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 0מבוא
המורפולוגיה הסירוגית ,שהייתה אב יסוד בבלשנות השמית במש #למעלה מאל" שנה ,למ ראשית
הדקדוק הערבי ,נמצאת החל בשנות ה 80$של המאה העשרי במחלוקת על עצ ייחודה כתופעה
המאפיינת את השפות השמיות .יש הרואי בעצ השינוי של תבנית עיצורית מסוימת )הקרויה
בדר #כלל שורש( מתבנית תנועתית אחת לאחרת לא יותר מאשר שינויי תנועות פנימיי ),(Ablaut
היינו תופעה המצויה ג בקבוצות לשונות רבות ,למשל ,בקבוצת השפות הגרמאניות )מקארתי ,1981
 ,1993בת$אל  .(11994הבלשני הנוקטי שיטה זו מאשימי את הבלשני הדבקי במושג הסירוג
כמקבלי את המושגי כמובני מאליה ואינ מוכני להרהר אחריה .לגבי עניי זה אעיר רק
שעצ העובדה שלפני למעלה מאל" שנה מצאו חכמי הערבית את שיטת הניתוח לשורש ולמשקל
שיטה הולמת לתיאור עובדות לשונ ,מראה שה לא לקו באורח מחשבה השבוי בתפיסות
מקובעות ,כפי שמייחסי מבקרי מושג הסירוגיות לבלשני המחזיקי בו ,לפי שלא עמד לפניה
דג חשיבה מוכ .ג א בשפות שמיות חיות אחדות )לדוגמה ,השפות השמיות האתיופיות
המודרניות( טושטשה המערכת הסירוגית ,בי השאר ,בשל מגע ע לשונות לא שמיות ,הרי דווקא
העברית בת ימינו היא שפה בעלת כמה מאפייני מורפולוגיי שמרניי ובמרכז המערכת
הסירוגית .הנחת תקפותה המתודית של המערכת הסירוגית היא הנחת היסוד של מאמר זה )השווה:
גולדנברג .(1994
 0.1מערכת המשקלי
הנחת היסוד במאמר זה היא כי המערכת הסירוגית אכ קיימת כדר #יצירת מלי בלשו ,א כי לא
כדר #יחידה .הבלשני עוזי אורנ )תשס"ג( ומיכל אפרת ) (1985מתארי את המערכת הסירוגית
כטבלה בעלת שני ממדי :בממד האנכי באי השורשי שמניינ על פי מילו אב$שוש )תש"ל(
 ,3407ובממד האופקי המשקלי הכוללי בתוכ ג את משקלי הפועל הקרויי בנייני .מספר
המשקלי הפועליי  40ומספר המשקלי השמניי  285פרט לנדירי )על פי ספירתו של אראל
תשל"ז(  .אורנ )תשס"ג  (21 :מעיר בצדק שמספר המשקלי תלוי בתפיסת .לדבריו יש קצת מעל
 100משקלי תיאורטיי ,א #יש לה מופעי שוני ,כלומר ,מימושי שוני על פני השטח )ראה
ג ב$חיי .(1972
מיכל אפרת ) (1985קובעת כי יש להכיר בקיומה של טבלת שורש$משקל סמנטית מקבילה לטבלה
הצורנית ,כלומר ,כל שורה בטבלה מכילה תכונות סמנטיות של השורש וכל טור מכיל תכונות
סמנטיות של המשקל .לשיטתה ,כל משבצת תתמלא רק א כל אחד מארבעת המרכיבי יהיה
קיי ,וזאת לפי תנאי שנית לפרט .כ #למשל ,לדעה ,הרכיבי הסמנטיי של השורש יל"ד
מנועי להתחבר ע אופני הביצוע של משקל ַק ָ.ל ,ולכ אי מילוי של המשבצת ?י ָ
ַ1ד 2.כלומר,
לעתי יש סיבות דקדוקיות למשבצות ריקות בטבלה )הקרויי "חורי מניעה"( ,א #מלבד מגבלות
אלו הטבלה מלאה באופ עקרוני .משמעות הדבר היא שלדעתה ,יש תפקיד סמנטי לכל משקל בנפרד.
המעיי בספרה מגלה שרק משקלי מעטי זכו לתיאור סמנטי ,והשאלה מהו התפקיד הסמנטי של
כל משקל ומשקל ,במיוחד המשקלי השמניי ,נשארה פתוחה .במאמרי משלימי )אפרת
תשמ"ז (1988 ,תוארו משקלי נוספי ,א #שוב מעטי בלבד ,וג הדר #לקביעת הפונקציות של
המשקלי אינה חופשית מבעיות .נראה לי כי ג בעלת התיאוריה נתקלה בקשיי גדולי בתיאור
התפקיד הסמנטי הפרטני של כל משקל 3,ועולה מכא כי ביקורתה על דעתו של חיי רבי )תשמ"ג(,
4
שלמשקלי הש אי בעיקרו משמעות ,לא נסתרה באופ מעשי על ידה.
 1מובא על ידי שורצולד תשס"ב  ,כר #ג 212 :ועל ידי גולדנברג .(1994
 2לפי אפרת תשמ"ז ,1988 ,המשקל מתפקד כאופראטור סמנטי ,היינו הוא גור" תת$קבוצות של רכיבי השורש
הסמנטיי או מוסי" רכיבי משלו.
 3הר2יה לכ #היא שמאז הפרסומי בסו" שנות השמוני לא נידונה החוקיות של משקלי נוספי בפרסומי
משלימי.
 4המשקלי שתפקידיה הסמנטיי תוארו ה :קֵ 3טלְ ,ק ִטילַ ,ק ָ.לְ ,מ 7ק ָ.לֶ ,ק ֶטל ,קֹ ֶטלְ ,ק ִטילְ ,ק ָטלְ :ַ ,ק ִטיל .ס #הכול
טופלו  9משקלי ,ומספר זה הוא  9%בלבד ממספר המשקלי בטבלה ,לפי הערכת החוקרת )אפרת תשמ"ז.(1988 ,
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 0.2מטרת המאמר
מטרתו של מאמר זה היא להציע דר #ביניי לטיפול בנושא זה .הדר #המוצעת היא דר #ביניי בי
השקפתו "הניהיליסטית" של חיי רבי ובי קביעותיה הנחרצות של אפרת .הדר #הזאת בודקת מ
היסוד את שאלת הגדרות המורפמות המעורבות בתהלי #היצירה ומצביעה על דר #לצמצו מספר
הבנייני המורפמיי .צמצו מספר הבנייני מקטי ממילא במידה מרובה את בעיית הקצאת
הפונקציות הסמנטיות הנפרדות לכל משקל ומשקל.
 1הגדרות ותכונות של המשקל
 1.1המהות המורפמית של המשקל
בכל השיטות המקשרות בי המערכת הסירוגית הקרויה שורש$משקל ובי המורפולוגיה המבנית,
מוגדרי ה השורש וה משקל כמורפמות ,היינו כיחידות מינימאליות המרכיבות יחידות גדולות
מה ,קרי תוצרי הסירוג .למורפמה )צור( יש שתי הגדרות:
א היחידה הלשונית המינימאלית בעלת משמעות משלה.
ב יחידה פונטית$סמנטית )מסמ$מסומ( נבדלת מאחרות.
ההבדל בי שתי ההגדרות הוא שבראשונה יש להראות את המשמעות או התפקיד ,היינו לפרש את
המסומ ,החלק הסמנטי ,בעוד שההגדרה השנייה אינה מחייבת את ציו המסומ ,אלא רק את
תיחומו כשונה מאחרי .הדוגמה ששימשה יסוד להגדרה השנייה היא היסוד  cranבמילה האנגלית
 .cranberryיסוד זה הוא מורפמה ,כי הוא נבדל מכל היסודות האחרי ,א #לא נית להגדיר את
המסומ שלו ,היינו את צדו הסמנטי )השוה :שורצולד תשס"ב ,כר #א.(76$72 :
הניסיו של העברית מראה כי ההגדרה הראשונה הולמת במידה רבה את מהות של השורשי,
כלומר השורשי ה יסודות שיש לה רכיבי משמעות ,כגו שיוכ לשדות סמנטיי מסוימי.
לדוגמה ,ללקסמות ָ= ַתבִ ,ה ְכ ִ:יבִ ,ה ְת ַ= ֵ:בִ =ְ ,תיבָ =ְ ,תבִ ,מ ְכ ָ:ב ,שה תוצרי ההסתרגות של שורש
אחד ,יש יסודות סמנטיי משותפי ,היינו ,תחו התקשורת שבכתב .לעומת זאת א נתבונ
ברשימה של תוצרי משקלי אחדי ,לדוגמה תוצרי המשקל ָק ָטל :דבר ,אד ,ברק ,מטר ,פגז ,לב –
נתקשה מאוד להגדיר את היסודות הסמנטיי המשותפי לה .לכ נראה שהגדרת המורפמה
השנייה ,יחידה פונטית$סמנטית נפרדת מאחרות ,היא ההולמת את תכונות המשקל הזה וכ של
משקלי רבי אחרי.
מקובל בספרות לטעו שלשורשי יש משמעות ,ואילו לגבי המשקלי ,במיוחד אלו שמקור
במקרא ,ה במיעוט בעלי משמעות ) ַק ָ.לַ ,מ ְק ֵטל( וברוב ה חסרי משמעות ,וה רק מגווני
את תכונות השורש )שורצולד תשס"ב( .מיכל אפרת )תשמ"ז (1988 ,טוענת שהמשקל הוא שווה$ער#
לשורש מכל בחינה ,ולכ בהכרח יש לכל משקל איזה תפקיד ביחס לשורש :חלק מביאי לידי
מימוש רכיבי משמעות מסוימי של השורש ,חלק מביאי לידי מימוש רכיב אחרי ,חלק
מוסיפי רכיבי משמעות וכולי.
 1.2אופייה של מערכת המשקלי
תיאורי אלו מובילי אל האנלוגיה הבאה :השורשי שה מטבע בעלי יסודות רפרנציאליי,
כדוגמת השורש כת"ב שהובאה כא ,היינו קשר ע העול ,ה יסודות הדומי לקבוצת היסודות
המילוניי של הלקסיקו ,ואילו המשקלי ה יסודות הדומי ליסודות התפקודיי של הלקסיקו
)מילות התפקוד( .נית לראות בשורשי יסודות פראלקסיקליי ,כלומר יסודות שנית לתאר את
משמעות ,ובמשקלי – יסודות פראגרמטיקליי ,כלומר יסודות שיש לציי את תפקיד ביחס
לאחרי ,בהקבלה למילות התפקוד .לדוגמה ,א נאמר שמשקל ִק?.ל – תפקידו העיקרי הוא
יצירת שמות פעולה )שמות מופשטי( מצורות פועל מסוימות ,הרי זהו תפקיד דקדוקי מובהק –
לש( ולא ליסודות העול המציאותי.
משו שיש לו זיקה למבנה הפנימי של הלשו )מעבר מ@ֹ ַעל ֵ
בכל מקרה הגדרת המשקל כמורפמה מחייבת את ראייתו כצורה נבדלת מאחרות בניגוד מינימאלי,
לפי ההגדרה השנייה של המורפמה .ניגוד זה מוכח כאשר שני משקלי שוני מופיעי בסביבה
אחת .מאחר שסביבת המשקל המבנית היא השורש ,פירוש הדבר הוא ששני משקלי שוני ה
מורפמות נפרדות ,כאשר שניה מסתרגי בשורש אחד ,ותוצרי ההסתרגות מניבי שתי לקסמות
שונות .לדוגמה ,המשקלי ִמ ְק ָטל ַ :מ ְק ֵטל מוכחי כשתי מורפמות נפרדות הודות לניגוד המינימאלי
ביניה המתממש בזוגות הלקסמות הבאותִ :מ ְפ ָרטַ :מ ְפ ֵרטִ ,מ ְט ָעַ :מ ְט ֵעִ ,מ ְק ָלט ַ :מ ְק ֵלטִ ,מ ְש ָAר :
ַמ ְש ֵAר .לאחר שהוכח הניגוד המינימאלי ,נית להכליל ג לגבי הצד התפקודי של צורות אלו ולומר
שהראשו בכל זו מציי מושג מופשט ,והשני בכל זוג מציי מושג מוחשי ,וביתר צמצו – מכשיר.
לעומת זאת א נתבונ ברשימת התוצרי הלקסיקליי של המשקלי ֵק ָטל ָ :ק ָטל לא נוכל להראות
בשו מקרה ניגוד מינימאלי )לפי מיטב בדיקתי( .מקרה זה פשוט לבדיקה ,משו שתוצרי משקל
ֵכרֵ ,ענָבֵ ,צ ָלעֵ ,שגָלֵ ,ש ָכרָ Bֵ ,ער .א" לא אחד מה יוצר ניגוד
ֵק ָטל ה מועטיֵ :א ָברֵ ,ח ָמרֵ ,ל ָבב ,נ ָ
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מינימאלי ע משקל ָק ָטלָ Aָ ) :ברָ Cָ ,רקָ @ָ ,גז( )אבינרי תשל"ו .(169 :חוסר הניגוד המינימאלי בי שני
המשקלי הללו מוכח ג מ העובדה שלא נית להגדיר תפקיד נפרד לכל אחד מה .חוסר ההבדל
המהותי ביניה מתבטא ג בתופעה מלשו הדיבור .חלק גדול מ הדוברי הוגי את צורת היחיד
של ֲע ָנ ִבי ָע ָנב תחת ֵע ָנב .אילו ההבדל בי שני המשקלי הנזכרי היה הבדל מהותי ,ערבוב זה לא
היה קורה ,כפי ששו דובר אינו מערבב בי המושגי ִמ ְט ָע ו ַמ ְט ֵע 5.עובדות אלו מעלות על הדעת
את האפשרות ששני המשקלי אינ שני משקלי נפרדי במישור העמוק של הלשו )מישור
הלאנג( ,אלא ה ביצועי שוני של מהות מורפמית אחת.
מהי מהות היחסי בי שני המשקלי? הא אלו ה אלומורפי של מורפמה אחת? התשובה לכ#
שלילית ,משו שהתכונה המאפיינת את האלומור" ,היינו תפוצה משלימה של סביבות ,אינה
מובהקת במקרה הזה .לא נוכל לומר שהסביבות של משקל ֵק ָטל ה תשעת השורשי המסתרגי
בו ,והסביבות של משקל ָק ָטל ה כל השורשי המסתרגי בו .בניגוד לתכונות התפוצה המשלימה
המוגדרות של האלומורפי ,שתיקרא כא דקדוקית ,יש מידה של מקריות בתפוצת של השורשי
בשני משקלי אלו .לעומת זאת אציע כא את המושג תשלי )סופלציה( כמושג המבני הקרוב
ביותר לתיאור מהות התופעה .לתשלי יש תכונות של תפוצה משלימה ,ולסביבותיו אי הגדרות
מגב ֶלת היצירה הוא המושג מגבלה פרגמאטית )משו שבאופ
קבועות .אפשר שהמושג ההול את ֶ
מעשי נוצרת מגבלה( בניגוד להשלמה האלומורפית שהיא דקדוקית במהותה .לגבי האופ שבו מוצגת
המערכת הסירוגית ,כלומר טבלת שורש$משקל ,שהיא כולה הפשטה הנמצאת במישור העומק –
נית לחשוב ששני המשקלי הללו אינ תופסי שתי משבצות נפרדות ,אלא ה מאכלסי בצוותא
משבצת אחת.
 1.3המהות היצרנית של המשקל
אורנ מדגיש בכל דיוניו )תשמ"ג ,תש" ,תשנ"ו,תשס"ג( את הסירוג של שורש ומשקל כדר #המל#
של יצירת המילי בעברית .אחד הדברי שלא הוגדרו די הצור #בדיוניו ,הוא השאלה מהו משקל
יצרני ומהו משקל בלתי יצרני.
1.3..1
 1.3תבנית חוזרת
לצור #הסבר הרעיו ,נדמיי מישהו שמחפש צורה תנועתית )היינו ,משקל( לתוכ מסוי המצוי
ברכיבי השורש .יש להניח שהוא יחפש משקל שמהדהד בנפשו ,בניסוח אחר ,משקל שתבניתו טבועה
במוחו של הדובר המחדש .כדי שתבנית כזו תהיה טבועה בנפש הדובר ,עליה להיות תבנית חוזרת,
שהרי מה שטבוע בזיכרונו של הדובר ,הוא תבנית החוזרת על עצמה במספר ניכר של פעמי .א
תבנית משקלית מסוימת מצויה בכל הלשו בשורש אחד או שניי בלבד ,הרי יש להניח שהיא לא
נתפסת כתבנית המהדהדת במוחו של הדובר )השווה אפרת  .(1985לדוגמה ,יש טענה שהמילה יִִיִיי ְצ ָהר
מורכבת מ התבנית העיצורית צה"ר ומ התבנית המשקלית יִִיִיי ְק ָטל )אב שוש תש"ל( .עלינו לברר
הא התבניות האמורות להיות מרכיבי צורה זו ,ה העיצורית וה התנועתית מצויות בנפש של
הדוברי.
מאחר שקשה לראות תוצרי לקסיקליי נוספי לתבנית העיצורית הזאת )השורש צה"ר( 6,שהרי
תוכנה של הלקסמה מתאר מוצר מוחשי ,שמ ,ואי היא מתקשרת ע תוצרי אחרי של השורש
צה"ר ,כגו הצהיר )הכריז( ,צ ַֹהר )פתח( 7.יש להניח שא אכ היה שורש מעורב ביצירת צורה זו ,הרי
הוא היה שורש הומונימי ,ולמעשה בעברית בת$ימינו אי לו מקו .א נבדוק את התבנית
התנועתית ,יִִיִיי ְק ָטל  ,נתקשה למצוא לה תוצרי נוספי ,ולכ יש להניח שאי היא חלק מאוצר
התבניות המצויות בנפש של הדוברי.
ההוכחה החותכת לכ #שמשקל טכני מסוי אינו חלק מ המערכת היצרנית של טבלת שורש$משקל
היא בדיקת תוצריו המחודשי .א במש #כ  120שנות התחדשותה של העברית כלשו אופפת$כול
לא חודשה כל לקסמה בתבנית מסוימת ,זוהי אינדיקציה בטוחה למדיי שהתבנית הזו )שורש או
משקל( אינה יצרנית .מבחינת תיאור אופ יצירתה של המילה יצהר ,יש למיינה כתבנית גולמית
)השוה שורצולד תשס"ב ,כר #ב ,(82 :וייתכ שא" מבחינה היסטורית היא מילה שאולה כמושג
תרבותי )בדומה למוצרי אחרי כגו יי ,אורז( .

