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أعداد التكرار واألعداد التوزيعية يف اللغة األكدية 
دراسة مقارنة 

 عبدالله علي محمد التميم                                  . م.م
 ن

 قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت

ملخص البحث املوسوم 
 (أعداد التكرار واألعداد التوزيعية في اللغة األكدية )

دراسة مقارنة 
في ىذا البحث محاولة لتسميط الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب العدد 

أعداد التكرار )بوصفو مادة لغوية ، فعمى الرغـ مف أف ىذا النوع مف األعداد ممثال بػ
يشغؿ حيزًا ميمًا ومبيمًا في الوقت ذاتو إال انو  وفي غالب  (واألعداد التوزيعية

األحياف نجد اف ىذه الجوانب قد ُأىِمَمت تمامًا عند دراسة موضوع العدد مف الناحية 
القواعدية ،ونظرًا لألىمية التي يشكميا ىذا النوع مف األعداد عمى الصعيديف الصرفي 
والنحوي فقد آثرت دراستيا في المغة األكدية ،ومقارنتيا مع المغة العربية  وبعض مف 

 إنطالقًا مف أىمية المغة االكدية ،وأىمية دراسة قواعدىا بما المغات العاربة األخرى
تتضمنُو مف أقساـ الكالـ الميمة ،وما تحققو مف فائدة؛ والسيما لدى الميتميف بالمغة 
العربية ونحوىا وصرفيا؛ فيي تظير لنا أصالة الظواىر المغوية الموجودة في المغة 

العربية وفيـ الكثير منيا مما عجز عف فيمو المغويوف العرب القدماء؛ لعدـ إحاطتيـ 
 .بالمغة األكدية
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: اقتضت مادة البحث الدخول باتجاىين
أعداد التكرار وآلية صياغتيا مف األعداد األصمية واألعداد التوزيعية والمعنى :  .1

. الذي تؤديو في كؿ حالة
األعداد التوزيعية وصيغ بنائيا او اشتقاقيا مف جذور األعداد ومدى مطابقتيا :  .2

. لمعدد المعدوؿ في المغة العربية
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 ثبت مختصرات المصادر المستخدمة في البحث

مختصره  المصدر

Altbabylonische Brife in Umschrift und ubersetzung , (Leiden) AbB 

Borger, R., Assyrich-Babylonische Zeichenist, (Vluyn), 1978 Abz 

Ungnad, A.,Akkadian Grammar, 5th , ed., Translated by Harry. A.  

Hoffner. JR., (Chicago), 1992 
AG 

Von Soden, W., Akkadiseches Handworterbuch, (Wiesbaden), 1965-
1981 

AHw 

Archive Royales de Mari, (Paris) ARM 

The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 

Chicago, (Chicago) 
CAD 

A Concise Dictionary of Akkadian , (Wiesbaden),2000 CDA 

Von Soden,W., Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma, 1995 GAG 

The Old Babylonian Tablets from Tel AL-Rimah, (London), 1976 OBTR 

State Archive of Assyrian , (Finland) SAA 

Buccellati, G., A Stractural Grammar of Babylonian , (Wiesbaden), 

1996 
SGB 

Zeitschrift Fur Assyriologie und Vorderasiatische Archaologie, 

(Berlin) 
ZA 
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 ما تركز الدراسات النحوية عمى المواضيع ذات العناويف الواضحة غالبا

متجنبة الدخوؿ في حيثياتيا ،واذا كاف البحث في موضوع العدد في الدراسات النحوية 
يرتكز بالدرجة األساس عمى مدى عالقة العدد بمعدوده مف حيث المطابقة والمخالفة 
فانو وفي كثير مف األحياف ييمؿ ما يتعمؽ او يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعدد مف حيث 
االشتقاؽ أو القواعد النحوية عمى اعتبار اف دراسة العدد قواعديًا ال تتعدى مبحثًا او 
مبحثيف، ميممًة بذلؾ ما يتفرع عنيا مف حيثيات أجدىا في غاية األىمية وبات مف 
الضروري البحث في أعداد التكرار والية صياغتيا مف األعداد األصمية واألعداد 

الترتيبية والمعنى الذي تؤديو في كؿ حالة، فضال عف األعداد التوزيعية وصيغ بنائيا 
او اشتقاقيا مف جذور األعداد ومدى مطابقتيا لمعدد المعدوؿ في المغة العربية  نظرا 

لألىمية التي يشكميا ىذاف النوعاف مف األعداد عمى الصعيديف النحوي والصرفي وبما 
يخدـ اليدؼ المتوخى مف ىذه الدراسة متمثال بتوضيح أوجو الشبو واالختالؼ بيف 
االكدية والعربية وعدد مف المغات العاربة فضال عف تأصيؿ طائفة مف الظواىر في 
المغة العربية بورودىا واستعماليا في المغة االكدية والمغات العاربة التي سبقت المغة 

. العربية مف حيث تاريخ التدويف
األمؿ يحدوني أف أوفؽ ولو بجزٍء يسير في عرض المادة باسموب 

ميسر،يمكف مف خاللو تسميط الضوء عمى جانب مف الدراسات المرتبطة بالعدد 
بيامو في الوقت ذاتو ،ليتبيف مف خالؿ ذلؾ ماىية أعداد التكرار  يتصؼ بأىميتو وا 

. واألعداد التوزيعية 

واهلل ويل التوفيق 
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 (املضاعفة)اعداد التكرار : اوال
يستعمؿ ىذا النوع مف االعداد لمداللة عمى عدد المرات ، يقاؿ في المغة 

ضاعفو فالكرة تعني المرة والجمع كرات : كرر الشيء تكريرا أو تكررا ، أي : العربية 
. ()او مرات

: واعداد التكرار في المغة االكدية عمى نوعيف
. ما يصاغ مف االعداد االصمية.1
. ما يصاغ مف االعداد الترتيبية.2
: مايصاغ من االعداد االصلية .1

والحقة  (-ī)تصاغ ىذه االعداد في المغة االكدية بالحاؽ النياية الظرفية أي 
باالعداد االصمية وىي في حالة  (šu-)ُش  (ضمير الممكية لمشخص الثالث)الكينونة 

 :االضافة عمى وفؽ الطريقة االتية
()

