اسم العدد في اللغة العبرية
م.عباس سليم زيدان-جامعة واسط – كلية اآلداب

שֵׁ ם ה ִמ ְספָּר בשפה העברית
מאת-עבאס סלים זידאן  -המחלקה ללימודי המזרח  -הפקולטה לאמנויות
אוניברסיטת ואסיט

שֵׁ ם ה ִמ ְספָּר בשפה העברית חילק לשלושה חלקים והם:

ִ " – 1מסְ פָּ ר יְסו ִֹדי

"  .מספרים אלה דומים מאוד את המספרים בשפה

הערבית ואת מס ' 1،2מסכים ממוספרים במונחים של גברי ונשי .בעוד מספרים
( )21-3ו ( )21-23הגיעו העבירה ،שם זכר ונקבה .כמו גם המספר מגיע בשתי
צורות ،אחת תוספים מוחלט ،אחר ,על פי הטבלאות הבאות:

( )2

األعداد التي تأتى مع
المذكر
مطلق

مضاف

المعنى

األعداد التي تأتى مع
المؤنث
مطلق

مضاف

بالعربية

المعنى
بالعربية

אֶ חָּ ד

ַאחַ ד

واحد

ַאחַ ת

ַאחַ ת

واحدة

ְש ַניִם

ְשנֵי

اثنان

ְשתַ יִם

ְשתֵ י

ثنتان

ְשלוֹשָּ ה ְשֹלשֶ ת

ثالثة

שָּ לוֹש ְשלוֹש

ثالث

ַארבַ עַ ת
ַארבָּ עָּ ה ְ
ְ

أربعة

ַארבַ ע
ְ
ַארבַ ע
ְ

أربع

ח ֲִמשָּ ה חֲמֵ שֶ ת

خمسة

חָּ מֵ ש

חֲמֵ ש

خمس

שֵ שֶ ת

ستة

שֵ ש

שֵ ש

ست

ִשבְ עָּ ה ִשבְ עַ ת

سبعة

שֶ בַ ע

שֶ בַ ע

سبع

ְשמ ֹונָּה ְשמ ֹונַת

ثمانية

ִששָּ ה

ְשמ ֹונֶה ְשמ ֹונֶה

ثمان

תִ ְשעָּ ה תִ ְשעַ ת

تسعة

תֵ שַ ע

תְ שַ ע

تسع

עֲשָּ ָּרה עֲשֶ ֶרת

عشرة

עֶ שֶ ר

עֶ שֶ ר

عشر

דוגמאות  :אִ יש אֶ חָּ ד

אִ שָּ ה ַאחַ ת

ְשנֵי פ ֹועֲלִ ים

ְשתֵ י חוֹלוֹת

ח ֲִמשָּ ה ְיל ִָּדים

שֶ בַ ע בָּ נ ֹות

טּודנ ְִטּיוֹת ְ ،שֹלשֶ ת הַ סְ פָּ ִרים ،
במקרה של מספר הוסיף :שֵ ש סְ ֶ
ַארבַ ע הַ מַ ְחבָּ רוֹת חֲמֵ שֶ ת הַ ְקצִ ינִים .
ְ
המספרים המרוכבים:
מספרים מרוכבים נובע המספרים  21-22דומים
()1
למדי בערבית.