 5אי ההסבר המוצע כא בא לסתור הסברי אחרי כגו תהליכי גזירה לאחור .הטענה היא שאילו ההבדל בי
המשקלי היה מהותי ,לא היה מתרחש תהלי #הגזירה לאחור ,ולכ טענת חוסר הניגוד המינימלי ,קודמת לטענות
האחרות.
 6הכוונה לתוצרי של השורש צה"ר במשמעות שמ ולא במשמעויות האחרות הנובעות מכ #שהשורש מכיל יסוד
הומופוני )צ'(.
 7השורש צה"ר הוא שורש הומונימי ,משו להגה המסומ באות צד"י יש שלושה מקורות שוני מבחינה דיאכרונית
שהתאחדו להגה אחד בעברית הקדמונית.
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ההיבט היצרני שדנתי בו כא ,משתלב ע ההיבט המבני שבמבוא .א אמרנו כי המשקל הוא
מורפמה ,הרי שיש לה צד פונטי )מסמ( וצד סמנטי )מסומ( משלו )משמעות או תפקיד( .א #קביעת
הצד התפקודי נובעת מהפשטה או מסיכו של המשמעויות של תוצריו כול או רוב ,כאשר מדובר
על משמעות דומיננטית .לדוגמה ,תוצרי משקל ַמ ְק ֵטל ה ַמ ְצ ֵCרַ ,מ ְש ֵAרַ ,מ ְק ֵַ Aחַ ,מ ְס ֵמר .א נסכ
את הניתוח של קבוצת שמות זו ,נמצא שרוב המכריע ה מושגי מוחשיי ,מלאכותיי ,היינו
מכשירי .לעומת זאת נתבונ במשקל ק? ָטל .תוצריו ,לפי אבינרי )תשלו ,(171 :ה :מהמקרא:
אובל ,אול ,יובל ,כומז ,סוגר ,עוגב ,שועל .מלשו חז"ל :אוד ,גודל ,הוג ,זונר ,טונס ,יוחס ,כופח,
כותח ,סודר ,עוגל .כבר בדיונו של אבינרי ש עולה פקפוק בדבר צורת של חלק מ המילי ,היינו
האטימולוגיה שלה .אבל א ניקח מרשימה זו את התוצרי שנראי גזורי משורשי עבריי,
נקבל :יובל )יב"ל( ,סוגר )סג"ר )=כלוב(( ,עוגב )עג"ב( ,גודל )=האצבע הגדולה( ,יוחס )=יחיד של
יוחסי( ,עוגל )=אג או עוגה של מי( .כל שאר המילי ה שאולות או שאינ קשורות לשורש עברי,
כבר לפי אבינרי .מרשימה זו עדיי יש להוריד את יוחס כצורת יסוד של יוחסי ,משו ,שזוהי צורה
כבולה שאינה נתפסת כשייכת למשקל אלא כאלומור" של צורות עצמאיות אחרות )ייחוס או יחס(.
הצורה עוגל אינה קיימת במילו הסינכרוני )השווה :שויקה תשנ"ז( .הקשר של עוגב לשורשו )למעשי
עגבי?( נראה קלוש .אנו נשארי אפוא ע הצורות י? ָבל )משהו מוביל( ,ס? ָגר )משהו סוגר(ָ ?F ,דל
)משהו גדול( ואולי ג ע? ָגב )אולי :משהו עוגב ?( .אמנ שלושה מהארבעה עשויי לציי "מושג
מוחשי לא אנושי המציי את היסוד הפועלי שבשורש" 8,והרי יש לנו קריטריו תפקודי .דא עקא
שאי לתאר את תפקידו של משקל על פי מספר כה זעו של תוצרי .תפקודו של משקל נית להסקה
על פי היק" מסוי של תוצרי 10 ,תוצרי לפחות) ,כרעיו כמותי שרירותי מטבעו העולה על הדעת
בחשיבה ראשונית( .בנוס" ,להרגשתי ,רוב הדוברי אינ קושרי בי הצורה יובל ובי שאר תוצרי
השורש )הוביל ,תובלה( ,משו שבשאר התוצרי השורש ממומש כתנועה )בדר #כל  (oולא כעיצור
וודאי שלא בי עוגב ושורשו 9.עובדה זו מקשה עוד יותר על קביעת הצד הסמנטי$תפקודי של המשקל
הזה .תוצאת הבדיקות מראה ,כי למשקל זה לא נית לקבוע תפקוד .בירור זה בא להראות שיש קשר
בי ההיבט המבני של מושג המשקל כמורפמה )קביעת מסומ ,תפקוד( ובי ההיבט היצרני$קוגניטיבי
) חזרה ,הדהוד( .היעדרו של הגור האחד רומז להיעדרו של הגור האחר.
1.3..2
 1.3הסתרגות בשורש עברי מסתע"
המכניז של הסתרגות שורש במשקל הוא הסתרגות של משקל בשורש עברי .שורש הוא מושג
מופשט המתקבל מהוצאת יסודות עיצוריי של מלי אחדות .א נראה מילה שהיסוד העיצורי
שלה אינו חוזר על עצמו ,יש כא ראייה שאי הוא חלק מאוצר השורשי העברי ,וממילא אי הוא
יטל
חלק ממערכת שורש$משקל .מילו אב שוש )תש"ל( ואבינרי )תשל"ו( מביאי את משקל ֵק ָ
יכל,
כאחד המשקלי העבריי .ג לטענת ה כל המילי השקולות במשקל ה שאולות )כגו ֵה ָ
יסר( .מכא שאי זה חלק ממערכת המשקלי של העברית .מאחר שמעמד של המילי בדג
ֵק ָ
התנועתי הזה הוא של מילי שאולות ,הרי שלכל היותר יש כא דג נטייה מסוי .יש להבדיל בי
דג נטייה ,שה רישו האלומורפי של תבניות פונטיות מסוימות ,ובי משקל שהוא מורפמה
המצויה במישור המופשט של הלשו ,וצריכה לעמוד בתנאי ההגדרה המבנית.
 1.4תבנית מורפמית ותבנית אלומורפית
המתודה הנקוטה כא מתבססת על עקרונות אחדי :א .הבחנה בי מורפמה ,כלומר צורה מהותית,
ובי מימושיה השוני ,ב .משקל הוא תבנית סירוגית שבה מסתרגי שורשי עבריי מסתעפי
)השווה אפרת  .(1985רשימותיו של יצחק אבינרי )תשל"ו( כוללות משקלי שאינ עוני על
יטל ,ה משקלי שג לדבריו ,השמות השקולי בה
יטלֵ ,ק ָ
עקרונות אלו .לדוגמה ,המשקלי ִק ָ
שאולי מלשונות$נכר .לפיכ #אי ה חלק מטבלת שורש$משקל.
במקרי אחרי אי הבחנה בי צורה יסודית הנמצאת במישור העומק ,מורפמה ,לבי ביצועי של
לפרט :בלשני אחדי נוהגי בשתי גישות שונות
מורפמה ,היינו האלומורפי .בעניי זה יש מקו ֵ
בבוא לתאר את משקלי הפועל ובבוא לתאר את משקלי הש )אבינרי תשל"ו ,אב$שוש )תש"ל(
בניגוד לאחרי המקפידי על דר #זהה לגבי כל המערכת )אורנ תשס"ג ,אפרת  .(1985כ #למשל
מקובל על הכול שבתבניות הפועליות יש תבנית יסוד ,כגו הפעיל ,הנראית היטב בגזרת "השלמי",
וביצועי שוני הנראי בשאר הגזרות .התבניות התנועתיות הנשארות לאחר חילו Gהשורש אינ
נחשבות לתבניות מהותיות ,מורפמות ,כפי שמראה טבלה .1