šu  +ī +  اسم العدد االصلي في حالة االضافة
 (اشتيف) ištēnوعادة ما تدخؿ ىذه المواحؽ بشكؿ مباشر فقط مع العدد واحد 

 išteššuاو ( )(اشِتشُّش ) ištiššuحيث نجدىا في العصر البابمي القديـ بصيغة 

 ištēnīšuفي حيف كاف القياس اف ترد بصيغة  (مرة)لمداللة عمى معنى .( )(اشتػشُّش )
بصورة  (اشتيف) ištēn إف دخوؿ المواحؽ المشار الييا في العدد واحد ( )(ِاشػتينػيُش )

مباشرة بحيث يؤلؼ اسـ العدد مع ىذه المواحؽ كممة واحدة اليمكف تجزءتيا ربما يمثؿ 
دوف بقية االعداد .( )(في عصور معينة)ميزة اختص بيا العدد واحد في المغة االكدية 
 االخرى المستعممة في صياغة اعداد التكرار
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: ولتوضيح ذلؾ نورد المثالييف االتييف
شػ ِِ ُِ ِشػِ -ِتػِ -ِا ُِ طػُ -ِنػِ -ُش ِِ -ُش ِب

....... ُاـ-ُكػ-َلػ-ِبػ-شػَ -2اَ 

iš-ti-šu ši-ni-šu ţup-pi 

ú-ša-bi-la-ku-um
(7)
 

مرتيف  (و)ارسمت لؾ رسالة مرة 
 

ُِ ِشػَ -ِتػِ -ِاشػ ػ-ُش ِِ ِِ -دوبُش –شػِ -َؿ  2ِب

مػُ -َلػَ -ِبػِ -شػَ -2ُِ ا ُِ ....... ـَ -ُؾ

iš-ti-šu ša-la-ši–šu DUB-pí 

ú-ša-bi-la-kum-ma
(8)
 

ثالث مرات  (و)ارسمت لؾ رسالة مرة 
 ištēnيدخؿ مباشرة عمى العدد واحد (-šu)مما تقدـ نجد اف ضمير الكينونة ُش 

 ištišuبحيث يكوف جزءا اليتجزا مف المفردة  (فېاشتػ)
( ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُش ِِ شِت ِِ وربما كاف ذلؾ بسبب االدغاـ  (مرة)ٍ التي تعني  (ِا

بحيث اصبحا شيًنامضّعفة (š)الخفيؼ وصوت الشيف  (n)الحاصؿ بيف صوت النوف 
(šš)  ثـ خفؼ الصوت المشدد الى صوت واحد مماثؿ وىو الشيف(š)  وذلؾ عمى ،

. وفؽ قوانيف التيسير والتخفيؼ المفظي التي تحكـ لغات الجنس البشري 
وعمى مايبدو انو نتيجة لمثؿ ىذه التغيرات الصوتية فقد اختص العدد واحد 
في المغة االكدية مف العصر البابمي القديـ باتصالو بالمواحؽ المستعممة في صياغة 

اعداد التكرار بشكؿ مباشر بحيث نشأت كممة ذات بنية خاصة مشتقة مف العدد واحد 
واصبح مف غير الممكف بعد حذؼ ىذه  (َمَرة)في المغة االكدية لمداللة عمى معنى 

المواحؽ اف نحصؿ عمى كممة ذات معنى ، بخالؼ ماىي عميو الحاؿ مع االعداد 
-( ī)االخرى ، اذ يالحظ مف خالؿ المثاليف السابقيف امكانية حذؼ الالحقتيف أي 

 ًِ ًِ َِ َِ ُِ ٍِ ٍِ ِِ ِِ ِِ ِِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ِنيُش ) šinīšuمف المفردة   (-šu)وُش ِِ مرتيف : بمعنى  (ِش
( )(ِشف) šinفي المثاؿ االوؿ ليبقى اسـ العدد اثناف 

وىو في حالة االضافة وكذلؾ  
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أي ثالث مرات في المثاؿ الثاني اذ يبقى العدد  (َشاَلشيُش ) šalāšīšuالحاؿ مع المفردة 
وقد استعممت .في حالة االضافة بعد حذؼ المواحؽ المذكورة انفا (َشالش) šalāšثالثة 

المغة االكدية في العصريف االشورييف القديـ والحديث مفردة مستقمة لمداللة عمى 
: مثاؿ ذلؾ . (َمؿَ ) malaوىي الكممة  (َمرَّة): معنى

نيُش  (او)َمَؿ  ِِ mala (ū) šinīšuِش
(10)
 

َمرة ومرتاف 
مف حيث المعنى مع المغة ( َمؿَ  )(malaأي )وربما تطابقت ىذه الصيغة 

وىي كما نرى غير مشتقة مف  (َمّرة)العربية التي تستعمؿ لفظة مستقمة وىي كممة 
اصؿ العدد واحد وليست مضافة اليو ، وكذلؾ الحاؿ مع مرتيف اذ تستعمؿ المغة 

وما عدا ذلؾ فاف  (مرة ومرتيف)بصيغة المفرد والمثنى ليعني  (َمرًّة )العربية ىذا المفظ 
وذلؾ بحسب . ( )(مرات)او  (َمرَّة)العربية تستعمؿ العدد االصمي مضافا الى كممة 

ًَّهُنْ ﴿: ما يقتضيو المعدود مف افراد او جمع ومف امثمة ذلؾ قوؿ ا تعالى   أَوَلَا يَزَوْىَ أَ

تَنُىىَ فِي كُلِّ عَامٍ هَزَّةً أَوْ هَزَّتَيْيِ . ( ) ﴾وَالَّذِييَ لَنْ يَبْلُغُىا الْحُلُنَ هِنْكُنْ ثَلَاثَ هَزَّاثٍ﴿: وقولو عز وجؿ .( ) ﴾يُفْ
ةً﴿: وقولو  تَغْفِزْ لَهُنْ سَبْعِنيَ هَزَّ وفيما ياتي امثمة لصيغ ورود اعداد التكرار في .( ) ﴾ إِىْ تَسْ

: المغة االكدية
اف -َمػ-2اُ -ُشػ-شػِ -َامػ-خػَ 

 فِ -َانػ-طَ -ِتػ-ِيخػ
ha-am-ši-šu-ú-ma-an 

ih-ti-ţa-an-ni 

 (تيمميني)خمس مرات تخطئيف معي 
 

eš-ri-šu aš-pu-ra-ku-um-maـ -ُامػ-ُكػ-رَ -ُبػ-َش َاشػ-رِ -اشػِ 
(15)
 