مع المذكر

المقابل

مع المؤنث

المقابل العربى

العربى

ַאחַ ד עָּ שָּ ר

أحد عشر

ַאחַ ת עֶ שְ ֵרה

إحدى عشرة

ְשנֵים עָּ שָּ ר

اثنا عشر

ְשתֵ ים עֶ ְשרֵ ה

اثنتا عشرة

ְשלוֹשָּ ה עָּ שָּ ר

ثالثة عشر

ְשלוֹש עֶ ְשרֵ ה

ַארבָּ עָּ ה עָּ שָּ ר
ְ

أربعة عشر

ַארבַ ע עֶ שְ ֵרה
ְ

أربع عشرة

ח ֲִמשָּ ה עָּ שָּ ר

خمسة عشر

חֲמֵ ש עֶ ְשרֵ ה

خمس عشرة

ִששָּ ה עָּ שָּ ר

ستة عشر

שֵ ש עֶ שְ ֵרה

ست عشرة

ثالث عشرة

ִשבְ עָּ ה עָּ שָּ ר

سبعة عشر

ְשבַ ע עֶ שְ ֵרה

سبع عشرة

ְשמ ֹונָּה עָּ שָּ ר

ثمانية عشر

ְשמ ֹונֶה עֶ שְ ֵרה

ثمانى عشرة

תִ ְשעָּ ה ָּשָּ ר ע

تسعة عشر

תְ שַ ע עֶ ְשרֵ ה

تسع عشرة

נציין מהטבלה הקודמת יש לנו לשים את המילה "עָּשָּ ר" עם
המספר שמגיע עם זכר ،בזמן שאנחנו "עֶשְ ֵׁרה" עם מספר
ַאחַ ת עֶ ְש ֵרה
שמגיע עם נקבה ،כגוןַ :אחַ ד עָּ שָּ ר