 8אולי נית לשער שבתקופה העתיקה זה היה תפקודו של המשקל.
 9לצור #אישוש כלשהו של טענתי  ,ערכתי בדיקה זוטה .שאלתי שניי מבני ביתי מהו יובל ומהו משקלו .תשובה אחת
הייתה שהיובל נקרא כ ,#משו שהמי מבלי את הסלע .כלומר ,המשיבה )חגית שתיל( ,תפסה את המושג כקשור
לשורש בל"י( .משיב אחר )יאיר שתיל( ענה שהשורש הוא יוב"ל ,כלומר ,שורש מרובע חסר הסתעפויות.
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טבלה 1
הביצועי של הפעיל בגזרות
גזרה

פ"ו

פ"נ/פי"צ

פ"ג 1

פ"ג 2

ע"ו

ע"ע

לה"י

פ"ר$ל"י

תבנית
מוחשית

ה3שיב
ִ

ִה ִIיב

ֶה ֱא ִכיל

ֶה ְחCיא

ֵה ִבי

ֵה ֵסב

ִה ְג ָלה

ֶה ְר2ה

תבנית
מופשטת

ה3עיל
ִ

ִהעִּיל

ֱעיל
ֶהפ ִ

ֶה ְפ ִעיל

ֵה ִפיל

ֵה ֵפע

ִה ְפ ָעה

ֶה ְפ ָעה

לעומת זאת במשקלי הש מופיעי משקלי שה ייחודיי לגזרות .לדוגמה ,אצל אבינרי )תשל"ו(
ואב שוש )תש"ל( מופיעות רשימות של משקלי ייחודיי לגזרות ,לדוגמה משקל ִ@יל )שיר( .הש
שיר משורש בגזרת ע"י הוא מימוש של משקל חד$הברתי ,מסוג * ִקטל .אי ניגוד בי הצורה
האלומורפית ִשיר ובי שאר המימוש הרגיל של המשקלֶ ? ,שיֶר ,כפי שאי ניגוד בי הצורה ַש ְר ִ:י ובי
הצורה הצפויה על פי המשקלָ ? ,ש ַי ְר ִ:י ,ולכ הצורה שרתי היא צורה מבניי ָ@ ַעל )קל( ולא מבניי ?
ָ@ל.
 1.4.1התיאור המבני של הגזרות
המערכת המורפולוגית של העברית מבוססת על שורש תלת$עיצורי )אפרת תש"ס( מטיפוס ה"שורש
השל" .השורש השל – פירושו שורש שאחד משורשוניו אינו חצי$תנועה )מורפמות המיוצגות
בסימני הכתב הלאומי באותיות וי"ו ,יו"ד( .בעברית יש מגבלות נוספות החלות על ה"שורש השל",
בעיקר על השורש הראשו :השורש הראשו אינו יכול להיות צולל$אפי$מכתשי )המיוצגת בכתיב
הלאומי על ידי האות נו"( ,השורש הראשו ולמעשה ,ג שאר השורשוני אינ יכולי להיות
גרוניי ולעתי א" לא רוטטי .כפי שהראיתי בטבלת המימושי של המורפמה  , /hi- -i- /גזרת
השלמי היא הצורה המורפמית של המשקל ,ושאר הביצועי ה האלומורפי שלה .מכא שצורת
השורש השל היא הצורה המורפמית של השורש ,היינו הצורה האידיאלית שלו ,ואילו טיפוסי
השורש הלא$שלמי ,היינו העלולי ,ה טיפוסי שורש אלומורפיי לגזרת השלמי .כאשר טיפוס
שורש עלול מסתרג במשקל ,נוצרת סדרת אלומורפי משקלית ,כלומר סדרה של מימושי למשקל.
תיאור זה מראה שג המישור המופשט ,מישור הלאנג ,אינו חד$מפלסי ,שהרי השורש נמצא במישור
הזה וג האלומורפי נמצאי במישור העמוק ,א #יש ביניה דירוג.
תפיסה זו מקטינה במידה רבה את מספר המשקלי המהותיי ביחס למספר ברשימות של יצחק
אבינרי )תשל"ו( ואברה אב$שוש )תש"ל( .למעשה ,כל משקל שאינו מבוסס על שורשי השלמי
וכל מופעיו ה של שורשי גזרתיי )עלולי( ,אינו יכול להיחשב כמשקל עצמאי ,אלא הוא תמיד
מימושה של מהות מורפולוגית השונה ממנו.
 1.5מתודות של בדיקת יחסי השלמה בי משקלי
בדיקת יחסי השלמה מורפולוגיי בי משקלי מחייבת בדיקה של כל תוצריה האמיתיי או
המדומי .פירוש הדבר כי יש צור #ברשימה של משקלי וברשימות של תוצרי .לצור #רשימת
משקלי ,השתמשתי בשני מקורות :הרשימה של יצחק אבינרי )תשל"ו( לגבי המשקלי הגרודי,
והרשימה של אב שוש )תש"ל( בנספח הדקדוקי של מילונו ,שכוללת את כל המשקלי .בעבודתו של
יצחק אבינרי מוצג כל משקל ע תוצריו שנוצרו עד לזמ עריכת האוצר .לגבי המשקלי היסיפי
בתחיליות נית לבדוק במילוני בדר #של סריקה אלפביתית באותיות הנוגעות לעניי )האמנת"י(.
רשימת שמות נמצאת בסו" לוח השמות השל של שאול ברקלי )תשכ"ד(.
מאחר שהתיאור המוצע כא הוא סינכרוני ,אי הוא תיאור של כל היצירה המצטברת של העברית
לרבדיה ,ולכ יש צור #לבדוק את רשימות המילי במקורות המלקטי מילי מכל התקופות
ולהשוות לאוצר המילי הסינכרוני .כבסיס לאוצר מילי סינכרוני בחרתי את מילו "רב$מילי
השל" )שויקה תשנ"ז( .זהו מפעל מילוני חדש באופ יחסי ,שיכול לשמש המדד הטוב ביותר
האפשרי לצור #השוואה דיאכרונית.
מקור אחר הוא מאגר המונחי של האקדמיה ללשו העברית .מאגר זה כולל כ  100,000ערכי .חלק
גדול מה הוכנסו למילו "רב$מילי" .א #מאחר שהמאגר מתחדש ,נית לבדוק זאת באופ ישיר.