عشر مرات ابعث لؾ 
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 َشنوـ ِايييِ اشتيف سػبيُش 
اشتشِّريشو َشمُشـ 
شالِشريشو ر بوـ 
َيـ  ِِ ارببشريشو ِاشَّ

ištēn sebîšu IGI šanûm 

ištišširīšû šalšum 
šālširīšû rebûm 

erbeširīšû iššiam
(16)
 

سبع مرات ، الثاني احدى عشرة مرة ، الثالث ثالث عشرة  (االلواح)االوؿ جمب لي 
.... مرة ، الرابع اربع عشرة مرة ،

 

كـُ -ِاكػ-ِبػ-ُش َاقػ-[ ِ ]شػ-شػُ 1ـَ -دِ -و
 we-di-ma 1šu-š[i]-šu aq-bi-ik-

kum
(17)
 

حسنا، ستيف مرة قمت لؾ 
 (َادِ )adiوترد ايضا صيغ اعداد التكرار في المغة االكدية مسبوقة بحرؼ الجر 

: ومف امثمة ذلؾ(  ) (أي الالـ)الذي يعني حتى او ِلػ
َي -تػِ -بػَ -ُش ُدبػ-شػِ -َلػ-شػَ -دِ -اَ 
ـَ -كـُ -اكػ-َلػ-ِبػ-َشػ-2اُ 

a-di ša-la-ši-šu dub-pa-ti-ia 

u-ša-bi-la-ak-kum-ma
(19)
 

 (لوحي)لثالث مرات ارسمت لؾ رسالتي 
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ومف االمثمة التي اوردناىا نجد اف صياغة اعداد التكرار في المغة االكدية 
تسير عمى وفؽ قاعدة مطردة في جميع االعداد وصياغتيا مف العدد االصمي تستند 

وىي مطابقة لما في المغة العربية اذ يأتي .الى استعماؿ صيغة المذكر ليذه االعداد
وىو يقع ضمف قواعد المخالفة . لمداللة عمى التكرار (َمرَّة)العدد مذكرا مع كممة 

. والمطابقة بيف العدد ومعدوده
ىي مف الكممات المؤنثة في المغة العربية ليذا ياتي العدد معيا  (َمرَّة)الف 

بصيغة المذكر وربما استندت المغة االكدية في استعماؿ صيغة المذكر لمعدد االصمي 
 (أي في داللة مثؿ ىذا السياؽ)لصياغة اعداد التكرار الى مثؿ ىذا االساس ضمنيا 

 جاء مدركا وليس –كما في االمثمة السابقة –في المغة االكدية  (َمرَّة)اذ اف معنى كممة 
والضمير  (-ī)ممموسا ولعمو كاف مستترا غير ظاىر َعّبَرت عنو النياية الظرفية أي 

-(. šu)ُش 

ُش -ِشػ-امػ-ِد َخػ-ا
 ـَ -مػ[ُكػ]-اكػ-[اَ - َ ]َلػ-ِبػ -[ َ ]شػ-2اُ 

a-di ha-am-ši-šu 

 
ú-š[a]-bi-l[a-a]k- 

[k]um-ma
(20)  

لخمس مرات ارسمت لؾ 

 
 

ِب -رِ -َي ِيكػ-2ِلػ- بػلوَيالَف -ا
ُش -ِمػ-ِامػ-د  ِلػ-ِت ا-2اَ -ُنػ-اف
َي -لويال اينَف -ُب ا-ِصػ-اصػ-ِلػ
ُف -دِ -ِاد-ِلػ

a-na LUGAL be-lí-ia ik-ri-bi 

 
an-nu-ú-ti a-du li-im-mi-šu 

li-iş-şi-pu a-na LUGAL EN-ia 

 

li-id-di-nu
(21)
 

اللؼ مرة ليزداد العطاء لسيدي الممؾ  (الصالة)الجؿ سيدي الممؾ صميت تمؾ 
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 : مايصاغ من االعداد الرتتيبية-2
او  (ūt)يصاغ ىذا النوع مف االعداد في المغة االكدية بوساطة الالحقة اوت 

باالشورية مع الحقة اسـ (-ē)او أي (-ī)باالشورية والنياية الظرفية أي  (utt)ُأتُّش 
اذ تمحؽ ىذه االضافات اسـ العدد  (ia)يَ  (وىي في البابمي واالشوري الوسيط)الذات 

 : الترتيبي كاآلتي
 ia+ ī/ē + ūt/utt +  اسم العدد الترتيبي

: مثاؿ ذلؾ
šanûtē-ia allikَي َاِلمؾ -َشنو تػ 

(22)
 

أذىب لممرة الثانية 
متعمقة  (ia)يَ  (وىي في المثاؿ السابؽ)والبد اف تكوف الحقة اسـ الذات 

اذ نجدىا تتغير طبقا . بشخص الفاعؿ في العصريف البابمي واالشوري الوسيط 
وىو ضمير التممؾ لمشخص  (ia)فتكوف يَ  (أي الفاعؿ)لضمير الشخص القائـ بالفعؿ 

وتكوف . كما في المثاؿ السابؽ  (متكمـ)اذ كاف الفاعؿ شخص اوؿ . ()المتكمـ
اذا كاف ضمير الفاعؿ في .()(المخاطب)وىو ضمير التممؾ لمشخص الثاني  (ka)ؾَ 

: كما في المثاؿ االتي. ( )(المخاطب)الفعؿ مسندا الى الشخص الثاني 
ػ-َشبػ-َؾ تَػ-ِاكػ-ِتػِ -نػُ -َشػ َِ ša-nu-ti-ik-ka ta-šap-pa-raَر -ِب

(26)
 

لممرة الثانية  (لي)انت تكتب 
ويبدو اف المغة االكدية في العصر االشوري الوسيط وما بعده لـ تعد تمتـز 

وىي  )(šu)بمطابقة الحقة اسـ الذات لضمير الفاعؿ في الفعؿ اذ نجدىا اصبحت ُش 
بغض النظر عف ضمير الفاعؿ في .( )(تمثؿ ضمير التممؾ لمشخص الثالث الغائب