المعنى

العدد

العدد

بالعربية

المعنى
بالعربية

עֶ ְש ִרים

عشرون

ְשלו ִֹשים

ثالثون

ַארבָּ עִ ים
ְ

أربعون

ח ֲִמ ִשים

خمسون

ִש ִשים

ستون

ִשבְ עִ ים

سبعون

ְשמ ֹונִים

ثمانون

תִ ְשעִ ים

تسعون

מֵ ָאה

مائة

מָּ אתַ יִם

مائتان

ְשלוֹש מֵ אוֹת

ثالثمائة

ַארבַ ע מֵ אוֹת
ְ

أربعمائة

חֲמֵ ש מֵ אוֹת

خمسمائة

שֵ ש מֵ אוֹת

ستمائة

ְשבַ ע מֵ אוֹת

سبعمائة

ְשמ ֹונֶה מֵ אוֹת

ثمانمائة

תְ שַ ע מֵ אוֹת

تسعمائة

אֶ לֶף

ألف

ַאלְ פַ יִם

آلفان

ְשנֵי ֲאלָּפִ ים

ألفان

ְשֹלשֶ ת ֲאלָּפִ ים

ثالثة آالف

ַארבַ עַ ת ֲאלָּפִ ים
ְ

أربعة آالف

חֲמֵ שֶ ת ֲאלָּפִ ים

خمسة آالف

שֵ שֶ ת ֲאלָּפִ ים

ستة آالف

ִשבְ עַ ת ֲאלָּפִ ים

سبعة آالف

ְשמ ֹונַת ֲאלָּפִ ים

ثمانية آالف

תִ ְשעַ ת ֲאלָּפִ ים

تسعة آالف

עֲשֶ ֶרת ֲאלָּפִ ים

عشرة آالف

ְרבָּ בָּ ה

عشرة آالف

ִרבוֹא

عشرة آالف

עֶ ְש ִרים אֶ לֶף

عشرون ألفا

ְשלו ִֹשים אֶ לֶף

ثالثون ألفا

ַארבָּ עִ ים אֶ לֶף
ְ

أربعون ألفا

ח ֲִמ ִשים אֶ לֶף

خمسون ألفا

ִש ִשים אֶ לֶף

ستون ألفا

ִשבְ עִ ים אֶ לֶף

سبعون ألفا

ְשמ ֹונִים אֶ לֶף

ثمانون ألفا

תִ ְשעִ ים אֶ לֶף

تسعون ألفا

מֵ ָאה אֶ לֶף

مائة ألف

ִמילְ יוֹן

مليون

ַארד
ִמילְ י ְ

مليار

תנאי חוזים בואו מילים החוזים
על תמונה אחת ،אם זכר או נקבה:
ִששָּ ה עָּ שָּ ר
הערות:
 - 2במקרה של אהדה של מספרים עם תנאי
החוזים חייבים להיות מקושרים על ידי החמלה
במקום הראשון ב"ו"החבור ،ואז מגיע המספר
על הגב ,ממוספרים כדלהלן:
ַארבָּ עָּ ה תַ לְ ִמ ִידים
עֶ ְש ִרים וְ ְ
ְשלו ִֹשים וְ חָּ מֵ ש חֲתִ יכוֹת
 - 1מגיעה בצורת רבים של אפליה עם המספרים  ،21-2כגון:
ִשבְ עָּ ה ְיל ִָּדים
תֵ שַ ע בָּ נוֹת
 - 3אפליה על המספרים מעל עשר זה המון זמן מגיע ،למעט
שמות ،מידות ומשקלות ,וכן מטבעות ،כמו גם את המילה אִ יש،
הם באים בלשון יחיד ،כגון:
ח ֲִמ ִשים שֶ קֶ ל
ַאחַ ד עָּ שָּ ר יוֹם
ַאלְ פַ יִם אִ יש
()3
-4אם המספרים לפני ( ְכ) יהיה להערכה ،כגון:
כְ מֵ ָאה אִ יש
 - 5בעת כתיבת מספרים גדולים של אלפי לכתוב תחילה ,ואחר
כך מאות ,אחר כך עשרות ,ולבסוף ראשון חסד ב"ו"החבור
תקדים ,כמו:
 - 6591אֶ לֶף תְ שַ ע מֵ אוֹת ח ֲִמ ִשים וְ שֵ ש .

ּושתַ יִם
ַארבָּ עִ ים ְ
ְ - 247שבַ ע מֵ אוֹת ְ
 - 6אם אנחנו להכפיל את מספר לפני שאנחנו מכניסים את
המילה פִי ،כגון:
פִ י ְשלוֹשָּ ה  ،פִ י ח ֲִמשָּ ה

مـــــــؤنث

مذكــــــر
الجمع

المفرد

المفرد

المعنى

ראשוֹן

أول

שֵ נִי

ثانى

ישי
ְשלִ ִ

ثالث

ישית
ישּיִ ים ְשלִ ִ
ְשלִ ִ

ְרבִ יעִ י

رابع

ְרבִ יעִ ּיִ ים ְרבִ יעִ ית

رابعة

ישי
ח ֲִמ ִ

خامس

ישית
ישּיִ ים ח ֲִמ ִ
ח ֲִמ ִ

خامسة

ישּיוֹת
ח ֲִמ ִ

ִש ִשי

سادس

سادسة

ִש ִשּיוֹת

ְשבִ יעִ י

سابع

سابعة

ְשבִ יעִ ּיוֹת

ִראש ֹונִים רִאש ֹונָּה
ְשנִּיִ ים

ִש ִשּיִ ים

שֵ נִית

ִש ִשית

ְשבִ יעִ ּיִ ים ְשבִ יעִ ית

المعنى

الجمع

أولى

ִראשוֹנוֹת

ثانية

ְשנִּיוֹת

ثالثة

ישּיוֹת
ְשלִ ִ
ְרבִ יעִ ּיוֹת

ְש ִמינִי

ثامن

ְש ִמינִּיִ ים ְש ִמינִית

ثامنة

ְש ִמינִּיוֹת

תְ ִשיעִ י

تاسع

תְ ִשיעִ ּיִ ים תְ ִשיעִ ית

تاسعة

תְ ִשיעִ ּיוֹת

ע ֲִש ִירי

عاشر

ע ֲִש ִירּיִ ים ע ֲִש ִירית

عاشرة

ע ֲִש ִירּיוֹת

ִּדּורי "
ִ " - 2מ ְספָּר ס ִ
מספר סידורי המציין את סדר שמות מה ספורים לפני ואחרי .מספר
סודר ,כגון היכולת היחסית מגיעה לאחר שם ואחריה זכר ונקבה ,יחידים
ואת השילוב ,ואת ההגדרה ומאמרים מוגדר.
המספר הסידורי נגזר במספר בסיסי באופן הבא:
()4