 2מיו המשקלי ויחסי הקרבה
בחלקי הבאי אדו ביחסי קרבה ומיזוג מורפולוגיי .מאמר זה מטבעו אינו יכול ואינו מתיימר
להקי" את כל קבוצות המשקלי ,ולכ אסתפק כא בהצגת של קבוצות אחדות של משקלי
מטיפוסי שוני.
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אחת הסיבות לקרבה בי שני המשקלי היא הדמיו החיצוני בצד החיצוני שלה ,צד המסמ.
הדעת נותנת שא מצאנו יחסי תשלי מסוג זה בי שני משקלי דומי צורה ,עלינו לחפש במערכת
מקרי נוספי מקבילי בי משקלי שיש לה דבר$מה משות" בצורה .לש כ #עלינו למיי את
המשקלי לקבוצות קרובות צורה .החלוקה המוצעת כא שונה מ החלוקה הקיימת במקומות
שוני )אבינרי תשל"ו ,אב$שוש תש"ל ( .היא מבוססת על מבנה ההברה ועל מבנה ההטעמה ולא
על איכות התנועה .טבלה  2מראה את החלוקה הראשונית של כלל המשקלי.
טבלה 2
כלל המשקלי
טיפוסי
המשקלי
דוגמאות

גרודי "זכריי" גרודי בתנועת  aמוכפלי
לאחר הושרש ,שורש
"נקביי"
קֹ ֶטלְ ,קט?ל

ילה
ָק ְט ָלהְ ,ק ִט ָ

עיצורי יסיפי

קטלול /קטלטל

ִמ ְק ָטל ְ :ַ /קט?ל

חלוקה זו הולכת בעקבות החלוקה הבינארית בי משקלי גרודי ויסיפי )שורצולד תשס"ב( ,א#
יש בה דירוג בי שני הקצוות המוצגי בשני צדי התרשי .המשקלי הנקביי תופסי מקו
ביניי בי המשקלי הגרודי ובי היסיפי .מצד אחד אי ה יסיפי ,משו שבהגדרת המשקלי
היסיפי כלולה תוספת של עיצורי נוספי על עיצורי השורש ,א #מצד שני ,בהרבה מקרי נית
לראות בצורות המשקלי הנקביי מעי גזירה קווית הנראית כגזירה סירוגית ,או למצער ,נית
לראות כא דו$ערכיות מורפולוגית .לדוגמה ,א נבדוק את דר #הגזירה של המילה ְָ :כנָה ,נמצא כי
היא מבוססת על המילה הקיימת ֶֹ :כ ,ואי היא הסתרגות מובהקת של השורש תכ"נ במשקל ָק ְט ָלה.
כ #ג המילה ְמב23ה )בבניי( הבנויה כצורה קווית של המילה ָמב3א.
ג המשקלי שה מוכפלי עיצור אחד של השורש או של שניי נחשבי בדר #כלל כמשקלי
גרודי ,משו שקיי בה עקרו הסדרתיות )אורנ תשס"ג( ,ואי בה תוספת חיצונית של עיצורי
על עיצורי השורש .מצד שני יש ג בה תופעה של גזירה המבוססת על צורות קיימות ,ואי ה
הסתרגות ראשונית של שורש במשקל .לדוגמה הצורות כלבלב ,שחרחר מבוססות על הצורות
הקיימות כלב ,שחור .הארגו המוצע כא יוצר הפרדה בי משקלי גרודי מובהקי לבי כל שאר
קבוצות המשקלי ,שבחלק נמצאות בגבול שבי הגזירה הסירוגית ובי הגזירה הקווית .כאמור,
משקל ְק ַט ְל ַטל שיי #מצד אחד לתבניות הסירוגיות על פי עקרו הסדרתיות ,א #מצד שני יש בו
תכונות של גזירה קווית ,היינו תוספת לבסיס קיי בקצהו ,ויש בו אופי שזרני המאפיי את התבניות
הגזירה הקווית.
לאחר המיו הגס יבוא מיו פנימי בתו #כל אחת מ הקבוצות .במאמר זה אתרכז רק בכמה מ
הקבוצות ,מפני שלא נית להכליל את כל הקבוצות במחקר אחד ובמאמר אחד.

 3מיו המשקלי הגרודי
מיו זה מתבסס על מבנה ההברות של המשקל והטעמתו ולא על איכות התנועה של השורש השני
במשקל כמקובל במיוני אחדי )השווה :אבינרי תשל"ו .(169 :מיו זה מאפשר את בדיקת השאלה
הא ההבדל בי התנועות במשקלי שצורת דומה ,הוא הבדל מורפמי ,כלומר ,הבדל מבחי ,או
הבדל תת$מורפמי ,כלומר שאינו יוצר הבחנות מינימליות.
טבלה 3
כלל המשקלי הגרודי
משקלי דו$הברתיי

משקלי חד$הברתיי

תנועה בי שורש  1תנועה בי שורש  1שורש  2פשוט
ובי שורש 2
ובי שורש 2
מוטעמי
מלעיליי

בראש ,צרוריי
מלרעיי

בראש ,פתוחי
מלרעיי

שורש  2כפול
בראש סגורי
מלרעיי

בראש

בדר #זו התקבלו כמה דרגות של מיו המשקלי הגרודי :חלוקה בינארית בי משקלי בעלי
תנועה מורפמית אחת לבי משקלי בעלי שתי תנועות מורפמיות .בכל קבוצה חלוקה משנית :לפי
מיקו התנועה המורפמית במשקלי בעלי תנועה מורפמית אחת .לפי טיבו של השורש השני
)המרכזי( במשקלי בעלי שתי תנועות – פשוט או כפול .במשקלי בשורש מרכזי פשוט ההברה
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הראשונה פתוחה ,ולכ היא נחטפת ברוב המשקלי ,ואילו במשקלי בשורש מרכזי כפול ההברה
הראשונה נשארת יציבה ואינה נחטפת בנטייה.
הטבלה  4מראה את פריסת של המשקלי הגרודי "הזכריי" שהתקבלו על פי המיו הזה.
טבלה 4
משקלי דו$הברתיי

משקלי חד$הברתיי

תנועה בי שורש  1תנועה בי שורש  1שורש  2פשוט
ובי שורש 2
ובי שורש 2
מוטעמי
"מלעיליי"

פתוחי בראש

סגורי בראש

קֹۧטל ָ :עמק$ו

ְק ָטל ָ =ְ :תב

ָק ָטל ָ Aָ :בר

ִ?Mח
ִק?.ל ַ ּ@ :

7קۧטל :ע7קצ$ו

ְק ְִטִילִ =ְ :תיב

ָק ֵטל ֵ =ָ :בד

ַק ָ.ל Mָ @ַ :חַ ,ש ָ1ט

ַקۧטל ַ :חרב$ו

ְקט3לְ :רח3ב

ֵכר
ֵק ָטל  :נ ָ

7ק ָ.ל 7 :ש ָ":

ִקۧטלִ :זכר$ו

ְקט?לְ :רכ?ש

=3תר
ק3טל ָ :
ָ

ִק ָ.לִ :ע ָMר

י?בל
ק?טל ָ :
ָ

ִק ֵ.ל ַ Mֵ @ִ :ח

ָמיש
ָק ִטיל ִ F :