: ، ويتضح ذلؾ في المثاؿ االتي()الفعؿ
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ša-aš-šu-te-šu ana (GN)allikَالِّؾ  (GN) َافَ 2ُش -تػ-ُشػ-َاشػ-َشػ
(29)
 

لممرة السادسة  (مكاف ما)اذىب الى 
 šaššutešuفي العبارة (šu)ومف خالؿ المثاؿ السابؽ نجد اف الالحقة ُش 

وىو كما (َالمؾ)allikأي لممرة السادسة لـ تطابؽ ضمير الفاعؿ في الفعؿ  (َششُّشبُش )
( šu)في حيف تمثؿ الالحقة ُش  . (المتكمـ)نرى فعؿ مسند الى ضمير الشخص االوؿ 

وردت  (šu)وفي مواضع اخرى نجد اف الالحقة ُش .()ضمير الشخص الثالث الغائب
: مطابقة لضمير الفاعؿ في الفعؿ كما في المثاؿ االتي

ša-nu-te-šú is-se-qeؽ -سػ- ِيسػ2ُش -ِتػ-ُنػ-َشػ
(31)
 

يأخذه لممرة الثانية 
في المثاؿ السابؽ قد ورد مسندا الى ضمير  (ِاسِّػؽ)isseqeاذ نجد اف الفعؿ 

وىو بطبيعة الحاؿ يطابؽ .( )(i)الشخص الثالث المفرد الغائب متمثال بالكسرة 
كما ذكرنا سابقًا ، ( الغائب)التي تمثؿ ضمير التممؾ لمشخص الثالث  (šu)الالحقة ُش 

باالعداد  (ānu)وتصاغ اعداد التكرار في المغة االكدية بالحاؽ النياية الظرفية َاُف 
 (َشنياف)  šaniānuالترتيبية في العصريف االشورييف الوسيط والحديث مثاؿ ذلؾ صيغة 

لممرة الرابعة ، وىي صيغ : بمعنى (َربياف) rabiānuلممرة الثانية ، وصيغة : بمعنى
كما تصاغ .غير مبرىف عمى وجودىا في العصريف البابمي القديـ واالشوري القديـ

عمى العدد الترتيبي في  (iš)اعداد التكرار في المغة االكدية بادخاؿ النياية الظرفية اش
لممرة  (َشنيش) šanîš: كما في الصيغ االتية . العصريف البابمييف الحديث والمتاخر 

 (َخمِشش) hamšiš لممرة الرابعة ، (ربيش) rebîš لممرة الثالثة ،  (َشمِشش)šalšiš الثانية ،
. ()وىكذا.....لممرة الخامسة 

في نصوص ماري .( )(a.a)آ .كما استعممت المغة االكدية النياية آ
ونصوص العصريف البابمي واالشوري الحديث بعد اسـ العدد لمداللة عمى اسـ منسوب 



 
 

   

 

أعداد التكرار واألعداد  
 التوزيعية في اللغة األكدية

 عبدالله علي محمد التميم. م.م
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  424 

 

 جملة آداب الفراهيدي

الى العدد عمى غير قياس ، فضال عف الداللة عمى معنى المضاعفة والتكرار في 
. ()مئة مرة: بمعنى(اَ -اَ -مػ) me-a-aثنائي، و: بمعنى (اَ -اَ -نػَ -ُشػ) šu-na-a-a: نحو

ومما تقدـ يمكننا عقد مقارنة بيف اعداد التكرار المبنية مف العدد االصمي 
: وتمؾ المستندة الى العدد الترتيبي عمى وفؽ االتي

بغض النظر  (šu)تستعمؿ اعداد التكرار المستندة الى العدد االصمي الالحقة ُش  .1
عف ضمير الفاعؿ المسندة اليو صيغة الفعؿ في الجممة، في حيف تركز اعداد 
التكرار المستندة الى العدد الترتيبي في بعض االحياف عمى اف تكوف الالحقة 

 .التي تمي العدد مطابقة لضمير الفاعؿ

تأخذ اعداد التكرار المصاغة مف العدد االصمي صيغة المذكر لمعدد الذي اشتقت  .2
منو في حيف تأخذ اعداد التكرار المصوغة مف العدد الترتيبي في الغالب صيغة 

 .المؤنث لمعدد الذي اشتقت منو

غالبا ماتدؿ العبارات التي تحوي اعداد التكرار المبنية مف العدد االصمي عمى  .3
معنى الزمف الماضي في حيف تدؿ العبارات ذات االعداد التكرارية المبنية مف 

 .العدد الترتيبي عمى زمف الحاضر والمستقبؿ

ويمكف اف تقارف صيغ االعداد التكرارية في المغة االكدية مع داللة النائب عف 
في المغة  (َمرَّة)مع االخذ بالحسباف اف كممة . ()المفعوؿ المطمؽ في المغة العربية

العربية ىي لفظة معربة بحسب سياقيا مف الجممة اذ تأتي في بعض االحياف نائبة 
عف المفعوؿ المطمؽ وتاتي غير ذلؾ في احياف اخرى ، وفيما عدا ذلؾ وبما اليقبؿ 
الشؾ البد مف اف تكوف المغة االكدية قد عرفت صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ 
لتكوف بذلؾ قد تطابقت مع المغة العربية في كيفية االشتقاؽ والمفظ والمعنى والحالة 

: ولتوضيح ذلؾ نستشيد بالمثاؿ االتي مف النصوص المسمارية.االعرابية
 i-na KÙ.BABBAR DAM.GAR-imاـ -يار.باّبار دام.3يوَف -اِ 

na-ba-al-ka-ti-im ša-la-aš 
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اش -َلػ-ِاـ َشػ-ِتػ-َكػ-الػ-َبػ-فَ 
ِات -ِكػ-الػ-بػَ -ا

a-ba-al-ki-it
(37)
 

 (مرات)لمتاجر عبرت ثالث عبورات  (العائدة)مع الفضة 
مف خالؿ ما تقدـ نمحظ اف صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ واضحة جدا 

واف الصيغة ( )(عبور ، اجتياز): ىي مصدر بمعنى(نبمكِتـ) nabalkatimفالمفردة 
فعؿ ماٍض مف الصيغة األولى رباعي الجذر  (اتِ -ِكػ-الػ-بػَ -ا) a-ba-al-ki-itالفعمية 

