسات التحقيق، وأمتن  ؤواحلوزويني، ومراكز وم  

علمية والكـوادر   ال دهوتقطاب اجلُ سأعماهلا وبراجمها التدريسية، واملضي قُدماً يف ا      
  .املُبدعة

  
 املؤلّف