ַק ִ.יל ַ :ש ִ1יט

ָקט?ל ָ :עצ?ב

ִק3.ל ִ :ש=3ר

ָקט3ל ָF :ד3ל )גדולי(

ַק?.ל ַ :ש=?ל

ֶקۧטל  :נֶגד$ו

בראש ,צרוריי בראש

שורש  2כפול

ָק 7טֹל ָ :ירֹק
ק3ח ) ָלק3ח3ת(
ָקט3לָ :ל ַ
ש3טר
ק3טל ֵ :
ֵ
 3.0הסברי לטורי
כדוגמאות למשקלי נבחרו שמות משורשי ממשיי ,כלומר ,משורשי מסתעפי ,שרק ה
ָקטי דר #זו אני הול #בדרכה של מיכל אפרת )אפרת מ'  .(1985בעבודות
משחקי תפקיד בטבלה .בנ ְ
מסוימות העוסקות במשקלי )אבינרי תשל"ו ,(169:מובאי שמות רבי ,שאי לה כלל שורשי
מסתעפי ,והדבר מעיד על כ #שלמעשה ,שמות אלה אינ נגזרי טבלת שורש משקל ,אלא ה שמות
שנכנסו ללשו בדר #הגולמית )השווה שורצולד תשס"ב ,כר #ב 1.3.2 ,82 :לעיל( ,כלומר בדר #של
שאילה או בדר #של יצירה קד$מערכתית .על פני השטח ה נראי דמויי תוצרי$טבלת שורש$
משקל ,בעוד שלמעשה מבחינה מורפולוגית ,אלו אינ יצירי הטבלה ,ועל כ ה נמצאי מחו Gלדיו
הזה .מטרת ההבחנה היא ליצור הבחנה בי דגמי נטייה ,שה במישור השטח ,כלומר ,שינויי
התנועות החלי בשמות הנטויי ה שינויי בעלי אופי אלומורפי ,לבי דגמי גזירה ,מורפמות ,שה
מהויות מופשטות הנמצאות במישור העומק של הלשו.
הניתוח כא הוא סינכרוני ,ובכ #הוא שונה מדיונו של אורנ )יודאיקה( .כ #למשל ,משקל ְק ָטל אינו
מוצג כאחד המימושי של המשקלי החד$הברתיי המלעיליי ,א" על פי שמבחינה אטימולוגית,
הוא אכ צורה מאותו המשקל .מבחינה סינכרונית ,קובעי הניגודי המינימליי ביניה המצויי
בזוגות המינימלייֶ @ֶ :סקָ @ְ :סקFֶ ,זֶרFְ :זָרֶ @ֶ ,רטָ @ְ :רט ודומיה .אלו מראי שיש כא שני משקלי
שוני.
 3.0.1מלעיליי
בטור המשקלי הגרודי המלעיליי מוצגי  5דגמי .פריסה זו מבוססת על ניתוחה של אורה
שורצולד )תשס"ב ,כר #א .(87$84 :מאחר שאופיי המורפולוגי של משקלי אלו ניכר בעיקר
בצורת הנטויה ,קבוצה זו היא היחידה המודגמת בצורתה הנטויה .בהמש #אביא את ביקורתי על
חלוקה זו ).(3.1.1
 3.0.2צרוריי
בטור המשקלי הצרוריי מובאי ארבעה משקליְ :ק ָטלְ ,ק ִטילְ ,קט3לְ ,קט?ל .לא הבאתי את
משקל ְק ֵטל ,משו שנגזריו ,כגו ְֵ Cארְ ,ז ֵאב ,ה למעשה ,מימושי מיוחדי של תבניות טור
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המלעיליי .בהשוואה לערבית ,למשל ,מילי אלו נראות בעלות תנועה אחת בי שורש  1ובי
שורש Cִ ) ,2ארִ ,ד'אב( .צורה זו היא אפוא אלומור" של משקל מלעילי מטור  1בסביבת טיפוסי
שורש ,שיסוד המרכזי הוא הפוצ Gהסדקי .נית לראות שלא קיי הניגוד המינימלי ְֵ Cארֶ Cֶ ? :אר,10
ולכ אי לראות כא משקל עצמאי.
 3.0.3פתוחי בראש
בטור זה משקלי שתוצריה שמות עצ ,ואחרי שתוצריה ה שמות תואר .המשקל הראשו
בטורָ ,ק ָטל ,אינו מאופיי מבחינה זו ,משו שתוצריו ה משני הסוגי )דבר ,לב( .המשקל האחרו
הפועל )לקוח ,טחו ,כרוז(
ֵ
בטורָ ,קט3ל ,הנראה כזה למשקל אחר בטור ,הוא משקל שתוצריו ה ש
משקל זה נבדל מרעהו בכ #שתנועת הברתו הראשונה נשארת יציבה בנטייה ,ובכ #שסיומת הרבי
שלו היא –3ת.
 3.0.4סגורי בראש
ג טור זה מאורג לפי עקרו תפקיד התבניות :משקל ִק?.ל העומד בראש הוא משקל של העצמת
פעלי ,היינו ש עצ מופשט ,מתחתיו משקלי המצייני בעיקר שמות עצ ,ובחלק התחתו
משקלי שעיקר תפקיד שמות תואר .בטור זה אדו בהמש.#
 3.0.5משקלי חסרי
המשווה את רשימת המשקלי הגרודי הזכריי שער #יצחק אבינרי )אבינרי תשל"ו ,(9$8 :יגלה
שבטבלה שערכתי כא ,חסרי משקלי אחדי המופיעי ברשימתו וברשימותיו של אב"ש תש"ל(.
ההבדל בי שתי הרשימות נובע מהבדלי מתודיי שתואר לעיל .(1.2
 3.1יחסי תשלי בי משקלי הקבוצות של המשקלי הגרודי
 .3.1.1המשקלי הגרודי המלעיליי
הגישה המקובלת רואה בקבוצת תבניות זו  3תבניות התואמות את המצב ההיסטורי ,היינו ,תבנית
לכל אחת מתנועות היסוד  .a, i, uמיכל אפרת )תשמ"ז (1988 ,רואה בתבניות  ,-o- - , -e - -משקל
מהותי אחד מנקודת ראות היסטורית .אורה שורצולד )תשס"ב ,כר #א ((87$84 :קובעת שמבחינה
סינכרונית ,יש בקבוצה זו  5משקלי ,כמוצג בטבלה שלעיל .הפעלת המתודות של מאמר זה על
המערכת מגלה שיש בקבוצה  2משקלי מהותיי :קֹטלֶ :קטל ,משו שבימינו יש פוריות לניגוד
ַער,
הנוצר מסתרגות שורש אחד בשתי התבניות הללו .דוגמאות לניגוד לקסיקלי מינימלי :נ ַֹער :נ ַ
ֶפש )אֹ ַהב ַ N :הב(  .תחליתו של ניגוד זה קיימת כבר
ע ֶֹמקֵ :ע ֶמקֶֹ C ,ט ֶ Cֶ :טַֹ A ,חק ַ Aַ :חק ,נ ֶֹפש  :נ ֶ
ַער .בנוס" לניגוד המינימלי המוכח כא יש לכל אחת
במקרא ,כפי שמראה הצמד הראשו נ ַֹער :נ ַ
משתי התבניות תפקיד משלה במישור המסומ .המשמעות הדומיננטית של תוצרי ק ֶֹטל המחודשי
היא הפשטה של תכונה )בלשו הילדי :נומ ,#עונק( ,ואילו המשמעות הדומיננטית של תוצרי ֶק ֶטל
המחודשי היא הפשטה של פעולה ,לדוגמה ה ֶק ֶטל בדרכי )=קטילה( ,רבֶ $מ ֶכר )רב$מכירה(ֶ ,ה ֶד"
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)=הדיפה(ֶ ,סגֶר על קלקיליה )=סגירה(.
 3.1.2המשקלי הגרודי הזכריי הצרוריי
בדיקת היחסי המבניי בי ארבעת המשקלי הצרוריי מגלה כי משקל ְק ָטל הוא משקל המנוגד
לשאר שלושת המשקלי ,ואילו משקל ְק ִטיל הוא משקל פורה הנמצא ביחסי תשלי ע המשקלי
ְקט3לְ ,קט?ל .קיימי בלשו הניגודי המינימלייָ =ְ :תבִ =ְ :תיבָ @ְ ,סקִ @ְ :סיקFְ ,זָרִ Fְ :זירָ @ְ ,רטִ @ְ :ריט.
לעומת זאת לא קיי ניגוד מינימלי בי המשקלי ְק ִטילְ ,קט3לְ ,קט?ל .כלומר ,א יש ְ= ִביש ,אי
? ְ=ב3ש=ְ ? ,ב?ש ,א יש ְרח3ב ,הרי שאי ? ְר ִחיבְ ? ,רח?ב ,א יש ְרכ?ש ,הרי שאי ? ְר ִכישְ ? ,רכ3ש.
אמנ לכאורה קיימי ניגודי מינימליי בי שלושת המשקלי הללו ,א #בדיקה מדוקדקת יותר
מעלה שאי ה ניגודי של ממש .לדוגמה ,אבינרי )תשל"ו( מביא ליד הצורה יְ ס3ד את הצורה יְ ס?ד
הקיימת במקרא רק בצירו" יְ ס?ד המעלה )ובימינו רק כש ישוב( 12.כבר אבינרי טוע שאי אלו שני
וכת3ב ,שהוא ניגוד לכאורה ,משו שזהו צירו"
שמות נפרדי .ליד המילה ְ= ִתיב קיי הצירו" קרוא ְ
כבול ,שהוא צורת מקור )אינפיניטיב( של צורה פועלית בלי הקידומת ל $המאפיינת את ש הפועל
בעברית בת$ימינו )כמורשה מלשו חז"ל( .כמוהו דוגמאות המצויות אצל קהלת" :עת ספוד ועת
רקוד" )קהלת ג  .(4ברור שאלו אינ שייכות למשקל השמני .ניגוד אחר לכאורה הוא הניגוד כפיר:
כפור ,א #ברור שאי כא הסתרגות של שורש אחד בשני משקלי ,ולא ברור כלל הקשר בי לקסמות
 10סימ השאלה הבא לפני מילה )או צירו" כשהדיו תחבירי( ,מציי את חוסר קיומה או את חוסר היתכנותה במישור
הסינכרוני ,והוא שונה מסימ הכוכבית המציי שחזור היסטורי ,ושיי #לתיאור הדיאכרוני.
 11אני מודה לד"ר עמיק גיא על שהאיר את עיניי בעניי זה.
 12לפי ניסיוני האישי כתושב הגליל העליו ,הציבור אינו מתחשב בניקוד הייחודי הזה והוגה את ש הישוב ],[yesod
לעיתי ג כ #כצורה אליפטית .הגייה זו מחזקת את הטענה שאי בימינו ניגוד בי שתי הצורות המקראיות.
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אלו ובי תוצרי השורש כפ"ר הידועיֶֹ = ,פר@ֵ =ִ ,ר?@=ִ ,ר וכולי שעניינ כיסוי פיזי או מטאפורי )למשל
על חטא( .הש כפיר הוא אחד השמות הנרדפי של האריה ,וייתכ ששמו נשאל מאחת השפות
השכנות או השפות המ?רשות ,שהיוו סובסטראט לעברית המקראית.
למיטב ידיעתי ,מספר החריגי לכלל זה הוא מועט ביותר .חריג אחד הוא בטוח :האקדמיה קבעה
את המונח ְצ ִריר לשווה ער #לדיסוננס ,לפיכ #מאותו רגע נוצר ניגוד מינימלי בי זוג הלקסמות ְצר3ר:
ְצ ִריר.
 3.1.2.1תיאור החריגות
נית לתאר את החריגות מ הכלל המבני המורפולוגי בהקבלה לחריגות ברמה הפונולוגית .ידוע כי
בתיאור המערכת המקראית נמצאי הקמ Gוהפתח על פי רוב ביחסי תפוצה משלימה ,היינו על הרוב
ה אלופוני .אבל בבניי נפעל ה יוצרי ניגוד מינימאלי בי צורת הבינוני )נִ ְש ָCר( ובי צורת העבר
)נִ ְש ַCר( .שלמה מורג )בשיעוריו( הקצה למקרה זה את המונח עומס פונמי נמו .#יהושע בלאו )תשל"א(
רואה במקרי אלו ניגוד פונמי מלא ,כלומר לשיטתו ,התנועות המלאות במערכת הטברנית ה
מורפמות לכל דבר ,א #מודה שהחטפי ה אלופוני של השווא הנע ,וא" על פי כ ג ביניה נמצא
יחסי ניגוד מינימלי ,לדוגמה בזוג ֲאני ֳ :אני )בלאו תשל"א.(64 :
א נקביל בי המישור הפונולוגי למישור המורפולוגי ,נמצא שהכלל יחסי התשלי תק" ברוב מכריע
של המקרי ,א #קיי בי שני המשקלי האמורי עומס מורפמי נמו.#
הסבר אחר :היחסי המתוארי כא ה יחסי דקדוקיי .יחסי דקדוקיי או כללי דקדוקיי
ה הכללות של פרטי .המקרי הבודדי שאינ ניתני להכללה נקראי חוקי מילוניי
)שורצולד תשס"ב ,כר #א  .(41 :נית לראות בחריגות זו חוק מילוני שאינו דקדוקי.
 3.1.3המשקלי הפתוחי בראש
בקבוצה זו יש ,לפי הניתוח המוצע כא 9 ,משקלי טכניי ורק  4משקלי מורפמיי ,המוצגי לפי
המהות הפונקציונאלית שלה:
ק?טל )י? ָבל(
ק3טל )=ָ 3תר ,אוצר ,עול ,חול(ָ ,
א יצירת שמות עצֵ :ק ָטל ) ֵנ ָכר(ָ ,
ב ש תואר של אפשרות הפעולהָ :ק ִטיל ) ָק ִריא ,נ ִָגיש(
ג שמות תוארָ :קט?ל ) ָ@ש?ט(ָ ,קט3ל )ָFד3ל(ָ ,קטֹל ) ָירֹק(
ש3טר ,אויב ,אורח ,עורב ,אוגר,
ר3פאֵ ,
ק3טל ) ֵ
ד ש הפֵ 3על )ש אגנטי(ָ :קט3לָ $קט3ל3$ת ) ָל ַ
ק3ח(ֵ ,
אֵ 3מ(
ה משקלי דו$ערכייָ :ק ָטל – ש עצ ) ָָ Aבר( ,ש תואר ) ָל ָבָ ,ר ָשע( ההפרדה בי משקל ָקט3ל בקמG
נחט" ובי משקל ָקט3ל בקמ Gמתקיי פותרת חלק גדול מ הבעיות הנידונות אצל אבינרי )תשל"ו
 ,(348$340ה מבחינת הצורה וה מבחינת המשמעות.
משקל ָק ָטל הוא חבר בשתי קבוצות :הוא יוצר שמות עצ ,והוא יוצר שמות תואר .ג משקל ָק ִטִיל
הוא דו$ערכי ,א #כא יש הבדל בי התוצרי המ?רשי שה שמות עצ ) ָ@ ִקידָ ,צ ִמיד( או עונות
)אביב( ובי התוצרי הסינכרוניי ,שהמשמעות הדומיננטית שלה היא הפוטנציאליות .נראה כי
הנית לסכ את התפוצה בטבלה .ככלל ,בתיאור סינכרוני של מערכת המשקלי משמעותו של
הסינכרונית של משקל היא משמעות תוצריו המחודשי ולא של תוצריו המ? ָרשי .אלו עשויי
להיות ,מבחינה סינכרונית ,במעמד של תוצרי שאולי ,היינו לא תוצרי הטבלה אלא תוצרי שאילה
מרובד לשוני היסטורי.
טבלה  :5הבנייני הפתוחי בראש
תפקיד