وىو ( ب ؿ ؾ ت )(blkt)وىو في االصؿ مف الجذر.(َنَبمُكتُ ) nabalkutuمف المصدر 
وبيذا تكوف االكدية قد طابقت العربية في .()مسند الى ضمير الشخص االوؿ المتكمـ

امكانية التعبير عف صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ في مثؿ ىذه التراكيب حيث 
صيغة النائب عف المفعوؿ المطمؽ اذ  (َنبالَكِتـ َشالش) nabālktim šalāšمثمت العبارة 

. ورد العدد مع لفظ مف اصؿ الفعؿ
: االعداد التوزيعية: ثانيا

توّزعوه فيما بينيـ أي : التوزيع في المغة العربية معناه القسمة والتفريؽ يقاؿ
. ()تقّسموه او اقتسموه فيما بينيـ واختص كؿ واحد بجزء معيف

وعمى ىذا االساس فإف االعداد التوزيعية ىي تمؾ الصيغ التي تبنى مف لفظ 
العدد بطريقة معينة وتستعمؿ في المغة لمداللة عمى معنى التوزيع او التقسيـ او 

وفي المغة االكدية ىناؾ صيغ خاصة لمواحد واالثنيف اذ ترد صيغة . التخصيص
ištēnâ (اشتينا)اوištēnû (اشتػنو) لممذكر والمؤنث في العصريف  (كؿ واحد)لتعني

كؿ اثنيف في : بمعنى (شّنو)šinnûاالكدي واالشوري القديـ ، ووردت الصيغة 
العصريف البابمييف الوسيط والمتاخر ، ووردت في العصر االشوري الحديث الصيغة 

šinašan (ِشَنَشف) واما صيغ االعداد التوزيعية في االعداد . ( )(كؿ اثنيف): لتعني
 puruss-āفانيا تبنى عمى وزف  (مف ثالثة الى عشرة)
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كؿ  (ُربواَ ) rubûāكّؿ ثالثة، : أي (ُشُمشَّا) šuluššāكما في .( )(آ-ُبرسس)
ولتوضيح ذلؾ نورد .()كؿ عشرة (ُاُشرَّا) ušurrāكؿ تسعة ،  (ُتشواَ ) tušûāاربعة ، 

: االمثمة االتية
 ُا    البي  2ا-نػُ -ِانػ- ِشػ  َش 

 مبش .  2اينِسي  اشتػّنُو 

ša  ši-in-nu-ú  alpī  u 

ištennû  ENSÍ . MEŠ
(44)
 

 (ثوراف وحراث لكؿ واحد)كؿ ثوريف وحراث لكؿ واحد مف االمراء 
 

 

1NINDAف ِمتَخرَتـ اِف ؽَ -ِانػ- ِشػنِينَدا 1
(45)
 ši-in-ni qâne

(46)  

mithartam
(47)  

 

واحد نندا  (تعادؿ)كؿ قصبتيف مساحة 
 

: وكذلؾ

ُشَـّ ُاباف َخشي َقبميتـُ  
َـّ ُا ُشميَمـ ُشػ َش -لُػ-ِامت

 [ت]ُػطُّشَر پ

šumma ubān hašî qablītum 
imittam u šumēlam šu-lu-ša 

puţţura[t]
( 48)

 

. األوسط لمرئة مجزء كؿ ثالثة الى اليميف واليسار  (اإلصبع)اذا كاف الجزء 
اذا كاف الجزء االوسط لمرئة مجزء الى ثالثة اجزاء الى اليميف وثالثة اجزاء الى )

 (اليسار
 

 اقميُتُشُف يانشاـ -ا-ُبػ-رُ 
PN2 PN اقميُتُشُف اشتػبػبػُؿ 

ru-bu-a-am ANŠE eqlētušunu 

PN PN2 eqlētušunu uštepēlu
(49)  
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أي كؿ حقؿ ). لمحقؿ (  )(حمار)كؿ اربعة  (بمساحة)س ، ص تبادال حقوليما 
 (حمار)بمساحة اربعة 

وعمى ىذا االساس نمحظ اف االعداد التوزيعية في المغة االكدية ُتَكّوف مف 
فإنيا تبنى مف لفظ العدد  (عشرة-ثالثة )الواحد واالثنيف بصيغ محددة وفي االعداد 

وأما االعداد .()طويمة (ā)مضافا اليو الالحقة الظرفية  (ُبرُّشس)purrusعمى وزف 
غير واضحة  (Von sodenبحسب )فإنيا  (العشرة)التوزيعية مف االعداد فوؽ 

 مع العدد االصمي لمداللة ( )(كؿ)وفي المغة العربية فقد استعممت المفردة .()تماما
وىذا واضح في قوؿ ا عزؿ  (أي االعداد التوزيعية )عمى ىذا النوع مف التراكيب 

يْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ هِنْهُوَا السُّدُسُ هِوَّا تَزَكَ﴿: وجؿ  بَىَ لِأَ واما الصيغة االساسية المعتمدة . ()﴾ ... وَ
في المغة العربية لمتعبير عف االعداد التوزيعية فيي مابني مف اسماء االعداد عمى 

كاحاد  (العدد المعدوؿ)وىو ما اصطمح عميو في العربية بػ (َمْفَعؿ)او  (ُفَعاؿ)وزف 
الخ ، وتكوف ىذه االلفاظ لممذكر .....وموحد ، وثناء ومثنى ، ثالث ومثمث ، 

والمؤنث بمفظ واحد وىي صيغ مأخوذة مف لفظ العدد االصمي ومعدولة عنو ببناء 
تخفيفا لمفظة اذ يعطي كؿ واحد مف ىذيف البناءيف معنى  (فعاؿ او مفعؿ)صيغة 

العدد التوزيعي فاحاد تعني واحدا واحدا ، وموحد تعني ايضا واحدا واحدا وثناء تعني 
وترد ىذه االلفاظ في العربية . ()وىكذا........اثنيف اثنيف وكذلؾ مثنى وثالث ورباع 

 الْحَوْدُ لِلَّهِ فَاطِزِ السَّوَاوَاثِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْوَلَائِكَتِ رُسُلًا أُولِي ﴿:صفات ومف ذلؾ قوؿ ا تعالى

ثُلَاثَ وَرُبَاعَ  فمثنى ومابعده ىنا ىي صفات الجنحة مجرورة بالفتحة .()﴾أَجْنِحَتٍ هَثْنَى وَ
بدال مف الكسرة النيا ممنوعة مف الصرؼ لموصفية والعدؿ كما يمكف اف تكوف دالة 