הערות:
 - 2לא באים ،במיוחד לאחר מספר מדורגת מספר עשר ,אך
המספרים היו באים לדעת את ההגדרה המקורית של פאר חסר
תקדים ממוספרים שם ,כגון:
ַארבַ ע עֶ ְש ֵרה
הַ שָּ נָּהה ְ
הַ ּיוֹם הַ ְשלו ִֹשים
 -1סטטיסטיקות בימים של החודש אנו משתמשים במספר
במקום המספר הסידורי בסיסיות ,כגון:
ישי בַ חֹ ֶדש
הַ ח ֲִמ ִ
כאשר אתה מזכיר את שמו של החודש את מספר
עם יחס אות ( ְל) ،כגון:

הַ תְ ִשיעִ י לְ מַ ְרס
הָּ ע ֲִש ִירי לְ מַ אי
 -3המספר הסידורי משמש השם ימי השבוע ،למעט יום שבת
ישי ،יוֹם ִש ִשי ،יוֹם
ישי ،יוֹם ְרבִ יעִ י ،יוֹם ח ֲִמ ִ
יוֹם ִראשוֹן ،שֵ נִי יוֹם ،יוֹם ְשלִ ִ
שַ בָּ ת
ִ " - 3מ ְספָּר שָּ בּור "
שברים מנוס במספר
עברית נשי סודר ,למעט מקרים
שבהם מונח וחצי מסוים הנוכחית
את התוספת על מעמדם ,והם
()5
המנוסחת כדלקמן:
חֵ צִ י( חֲצִ י ،
ישית
מַ חֲצִ ית)ְ ،שלִ ישֶׁ ،רבַ ،ח ֲִמ ִ
ִ ،ש ִשית ְ ،שבִ יעִ ית،

ְש ִמינִית

ידוע ה ִמ ְספָּר
אם ברצוני ל ידוע את מספר בהא ה ידוע הוצג ،בתוספת
הסחת דעת נוסף אליו ,כגון ארבעת האנשים ،וזה היה עשוי
תרכובת החלק השני של זה ،כמו שְ נֵׁים העָּשָּ ר איש אם המספר
המקורי או אם זה היה מהמספרים המרוכבים נכנס על החלק

השני כגון :היום ַאחַד עָּשָּ ר אם היה הסחת דעת נשית נכנס על
החלק הראשון של זה ،כמו :השנה האחת עשרה אם זה היה
ִּדּורי נכנס על השם הבא ל ִמ ְספָּר כגון :ארבעים הימים
ִמ ְספָּר ס ִ
עם זאת ,אם הנטייה במספר לבין נטייה להתערבות על ידי
הנטייה בו
כדי הסחת דעת כגון :החמישים ומָּאתַ יִםאם זה לא זוכר אם יש
לנו מנתה מנתה מנתה על התערבות של הסחת דעת ،כגון:
עשרים ושבעת האנשים(.)6
מסקנה
כדי לראות את רזי השפה עברית ,ציין הדמיון שלה לשפות
שמיות אחרות ,היה בעיקר את השפה עברית זה מחקר כתובת
שהמספר בלשון עברית ,אשר ראינו דרך בניית מפוכחת לשוני،
אשר מציין את השפה ולא היו אוניברסליים ،אבל את השפה
בנוי כי נשמר לעשות את זה הרשימה נמשכת עד עצם היום
הזה.
الخالصة
من اجل االطالع على أسرار اللغة العبرية ومالحظة تشابها مع اللغات
السامية األخرى وخصوصا اللغة العبرية كان هذا البحث الذي تناول

موضوع العدد في اللغة العبرية والذي الحظنا من خالله البناء اللغوي
الرصين الذي يدل على لغة وان لم تكن عالمية إال أن بناؤها اللغوي
هو الذي حافظ عليها ليجعلها مستمرة قائمة إلى يومنا هذا.
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