פירוט
המשקלי

ש עצ

ש תואר יסודי

ֵכר
ֵק ָטל – נ ָ
=3תר
ק3טל – ָ
ָ
י?בל
ק?טל – ָ
ָ

ָקט?ל – פשוט
ָקט3ל – גדול
ָקטֹ7ל – ירק

ָק ָטל – ָָ Aבר

ָק ָטל – ָל ָב

ָק ֵטל – ָ= ֵבד

ָק ֵטל – ָ= ֵבד

ָק ִטיל – ָ@ ִקיד

ָריז
ָק ִטיל – ז ִ

ש"ת פוטנצילי

ש אגנטי
ָקט3ל  $לקוח
ק3טל  $רופא
ֵ

ָק ִטיל ָ $ק ִריא
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לגבי שלושת משקלי הש הנתוני בתא אחד – נית לראות כי תפוצת דלה ביותר ,ויש ביניה
יחסי תפוצה משלימה .משקלי ש התואר נפוצי יותר ,א #ג ביניה יש יחסי תפוצה משלימה,
כלומר ,א יש ָ@ש?ט ,אי ? ָ@ש3ט ,ואי ? ָ@שֹ7ט .למשקל ָק ָטל יש יחסי השלמה ע שתי הקבוצות.
הפועל ,מקיימי ביניה יחסי תשלי.
ֵ
ק3טל משקלי ש
ָק ִטיל הוא משקל עצמאי וחיָ .קט3ל ו ֵ
בקביעה זו אני מתבסס א #ורק על משקל קֵ 3טל כמשקל עצמאי ולא כבינוני שהוא אחד תמורות
המשקל של בבניי קל )בניגוד לדרכו של אבינרי )תשל"ו( .המונח תמורת משקל – פירושו אלומור"
שהוא חלק ממערכת נטייה )השווה :רוז תשט"ז(.
ָק ָטל נמצא ביחסי השלמה ע משקלי שמות העצ א #ביחסי ניגוד ע משקלי התוארָ Aָ :בר Aָ :ב?ר.
לעומת זאת לתוצריו שה שמות תואר יש יחסי תשלי ע משקלי שמות התואר :א יש ָל ָב ,אי
ָלב?ָ ,לבָ ,133לבֹ .7זהו מצב מסוב #לתיאור.
משקל ָקט3ל משמש לפעמי כש עצ )שלו ,כבוד( ,א #רוב תוצריו כיו ה שמות תואר )גבוה,
גדול ,חסו ,טהור ,מתוק ,קדוש ,קרוב ,רחוק( .מאחר שיש ניגוד מינימלי שאינו חד פעמי בי ָקט3ל
ובי ָק ֵטל ,אי לראות בה משקל אחד ) ָשלָ :3ש ֵל=ָ ,ב3דֵ =ָ :בדָ ,קר3ב ָ :ק ֵרבFָ ,ד3לֵ Fָ :דל(.
ק?טל
 3.1.3.1משקל ָ
משקל ק? ָטל )אול ,שועל ,יובל ,סוגר( קשור אולי כיו ע משקל 7ק ָ.ל )או=" ,שות" ,עוCר ,סול(,
משו שכיו לא קיימת ההבחנה בי עיצור פשוט לעיצור כפול .מוטב אפוא למזג שני משקלי אלו
לטור המשקלי הפתוחי למרות מקרה שבו ההכפלה הקרויה תיאורטית מורגשת )עוCר( .מאחר
שמקובל על רוב החוקרי שכפולות בכ"פ ה מורפמות לעצמ ,ומאחר שלא קיי כל ניגוד מינימלי
י?בל( ,אי מניעה לראות בשני המשקלי הללו משקל
C7ל ָ :
ע?בר ? ,י ָ
C7ר ָ ? :
בי שני המשקלי )כגו ,ע ָ
אחד .מבחינה קוגניטיבית ,כ #הערכתי ,דוברי הלשו חשי בתוצרי שני המשקלי הללו תבנית
אחת.
לסיכו התמונה המסובכת של מערכת זו ,נראה כי כל המשקלי המוצגי בתא אחד ,ה משקל
מורפמי אחד ,ובמידה רבה ג המשקלי המוצגי בטבלה בצללית אחידה ה משקל מורפמי אחד.
 3.1.4המשקלי הסגורי בראש
כא המצב מסוב ,#בשל ריבוי המשקלי ותפוצת הנמוכה ,א #נראה כי למערכת הזאת יש שלושה
תפקידי בלבד במישור המסומ ,הוא המישור הפונקציונאלי ,כמוצג בטבלה .6
טבלה 6
תפקיד המשקל:

הפשטת פועל

ש עצ דה$ורבלי

תכונה אינהרנטית

פירוט המשקלי

?Mח
ִק?.ל – ִ@ ַ

ַק ָ.ל – ַ@ ָMחַ ,ש ָ1ט

ִק ֵ.ל – ִ@ ֵַ Mח

7ק ָ.ל 7 $ש ָ":

ַק ִ.יל – ַש ִ1יט

ִק ָ.ל ִ $ע ָMר

ִק3.ל – ִש=ֹור
ַק?.ל ַ $ש=?ל

המונח ש עצ דוורבלי לקבוצת המשקלי ַק ָ.ל7 ,ק ָ.לִ ,ק ָ.ל נראה לי הול את המשמעויות
הדומיננטיות של תוצריה .נראה לי שיש להוסי" על כ ,#שג בה יש יסוד סמנטי של קביעות
וחזרה ,כפי שיש ,כנראה ,לכל התבניות בעלות שורש מרכזי כפול ,הפועליות )כגו פיעל( ,השמניות
והתואריות .כ #למשל התוצר שות" )קרוב בצורתו ובמשמעו ל משות"( ,עוCר )קרוב למעוCרת(.
באחרונה חודש הש טוג$י )צי'פס( ,שיש בו מעי קיצור של הבינוני של פועל )מטוג( .לא ידוע לי
על יחסי ניגוד בי המשקלי בטור זה .לאור הדיו בסעי"  3.1.3.1לעיל ,ייתכ שיש להוציא את
המשקל הזה מקבוצת המשקלי הסגורי בראש ולראות בו תת$סוג של המשקלי הפתוחי
בראש ,וייתכ שעדיי לא הגיעה העת להכריע בעניי זה ,ויש להשאיר את סימני השאלה פתוחי.
בטור המשקלי המצייני תכונה אינהרנטית קיימי יחסי התשלי לפי מבח התפוצה המשלימה.
לעומת זאת יש קושי מסוי בהגדרת התפקיד לגבי חלק מתוצרי המשקלי .לדוגמה ,בראייה
@?ח מציינת תכונה ,מאחר שהיא ש עצ ולא ש תואר.
ראשונית לא נראית הקביעה שהלקסמה ַַ :
בראייה שנייה נית ליישב סתירה לכאורה זו .מאחר שהמעבר המטונימי מש תואר לש עצ הוא
תזוזה שהיא מתכונות הלשו השכיחות ביותר ,נית לחשוב שמילה זו ציינה מלכתחילה מושג בעל
תכונה של תפיחות אינהרנטית ,ורק אחר כ #התקבעה זו כש עצ .ושמא עולה על הדעת שהמילה
 13קביעה זו נכונה אלא א נביא בחשבו את השמות הפרטיי .במקרה זה יהיה קיי ניגוד בי ָל ָב ובי הש הפרטי
המפורס ָלב) 3פינחס( שהוא ג ש ישוב.
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ִצ@3ר ,שלפי המיו המוצע כא ,היא במשקל שעיקרו שמות תואר )שיכור ,גיבור( – יש בה איזו תכונה
14
קבועה של צפירה?
במשקל ִק ֵ.ל יש כמה שמות עצ מופשטי )דיבר ,סיפר ,שיל ,סיפק( ,15א #אי ה פוגעי בתיאור
המוצע כא.

 4המשקלי הגרודי ב  aבסופ ,הגרודי "הנקביי"
טבלה 7
מאפיי צורני
מיקו
המורפמית

שורש  2פשוט
התנועה בי שורש 1
לשורש 2

שורש  2כפול
בי שורש 2
לשורש 3

בי שורש  1לשורש 2
ובי שורש  2לשורש
3

ָק ְט ָלהְ Cָ :טנָה

ירה
ילהִ Fְ :ר ָ
ְק ִט ָ

ַק ָָ .להָ Mָ Cַ :שה

7ק ְט ָלה7 :ח ְצ ָ@ה

ֵבה
ְק ֵט ָלהFְ :נ ָ

?Cרה
?.להַ :ח ָ
ַק ָ

ִק ְט ָלהִ :ב ְּטנָה

ְק ָט ָלהָ Fְ :ר ָרה

=?רה
?.להָ Cִ :
ִק ָ

Nש ָרה
ַק ְט ָלהְ :

ֲב3דה
ט3לה :ע ָ
ְק ָ

ֶכ ָAה
ֶק ְט ָלה :נ ְ

ר?רה
ט?להָ Fְ :
ְק ָ
17ה
ְק 7ט ָ1הFְ :ד ָ

 4.1המשקלי הגרודי הנקביי בתנועה מורפמית אחת בי שורש  1לשורש 2
המשקלי הנקביי בתנועה מורפמית אחת בי שורש  1ושורש  2מגלי מידה רבה של תפוצה
משלימה ביניה ,כלומר ,יש ביניה יחסי תשלי .מספר החריגי לכלל זה קט ומראה שעוס
הניגוד ביניה קט .דוגמאות ְ Cִ :טנָה ְ Cְ :טנָה ,שניה משורש בט"נ.
דוגמה זו מראה את שאמרתי לעיל ,שמשקל זה הוא לפעמי שיי #למכניז הגזירה הקווי ולא לדר#
הסירוג .שתי המילי הנידונות מדגימות זאתִ :ב ְּטנָה בנויה על הבסיס בט ,והיא באה לציי את
חלקו הפנימי של הבגד הקרוב לבט .המילה ְָ Cטנָה בנויה על בוט במובנו הרשמי ,פיסטוק.
דוגמה נוספת7 :ח ְמ ָרה ָ :ח ְמ ָרה ,שתיה בנויות על המילה ח ֶֹמר בשני מובניה :א .דבר חמור ורציני .ב.
טי ,ובהרחבה ,כל דבר טבעי ומוחשי היוצר צורות .תיאור הניגוד כעומס מורפמי נמו #תופס בשני
המקרי .א ניגודי מסוג זה יהפכו לפוריי ,פירוש הדבר שאופייה של הלשו ישתנה ,ואז יצטר#
התיאור להשתנות.
 4.2המשקלי הגרודי הנקביי בתנועה מורפמית אחת בי שורש  2לשורש 3
משקלי אלו היו במידה רבה משקלי מופשטי דוורבליי ,היינו בעיקר ה שמות פעולה של
בניי קל .למרות זאת שבעיקרו ה היו בתפוצה משלימה ,נית לראות שה משמשי ליצירת
גר ָרה ,ראייה  :ר2יָה,
הבחנה בי המשקל הבסיסי קטילה ובי אלו הבאי לגוונו .דוגמאות :גרירה ָ :
כפ ָפה.
כפיפה ָ :

 14ההשוואות האטימולוגיות המקובלות ,למשל ע הערבית  , !"#$אינ תומכות בהכפלה מקורית של העיצור
המרכזי .א נל #על פי ההשוואה הזאת ,יש להוציא את המילה ציפור מ הדיו .א #א נבח את הצורה העברית בפני
עצמה בלא היסוד ההשוואתי ע הערבית ,נוכל לחשוב על אטימולוגיה פנימית של העברית ,כלומר ,בעל תכונה של
צפצו" או צפירה .במקרה זה השיו #למשקלי המוכפלי הוא רלוונטי) .אמנ השורש צפ"ר אינו מופיע במקרא ,אבל
קיומו של השורש צפצ"פ וקיומו של השורש צפ"ר בערבית ,מעלי על הדעת שהשורש הזה עשוי היה להתקיי בלשו
העתיקה(.
 15רוב שמות העצ הללו אינ מתפקדי כרכיבי עצמאיי מבחינה תחבירית$לקסיקלית ,אלא ה רכיבי בצירופי
כבולי :נק ושיל ,לא היה סיפק בידו .דיבר שמות פעולה המובחני מ משמות הפעולה הסדירי :דיבר :דיבור,
סיפר :סיפור .כול מצויי במשלבי הלשו הגבוהי בלבד ,כלומר ,נית לקבוע כי במשלב המדובר משקל ִק ֵ.ל הוא
@Pר.
משקל של שמות תואר בצורה מובהקת למדיי .אי גזירה חדשה בתפקיד ש פעולה ,למעט ֵ
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טבלה 8
תפקיד