. ()عمى الحاؿ ايضا
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ترد لتدؿ عمى الحاؿ او البدلية كما  (أي االعداد المعدولة)او اف ىذه االلفاظ 
بَاعَ﴿: في قوؿ ا تبارؾ وتعالى ثُلَاثَ وَرُ اذ اف . ( ) ﴾ فَاًْكِحُىا هَا طَابَ لَكُنْ هِيَ النِّسَاءِ هَثْنَى وَ

وىو - ما طاب لكـ–مثنى وما بعده يدؿ عمى احواؿ مف النساء او انو بدؿ مف )
الينصرؼ ، النو اجتمعت فيو عمتاف االولى انو معدوؿ عف عدد والثانية انو معدوؿ 

وترد ايضا صيغ ىذه االعداد لغاية اخبارية كما في قوؿ النبي محمد .( )(عف تأنيث
. ()فمثنى االولى خبر والثانية توكيد(صالة الميؿ مثنى مثنى): (صمى ا عميو وسمـ)

ويبدو اف المغة العربية استعممت صيغة تكرار العدد االصمي والعدد الترتيبي 
ادخموا الغرفة واحدا واحدا او اثنيف اثنيف او : نحو.()لمداللة عمى االعداد التوزيعية

ثالثا ثالثا وفي الترتيبي ادخموا الغرفة االوؿ فاالوؿ او الثاني فالثاني أو الثالث فالثالث 
اال انيا تحمؿ .()وجميع ىذه الصيغ في المغة العربية حاؿ مؤولة دالة عمى الترتيب

. ()ضمنا معنى التوزيع
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اخلالصة واالستنتاجات 
دراسة – مف خالؿ دراسة اعداد التكرار واالعداد التوزيعية في المغة األكدية 

: مقارنة تبيف التالي 
تختمؼ العبارات المتضمنة اعداد التكرار في الداللة الزمنية لمفعؿ ، وغالبا ما  -1

تدؿ العبارات المتضمنة اعداد التكرار المسندة الى العدد االصمي عمى صيغة 
الزمف الماضي ، في حيف تشير العبارات ذات االعداد التكرارية المسندة الى 

 .العدد الترتيبي الى الزمف الحاضر والمستقبؿ
يمكف اف تقارف صيغ اعداد التكرار في المغة األكدية مع داللة النائب عف  -2

 .المفعوؿ المطمؽ في المغة العربية
تشترؾ صيغ االعداد التوزيعية في المغة األكدية والعدد المعدوؿ في المغة العربية  -3

 .باف لكؿ مف ىذه الصيغ غاية اخبارية 
استعممت المغات العاربة صيغًا مختمفة لمداللة عمى اعداد التكرار اال اف تمؾ  -4

االختالفات كانت عمى الصعيد البنيوي لمجمؿ ،عمى حيف انيا تطابقت مع 
 .بعضيا مف حيث المعنى

ُخصَّ العدد واحد في المغة األكدية في عصوٍر معينة بميزة دوف بقية االعداد  -5
وىي اكتسابو معنى مستقؿ تنحصر .االخرى المستعممة في صياغة اعداد التكرار

. داللتو بمعنى التكرار
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اهلوامش واملصادر 
                                                   

ينظر الرازي ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ،مختار  (1)
. 567، مادة كرر ، ص1981الصحاح،بيروت،

(2) AG,p.59. 
(3) CDA,p.135:b 
(4) GAG,p.117. 

 :وىي صيغة مفترضة لـ يتـ التاكد مف ورودىا في النصوص المسمارية ،ينظر (5)
CDA,p.135:b 

 

يبدو اف المغة االكدية بدات في العصر البابمي الحديث والمتأخر بتطبيؽ القاعدة  (6)
المتبعة في صياغة اعداد التكرار عمى العدد واحد ، ولـ تعد المواحؽ المذكورة 

تتصؿ بيذا العدد بشكؿ مباشر بؿ تـ الفصؿ بيف العدد واحد وما يتصؿ بو مف 
مف العصر البابمي المتأخر لتعني  (التيػنيُش ) iltēnīšuلواحؽ حيث وردت صيغة 

وىي كما نرى يمكف تجريدىا مف المواحؽ واالبقاء عمى العدد االصمي واحد  (مرة)
 .       CDA,p.135:،عف ىذه الصيغة، ينظر

(7) OBTR,No.162,p.133. 
(8) AbB,Vol.9,No.103,p.66. 

وىي االصؿ الذي اشتؽ منو ىذا ( ثف)نالحظ ىنا اف العدد اثنيف عاد الى مادة  (9)
( t)بالثاء  (š)وذلؾ بعد ابداؿ صوت الشيف . العدد في المغات العاربة 

(10) GAG,p.117. 
بالعدد االصمي  (yd)في االوغاريتية يعبر عف عدد المرات بالحاؽ كممة يد  (11)

ؽ -ح ؽ ت ـ-ـ ر-ش ب ع ا د-و-ش ب ع د-ا د ت ي-ؼ ع ف)): نحو
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سيدتي سبع مرات وسبعا عف بعد ( بيف يدي)أي اماـ اقداـ ( ))(ؿ ت
 اسماعيؿ ، خالد ، مقدمة في قواعد االوغاريتية،: ، ينظر((انحنيت
قبؿ العدد  (zmn)وفي االرامية تستعمؿ كممة ز ـ ف .  49، ص1998االردف،

: ينظر. االصمي مباشرة وبصيغتي المذكر والمؤنث لمداللة عمى عدد المرات 
Stevenson,B.,Grammar of Palestinian Jewish Aramic, 

Oxford,1981,p.106. 
. 126:سورة التوبة ، االية  (12)
. 58:سورة النور  ، االية  (13)
. 80:سورة التوبة، االية  (14)

(15) AbB,Vol.9,No.240,p.148. 
(16) CAD,Š,I,p.262:b. 
(17) ARM,Vol.18,p.26. 

، 1988رشيد، فوزي ، قواعد المغة االكدية ،نسخة خطية غير منشورة،بغداد، (18)
 .AG,p.59;GAKK,p.242:وكذلؾ ينظر.33ص

بمعنى إلى بدال  مف  (افَ ) anaوفي اآلشورية القديمة استعمؿ حرؼ الجر 
 .GAG,p.117:ينظر. (ادِ ) adiحرؼ الجر 

(19) AbB, Vol.9,No.162,p.104. 
(20 AbB, Vol.9,No.155,p.100. 
(21) SAA,Vol.10,No.198,p.161. 
(22) GAG,p.118. 

 : ينظر .  (ia)عف الضمير َي  (23)
CDA,p.440:a 
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 :ينظر.   (ka)عف الضمير  َؾ  (24)
CDA,p.139:a 

(25) GAG,p.118. 
(26) CAD,Š,I,p.410:b. 
(27) CDA,p.343:a. 
(28) GAG,p.118. 
(29) CAD,Š,II,p.177:b. 

المزوري ، رونؽ جندي ، الضمائر :لممزيد عف الضمائر في المغة االكدية ينظر (30)
في المغة االكدية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الموصؿ ، 

2007 .
(31) CAD,Š,I,p.410,:b. 

حنوف ، نائؿ ، المعجـ ، :لممزيد عف اسناد الضمائر الى االفعاؿ ينظر (32)
، 2001،بغداد،1المسماري ، معجـ المغات األكدية والسومرية والعربية،ج

. ومابعدىا148ص
(33) GAG,p.118. 

(. ia)او  (ya)ىي ذاتيا ياء النسبة يَ   (a.a)آ .تجدر اإلشارة إلى اف النياية آ (34)
:                 ينظر

AbZ,p.202,No.579:a. 
لممزيد عف إمكانية اشتقاؽ صيغ أخرى ذات معاف مختمفة مبنية مف أسماء  (35)

: األعداد ينظر
GAG,p.118-119 
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المفعوؿ المطمؽ ىو مصدر يذكر بعد فعؿ مف لفظو تاكيدا لمعناه او بيانا  (36)
 ﴿: لعدده او نوعو او بدال مف التمفظ بفعمو ، مثاؿ االوؿ قوؿ ا تبارؾ وتعالى

،والثاني وقفت وقفتيف، والثالث 164:  ﴾  سورة النساء َوَيلََّم اللَُّو ُموَسى َتْيِليًما
. سرت سير العقالء، والرابع صبرا عمى الشدائد، وينوب عنو عدة اشياء 

لممزيد عف المفعوؿ المطمؽ وماينوب عنو " مادؿ عمى عدده"ماييمنا منو ىو 
، 1989،بيروت ،3،ج22الغالييني،مصطفى، جامع الدروس العربية ،ط: ينظر

ومف خالؿ االطالع عمى كتب النحو العربي يبدو اف المفعوؿ المطمؽ الذي يرد 
بعد فعؿ مف لفظو لبياف عدده يقتصر عمى مايدؿ عمى الواحد واالثنيف ؛الف 
التمفظ بصيغة المفرد والمثنى لكممة معينة سيدؿ بالتأكيد عمى النوع والعدد في 

دلت كؿ مف ((ركعت ركعتيف))و((ضربت الولد ضربة))اف واحد فقولنا مثال 
عمى المفعوؿ المطمؽ ؛ النيما لفظتاف مشتقتاف مف اصؿ  (ركعتيف)و  (ضربة)

الفعؿ ودلت كؿ واحدة عمى عدده بحسب صيغتيا في االفراد او التثنية وىذا 
غير ممكف مع بقية االعداد االخرى ، النيا تدؿ عمى عدد مرات وقوع الفعؿ 

اذ التقدير انذرتؾ انذارا  ((انذر تؾ ثالثا))لكنيا غير مشتقة مف لفظو في نحو 
 ﴾  َفاْجِلُدوا ُيلَّ َواِحدٍد ِمْنُيَما ِمَ َة َجْلَدةٍد ﴿: ثالث مرات ، ومثمو قوؿ ا عزوجؿ 

،اذ التقدير اجمدوا كؿ واحد منيما جمدا ثمانيف جمدة وعمى 4:سورة النور ، االية 
اليكوف اال مع مادؿ عمى واحد او اثنيف  (لبياف العدد)ىذا فاف المفعوؿ المطمؽ 

سواء  (مادؿ عمى عدده)مف لفظو وماعدا ذلؾ فيو نائب عف المفعوؿ المطمؽ 
اـ لفظ عدد مع كممة مرة كما في  ((ضربتؾ ثالثا))أكاف لفظا مستقال في نحو

َل َمرَّةٍد ﴿: قوؿ ا  تعالى  ﴾ سورة االسراء  َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َيَما َدَخُلوُه َأوَّ
. ((ركعت اربع ركعات))او كاف عددا مع لفظ مف اصؿ الفعؿ نحو .7: ،االية
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، بيروت 2،ج4رضا ، عمي ، المرجع في قواعد المغة العربية ،ط:لممزيد ، ينظر
.  ومابعدىا54،ص2003، 

(37) AbB,Vol.9,No.232,p.144. 
(38) CDA,p.227:b. 

سميماف ، :لممزيد عف االفعاؿ ذات الجذر الرباعي في المغة االكدية ،ينظر (39)
تاريخيا وتدوينيا  (االشورية– البابمية )عامر ، المغة األكدية 

حنوف ، نائؿ ، :، وكذلؾ ، ينظر230-229، ص1991وقواعدىا،الموصؿ،
. 162المعجـ المسماري، مصدر سابؽ ، ص

الرازي ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ، مصدر سابؽ ، مادة  (40)
. 719وزع،ص

(41) GAG,p.118;AHw,p.400:b. 
موسكاتي، سباتينو، المدخؿ الى فقو المغات السامية المقارف ، : وكذلؾ ينظر

. 203،ص 1985محمد المطمبي وميدي المخزومي ، بيروت ،: ترجمة 
 :                                        وكذلؾ ينظر. المصدر نفسو : ينظر (42)

SGB,p.64;GAG,p.118 
(43) SGB,p.64;GAG,p.118;AHw,p.1443:b. 
(44) CAD,Š,III,p.53:b. 