פירוט

בלתי הפשטה מאופיינת של הפשטה לא פועלית
הפשטה
מאופיינת של פועלי פועלי קל
קל
קטילה  :גרירה

ְק ָט ָלה ָ Fְּ :ר ָרה

ר?רה
ט?לה ָ Fְ :
ְק ָ

ְק ֵט ָלה ְ :ש ֵא ָלה

17ה
ְק 7ט ָ1ה Fְ :ד ָ

ט3לה  :עבודה
ְק ָ
נית לראות כי השורש גר"ר הנמצא בכל הטורי יכול להסתרג ב  3משקלי בלבד ולא ב6 $
משקלי טכניי.
הערה כללית :גזירה במשקל נקבי המבוססת על צורה "זכרית" שונה במהותה בי תפקודה במקרא
ותפקודה בימינו .במינוח של יאקובסוני נית לומר שפעמי רבות במקרא הבדלי כאלו ה
במישור הפואטי או האמוטיבי )לדוגמה ,אֹ ֶכלְ 2 :כ ָלה ,עֹ ֶצָ :ע ְצ ָמהַ N ,הבֲ N :ה ָבהָ ,ה ָדרֲ :ה ָד ָרה,
גזניוס$קאוטש ,(275 :ואילו בעברית בת ימינו ה הבדלי במישור הרפרנציאלי ,כלומר ,הבחנה בי
מושגי שוני ) ֶש ֶלדִ :ש ְל ָAהֶ ֹC ,טְ Cָ :ט ָנהֶ ֹ: ,כְ :ָ :כ ָנהָ ,מב3א ְ :מבַ ,23מ ְק ֵָ Aחהַ :מ ְק ְָ Aחהִ ,מ ְש ָטר:
ִמ ְש ָט ָרה וכולי( .הראייה לכ #שצמד המילי שיר :שירה הוא חסר הבחנה רפרנציאלית במקרא ,והוא
בעל הבחנה רפרנציאלית בלשו ימינו.

 5המשקלי הזכריי בהכפלת יסודות שורש
מרשימת המשקלי בספרו של אבינרי )תשל"ו  (485$449 :יש להוריד את המשקלי שאינ
גרגיר,
תלתיי ,ואלו הְ @ַ :ל ַ@ל – גלגלְ @ִ ,ל ָ@ל – צאצאָ @ְ ,ל ַפל – צלצלְ ,צ ָר ַצרְ @ָ ,ל ָ@ל – קדקדְ @ַ ,ל ִ@יל – ִ
@3פל – כוכב@ִ ,יל3ל – ניחוח ,פעפיל – זרזי"ְ @ַ ,ע ַ@ל – כרכבְ @ַ ,ע ַ@ל – דרדס )מ דר"ס((.
ל3פל – ערוערָ ,
ְ@ ַ
רשימה זו כוללת משקלי דלי$תפוצה ,משקלי שגזרונ שנוי במחלוקת ושמות השאולי משפות
זרות .יש להניח שמשקלי אלו ה אלומורפי של משקלי ההכפלה של השורשי התלתיי .על כ
אי היא רשימה של משקלי יצירתיי של טבלת שורש משקל.
בנוס" יש להוריד מ הדיו משקלי שאמנ מבוססי על שורש תלתי ,א #תוצריה ה מילי
בודדות ,מילה בודדת לכל משקל )השווה לעיל  .( 1.2.1על כ אי לטעו שה תופסי מקו כלשהו
7פנָ .משקל פעלול – )ערבוב( הוא הוא
ְ7ע ָלל – ְ F
בטבלת המשקליְ @ַ :ע ָלל – שאנְ @ִ ,ע ָלל – ִ@ ְר ָחחְ @ ,
אלומור" של משקל ִק?.ל בגזרת המרובעי ,היינו ש פעולה של בניי פיעל.
נשארי אנו אפוא ע מספר מצומצ של משקלי :שניי בהכפלת שורש ְ @ַ ,3על?לְ @ַ ,ע ִליל ,שלושה
בהכפלת שורשני ַ @ְ ,3$2ע ְל ַעלַ @ְ ,ע ְלעֹלַ @ְ ,ע ְלע?לQ .
טבלה 9
מאפיי צורני

הכפלת שורש 3

הכפלת
שורשני

פירוט

ַק ְטל?ל – ְַ Cטנ?

ְק ַט ְל ַטל – ְל ַבנְ ַC

ַק ְט ִליל – ַל ְבנִי

ְק ַט ְלט?ל
ֲח ַל ְבל?ב

2

–

ְק ַט ְלטֹל ְ $ק ַטנְ טֹ
נית להראות כי על פי מבח הניגוד המינימלי יש ניגוד בי הטור בהכפלת שורש אחד ובי הטור
בהכפלת שני עיצורי על פי הניגוד ַל ְבנִִנִנני )מי פרפר( ְ :ל ַבנְנְנְ ַ) Cהקטנה של ָל ָב( ,א כי הניגוד הזה
שהמשקלי כשלעצמו הוא בעל עומס מורפמי נמו .#בתו #הטורי אי מיחס של ניגוד מינימאלי,
כלומר א יש בטנו ,הרי אי ?בטני ,א יש להטוט ,אי ? להטיט ,א יש לבני ,הרי אי ?לבנו
16
כתוצר של שורש ומשקל.
נית לראות בהכפלת שני שורשוני נמצאי בתפוצה משלימה בדר #נטיית :בחור שחרחר :בחורה
שחרחורת ,ילד קטנט ,ילדה קטנטונת וכולי .התפקיד של הטור השמאלי בעיקרו הקטנה ,תפקידו
של הטור הימני יצירת ש מש אחר .כ #לאחר שהפעלנו את הכללי המתודיי על רשימת
 16יש במילו ַל ְבנ? כתוצר הלח :לב+נו .נו הוא דג )שויקה תשנ"ז(.
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המשקלי המוכפלי הזכריי של יצחק אבינרי )תשל"ו( ,ירד מספר המשקלי המורפמי מתשעה$
עשר ִלשניי.

 6דוגמאות מ המשקלי היסיפי
מטרת הטבלה הבאה היא להדגי את דר #העבודה לחיפוש יחסי השלמה .מתחת לכל משקל
נרשמי תוצריו ,כ #שאפשר יהיה לבדוק הא שורש אחד מסתרג ביותר ממשקל אחד ,והא זוהי
תופעה דקדוקית או אידיוסינקרטית.
 6.1משקלי אחדי בתחילית תי"ו
טבלה 10
דוגמה לפריסת תוצרי המשקלי בראש תי"ו
ְַ :פ ֵעל

ְַ :פ ָעל

ְַ :פע3ל

ְַ :פע?ל

ְַ :פ ֵע ָלה

ְַ :פ ֶע ֶלת

תשבG

תושב

תינוק

תאנו

תדהמה

תבערת

תצר"