(45 )NINDA لفظة سومرية يقابميا باالكدي  nindanum (ِننَدنـ) (عصا): بمعنى 
 (ستة امتار عمى وفؽ مقاييسنا المعاصرة)ـ 6وىي وحدة قياس لمطوؿ تعادؿ 

 .(ستة امتار مربعة )2ـ6وتستعمؿ وحدة قياس لممساحة لتعادؿ 
البات،رينيو، قاموس العالمات المسمارية :،وكذلؾ ينظرCDA,p.254:a:ينظر
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، ترجمة البيرا بونا ، وليد الجادر وخالد سالـ اسماعيؿ ، اشراؼ عامر سميماف 
. 597،رقـ العالمة،245،ص2004، بغداد،

(46  )qanûm (َقنوـ) : مفردة اكدية يقابميا بالسومريةGI (ي ِِ بمعنى قصبة (ِؾ
عمى وفؽ المقاييس  (ثالثة امتار)ـ 3وتستعمؿ وحدة قياس لمطوؿ وتعادؿ 

، (ثالثة امتار مربعة)2ـ3المعاصرة ، كما تستعمؿ لقياس المساحة وتعادؿ 
سميماف ، عامر ، المغة االكدية ، :  ، وكذلؾ ينظرCDA,p.284:a:ينظر

. 302مصدر سابؽ ، ص
(47) CAD,Š,III,p.54:b. 
(48) CAD,Š,III,p.262:b. 
(49) CAD,R.P.401:a. 

وقد استعممت ىذه  (ػرُ ېامػ)imeruوباالكدية  (انشي) ANŠEحمار بالسومرية   (50)
 (مئة لتر)لتر 100حيث تعادؿ  (أي وحدة كيؿ)المفردة كوحدة قياس لمحجوـ 
رقـ . 119البات ، رينيو ، مصدر سابؽ  ص: وفؽ المكاييؿ المعاصرة، ينظر

 ، وعمى ما يبدو فانيا وردت ىنا بوصفيا مقياسًا لممساحة اذ 208العالمة 
تقاس المساحة في بعض االحياف بمقدار ماتحويو مف بذور لمزراعة ، وكانو 

اف مساحة الحقؿ الواحد تسع لزراعة اربعة )اراد اف يقوؿ في المثاؿ المشار اليو 
أي انيا تسع لزراعة اربع مئة كغـ مف  (اضعاؼ حمؿ الحمار مف البذور 

. البذور
في المغة  ( طويمةā)البد مف االشارة الى اف الوظيفة االساسية لالحقة الظرفية  (51)

االكدية ىي توزيعية او تقسيمية اال اف ذلؾ الينفي اف تكوف ليذه الالحقة 
وظائؼ اخرى ذات معاني منفصمة لغويا عف الوظيفة االساسية مف ذلؾ مثال 
ورودىا مع صيغ اعداد االحاد لتكويف الصيغ الدالة عمى الفاظ العقود مثؿ 
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šalāšā (َشالَشا) (ثالثوف)  ،āerb(اربا) (اربعوف).... tišā(تا) (تسعوف)  . 
 Powell,M.A.," The Adverbial Suffix –ā and the: لممزيد ينظر

Morphology of the Multiples of Ten in Akkadian " , ZA , Vol. 
72 , Berlin , 1982 .,p.98ff 

اما في معظـ المغات العاربة فاف االعداد التوزيعية  تبنى بتكرار العدد 
أي  (َشَنيـ َشَنيـ)šanayim šanayimاالصمي ، ومف ذلؾ مثال في العبرية 
أي واحدا  (اَحدو اَحدو) ahadū ahadūاثنيف اثنيف ، وفي العربية الجنوبية 
موسكاتي ، سباتينو ، مصدر :ينظر. واحدا وىكذا مع بقية لممغات العاربة 

 203سابؽ ، ص
(52) GAG,p.118 

في المغة العربية تدؿ عمى العموـ وىي مف الكممات المالزمة ( كؿ)اف لفظة  (53)
لالضافة اذ انيا تؤدي معنى التخصيص بعد االضافة وىي بيذا تجعؿ مف اسـ 

العدد بعدىا داال عمى معنى التوزيع والتخصيص وقد تجرد مف االضافة 
اذ  (كٌؿ يموت)ويمحقيا التنويف الذي يعوض عف االضافة المحذوفة كقولنا 

، ......رضا ، عمي ،المرجع في قواعد:لممزيد ينظر (كُؿ انساٍف يموت)التقدير 
. ومابعدىا188مصدر سابؽ ، ص

. 11:سورة النساء ، االية (54)
ابف سيده ، عمي بف اسماعيؿ ، كتاب العدد :لممزيد عف العدد المعدوؿ ينظر  (55)

في المغة ، تحقيؽ عبد ا بف الحسيف الناصر وعدناف بف محمد الظاىر ، 
وكذلؾ ابف منظورابو الفضؿ .21،ص1993،مكتبة المشكاة االسالمية ، 1ط

،مادة 1994  بيروت ، 3جماؿ الديف محمد بف مكـر ، لساف العرب ،ج 
. 449وحد،ص
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 1:سورة فاطر ، االية (56)
الزجاج ، ابو اسحاؽ ابراىيـ بف السري، معاني القراف واعرابو ، شرح وتحقيؽ  (57)

. 9،ص1988،بيروت ،2،ج1عبد الجميؿ عبده شمبي ، ط
. 3: سورة النساء ، االية  (58)
. 9الزجاج ، ابو اسحاؽ ابراىيـ بف السري،المصدر السابؽ،ص (59)
، (المجرورات-العدد)البقري ، ، احمد ماىر ، دراسات نحوية في القراف الكريـ ، (60)

. 18،ص1986مصر،
: تصاغ االعداد التوزيعية في معظـ المغات العاربة بتكرار العدد االصمي  (61)

. 203موسكاتي ، سباتينو ، مصدر سابؽ ، ص:ينظر
. 371-370ت،ص.، مصر ، د2، ج3حسف ، عباس ، النحو الوافي ، ط (62)

. 84-78،ص3وكذلؾ  الغالييني ، مصطفى ، مصدر سابؽ ، ج
يرى بعض النحاة اف العرب عدلوا عف التكرار العددي بالعدد المعدوؿ اذ  (63)

النو عدؿ عف ذلؾ  ((..جاءوا واحدا واحدا او اثنيف اثنيف ))اليجوز في راييـ 
 370حسف ، عباس ، المصدر السابؽ ،ص: ينظر ((...احاد ومثنى وثالث))بػ

، ويبدو لنا انو الفرؽ بيف التكرار العددي والعدد المعدوؿ اذ يدؿ كالىما عمى 
. معنى الترتيب والتوزيع في الوقت نفسو