תותב

ְַ :בר3ג

תבלול

תרדמה

תגלחת

תגמול

תרעלה

תוחלת

תחנו

תודעה

תוספת

תחרות

תולדה

תועלת

תלמוד

תופעה

תוצרת

תצלו

תהילה

תותבת

תרבות

תחינה

תפרחת

תשלו

תפילה

תשבחת

מטרת הטבלה היא להראות דוגמה לדר #העבודה שעל פיה הגעתי למסקנות שבהמש .#נית לראות
מ הטבלה חוסר ניגודיות מינימאלית בי המשקלי שבה ,בכ #שאי שורש אחד המסתרג בכמה
משקלי ,אלא הכלל השולט במערכת זו הוא יחס התשלי.
 6.1.1תוצאות הבדיקה
במשקלי בתחילית תי"ו קיימי המשקלי הבאי לפי מידת תפוצתַ :תקטיל ,תקט?לה,
ְִ :קט ֶֹלתְ :ַ ,ק ֵט ָלהְ :ַ ,קט?לְ :ַ ,ק ֶט ֶלתְ :ַ ,קט3לְ :ַ ,ק ָטלְ :ַ ,ק ֵטל .לקיבו Gזה של משקלי כללתי את
המשקלי מ הגזרות :כל במשקל תקטולה כלולי כל הצורות משורשי ע"ו ,כגו ,תנוחה ,תנומה,
תקטלה כללתי את תוצרי הסתרגות הבאי :מגזרת פ"ו :תודעה ,תוכחה,
ֵ
שה רבי .במשקל
תולדה ,תופעה ,תורשה) ,תואנה( .מגזרת ע"ע :תהילה ,תחינה ,תמיסה ,תפילה .מגזרת פ"$ל"י:
תוגה ,תודה ,תורה .מגזרת ל"יֲ :ַ :ח ָנהִ ,תּ ְכ ָלהָ :ְ ,ל2הְ :ִ ,ק ָרהְ :ְ ,ק ָוהֲ :ַ ,ע ִנִנִנ ָSהֲ :ַ ,ע ִSָ Bה.
שיקול הדעת בקביעה זו :הצורה המורפמית של המשקלי היא בגזרת השלמי ,ולכ ,לפי שיטת
הניתוח כא ,כל מופעי הגזרות אינ משקלי נוספי ,אלא מימושי שוני של משקלי קיימי.
נית לראות שיש גיוו פנימי גדול ג בתו #אותה הגזרה ,במיוחד בגזרת ל"י ,א #נראה לי שכל בר$
דעת יסכי לטענה שאלו ה גיווני חסרי ער #מבחי במישור המסומ.
יש מקו לשקול א צורות כגו תקוה ,תקרה ה מימושי של תקטלה או של תקטולה ,א #שאלה זו
הופכת לחסרת חשיבות ,משו ששני משקלי אלו נמצאי ביחסי תשלי ,ולכ מהווי משקל
מורפמי אחד.
ניגוד מינימאלי מובהק נמצא בי משקל תקטיל הנפו Gביותר ובי משקל תקטולת .יוכיחו זאת
הניגודי המינימאליי :תזכיר :תזכורת ,תסבי :#תסבוכת ,תסמי :תסמונת ,תרכיב :תרכובת,
תפזיר :תפזורת .ג במישור הפונקציה יש ביניה הבדלי :תקטיל מסומ ,לפי ממצאיי ,מושג
שהוא פריט מוגדר היטב במערכת כלשהי ,ובכלל זה במערכת תיאורטית ,ולכ יש לו תמיד
רבי.לעומתו משקל תקטולת אינו מאופיי  ,כלומר הוא יכול להיות ג הוא מושג שהוא רכיב
מוחשי ,למשל תחפושת ,תלבושת ,תרכובת ,א #יכול להיות ג מושג מופשט שאינו נוח לריבוי
בקלות ,למשל )בני( תשחורת ,תפזורת ,תצרוכת.
ניגוד מינימאלי מובהק יש בי משקל תקטיל הנפו Gביותר ובי משקל תקטולת .יוכיחו זאת
הניגודי המינימאליי :תזכיר :תזכורת ,תסבי :#תסבוכת ,תסמי :תסמונת ,תרכיב :תרכובת,
תפזיר :תפזורת .ג במישור הפונקציה יש ביניה הבדלי :תקטיל מסומ ,לפי ממצאיי ,מושג
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שהוא פריט מוגדר היטב במערכת כלשהי ,ובכלל זה במערכת תיאורטית ,ולכ יש לו תמיד
רבי.לעומתו משקל תקטולת אינו מאופיי  ,כלומר הוא יכול להיות ג הוא מושג שהוא רכיב
מוגדר במערכת ,למשל תחפושת ,תלבושת ,תרכובת ,א #יכול להיות ג מושג מופשט שאינו נוח
לריבוי בקלות ,למשל בני תשחורת ,תרגולת ,תפזורת ,תצרוכת.
משקל תקטולה הוא משקל שנמצא בתפוצה משלימה למשקל תקטולת .על פי רוב משקל תקטולה
הוא צורה של גזרת ע"ו ושל גזרת פ"ג .החריגי מעטי :תברואה ,תדלוחה ,תפאורה ,תרפואה.
במשקל תקטולת מסתרגי שורשי מ השלמי ,ומעט שורשי פ"ג :תחבושת ,תחמושת ,תחפושת,
תערובת )החריגי ה כ 10%ממופעי תקטולה( .הכלל הדקדוקי הוא שמשקל תקטולה הוא משקל
המסרג את שורשי פ"ג ומשקל תקטולת הוא משקל המסרג את שורשי גזרת שלמי כחוק דקדוקי,
והחריגי לחוק הדקדוקי פועלי על פי חוקי מילוניי .שני המשקלי נמצאי בתפוצה משלימה
משני טעמי :א .אי שורש אחד המסתרג בשניה לכדי יצירת שתי לקסמות .ב .אי לה תפקיד
סמנטי שונה.
לעומת זאת כל שאר המשקלי בדר #כלל אינ יוצרי ניגוד מינימאלי ,וג אי לה יסוד מייחד
במישור הפונקציה  /משמעות .לפי הממצא ב"רב $מילי" )שויקה תשנ"ז( ,המקרה היחיד של ניגוד
מינימאלי הוא בזוגְ :ִ :ק?Cל ְ :ִ :קֶ ֹCלת .זהו אפוא ניגוד בעל עומס מורפמי נמו.#
בס #הכול מ 9 $משקלי המופיעי ברשימתו של אב שוש )תש"ל כר #ג  (1586 :יש ,על פי המתודה
המוצגת כא ,רק  4משקלי.
 5.2משקלי בתחילית אל""
Nק ֵטל $
על פי רשימת אב שוש ,המשקלי באל"" תחילית הֶ :א ְק ַטל  $אמצעֶ ,א ְק ָטל  $אקדחְ ,
Nקט ֶֹלת – אשמורת.
ט?לה  $אשמורהְ ,
Nק ָ
אבנטֶ ,א ְקט3ל  $אשכול ,אקטלה  $אזכרהְ ,
ההבחנה בי המשקלי ֶא ְק ַטל ֶ :א ְק ָטל היא חסרת ער ,#משו שהיא מבוססת על סימני ניקוד
שאינ מובחני כיו ,וג אי בה כל תועלת אחרת .תוצרי המשקל ה )על פי ברקלי תשכ"ד(:
אבגר ,אבהל ,אבה ? ,אבזָ אבזֵ? ,אבזר ? ,אבח ,אברש ,אזרח ,אחפר ,אכו? ,אכזב ,אכס" ?,
אכסר ? ,אלז ? ,אלמ ? ,אנטל ?  ,אצבע ,אמצע ,אקדח ,אקר ,אראל ? ארבע ,אשבל ?.אשכ" ?,
אשכר ,אשלב ,אשלג ,אשנב ?  ,אתנח ,אתנ )משורש תנ"נ שהוא אלומורפי לשורש נת"נ( .זוהי
לכאורה רשימה פורייה למדיי ,א #סריקת המילי באות אל"" במילו רב$מילי מראה שבמשקל
זה שקולות המילי הבאות בלבד :אמצע ,אצבע ,ארבע ,אקר ,אשחר )צמח( .על אלו יש ,לדעתי,
להוסי" את אזרח ) משורש זר"ח( 17 ,ואת אתנ.
אברק.
Nק ֵטל לא שקולי שורשי עבריי )אבז ,אבנט ,אבר ,#אברק ,אטלב( ,מלבד אחד ֵ
במשקל ְ
אברק הוא ש של כוכב ,ולכ נראה שהוא משורש בר"ק.
ֵ
במשקל אקטול שקולות המילי )על פי ברקלי( אגרו" ,אצבוע ,אקדוח ,אשבול ,אשכול ,אתרוג? ועל
פי מילו "רב מילי" :אגרו" ,אפרוח ,אשבול ,אשכול ,אשרוש.
על פי הרשימה של ברקלי נראה כי יש ניגוד לקסמי בזוגות :אצבע :אצבוע ,אקדח :אקדוח ,אשבל :
אשבול .בדיקה במילו רב$מילי )שויקה תשנ"ז( מגלה כי הניגודי אינ אמיתיי .במילו זה אי
אצבוע .אקדח :אקדוח ה בסיסי הנמצאי ביחס של וריאנט חופשי ,אקדוח מצוי רק בשירה של
ראשית המאה העשרי וכ לפני הסיומת  ,ָ$אשבל אינו קיי בלשו ימינו.
Nק ֵטלֶ ,אקט3ל – ה משקל אחד בלבד על פי מבח
Nק ָטלְ ,
נראה אפוא כי התבניותֶ :א ְק ַטלֶ ,א ְק ָטלְ ,
הניגוד המינימאלי וה על פי מבח התפקוד.
למשקל אקטלה יש ער #מבחי ביחס למשקל הקטלה ,כלומר ,יש ניגוד ביניה ,וזהו ניגוד פורה:
הקטלה מציי הפשטה של פועל בתבנית הפעיל ,אקטלה מציי מונח עצמאי ,לדוגמה :הבחנה:
אבחנה )דיאגנוזה( ,הספקה  :אספקה )כלל המצרכי( ,הזעקה )קריאה לכינוס חירו( ,אזעקה )קול
של מכשיר המשמיע קול אזהרה ומשמש ג כגור טקסי( ,הבטחה )קיו דבר( :אבטחה )אמצעי
ט?לה  $אשמורהְ N ,קט ֶֹלת – אשמורת ה וריאנטי של
Nק ָ
ביטחו( .לפי מילו "רב$מילי" הצורות ְ
לקסמה אחת.
לסיכו ,בקבוצה זו יש שני משקלי :משקל זכרי אחד בכמה צורות תשלימיות ומשקל נקבי אחד.
 5.3משקלי בתחילית יו"ד
ַקט?ל – ילקוט.
שני על פי המקובל קיימי במערכת משקלי :יִ ְק ָטל – יצהר ,י ְ
 17למילה אזרח שתי משמעויות במקרא :א .צמח העולה מ האדמה .משמעות העלייה והיציאה ה משמעויות השורש
זר"ח )השווה :זריחת השמש( .ב .תושב קבע באר .Gהמשמעות השנייה עשויה להיות מטאפורה של הראשונה.
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תוצרי ַי ְקט?ל )על פי ברקלי תשכ"ד( ה :יבחוש ,יבשוש ,ילקוט ,ימלוח ,ינבוט ,ינשו" ,יסעור ,ירבוז
? ,ירבוע ,ישרוע .על אלו נית להוסי" את השמות יקו )משורש קו" ,במוב "הדבר הקיי" ויריב
)משורש רי"ב במוב "מי שרב"( .אלו ה צורות אלומורפיות מ הגזרות.
כבר הראיתי לעיל ) ,(1.2.1כי משקל יִִייִי ְק ָטל אינו קיי כמשקל מורפמי .משקל ַי ְקט?ל דומה בצורתו
למשקל ְַ :קט?ל ,זוהי תבנית תנועתית אחת ,ולכ יש לבדוק ניגודי מינימליי ביניה :א יש
ילקוט ,אי ?תלקוט ,א יש ַינְנְנְ ש?" – אי ?:נְנְנְ ש?".
ַקט?ל ,הנמצא ביחס תשלי ע
המסקנה היא כי יש כא מהות מורפמית אחת ,היינו משקל אחד ,י ְ
משקל ְַ :קט?ל ,ונראה לי שיש לצר" לכא ג את המשקל השלישי באותה התבנית :מקטול :מסלול,
מנעול .שג הוא נמצא ביחסי תשלי ע שני קודמיו .מכא שאי זו תבנית מורפמית לעצמה.
 5.4משקלי יסיפי המסתיימי בנו"
המצאי ִ :ק ָ.לִ ,3ק ְטלְ ,3ק ַטֲ ) 31א ַבָ ,(3Aק ְט ָל7 ,ק ְט ָ7 ) 1א ְמ ַָ (Aק ְט ָל .האקדמיה ללשו העברית קבעה
ַ
ששני האחרוני ִק ָטלִ ,3ק ְטל 3ה בפועל משקל אחד .על אלו יש להוסי" את ְק ַטֲ ) 31א ַב (3Aכצורה
תשלימית נוספת .מהותו הסמנטית של משקל זה :מצב.
משקל ָק ְט ָל )קורב( שבמקרא אינו מסמ ש אגנטי .בלשו חז"ל נוסח אר Gישראל הוא מציי ש
אגנטי ,ומקביל לו משקל ַק ְט ָל בלשו חז"ל נוסח בבל .בעברית בת$ימינו יש ניסיו לנצל ניגוד זה
לצור #הבחנה :סובל :סבל ,א #ספק בעיני א יש פוריות לניגוד זה בתודעת הדוברי.
בזוג 7א ְמ ְָ 2 :Aמ ָ Aאי ניגוד מינימאלי ,ולפיכ #ה מהווי משקל אחד .יש ניגוד בי ַז ְכיָ ובי ִז ָ=י,3
בי ְ 2ב ָ Aובי ֲא ַב .3Aלמשקל ָק ְט ָל יש צורת משנה בגזרת ל"יִ " ,ק ְטיָ" בגזרת ל"י :בניי ,מניי,
עניי ,קניי.
המסקנה :בקבוצת המשקלי בנו" משקלית סופית שלושה משקלי מורפמייִ .1 :ק ָ.לִ ,3ק ְטל,3
ְק ַט 31המסמני מצבָ .2 ,ק ְט ָל )=קוטל(ַ ,ק ְט ָל המסמני ש אגנטי או תכונה7 .3 ,ק ְט ָל ָ /ק ְט ָל
שאינ מסומני מבחינת המשמעות ,והעומס המורפמי על הניגוד בינ לבי טיפוס  2קט .במערכת
הזאת יש ששה משקלי טכניי ,אבל רק שניי )או שלושה( משקלי מורפמיי.
 6סיכו
על פי המצוי בספרות ,מערכת משקלי השמות נראית עמוסה בעשרות ובמאות משקלי )אבינרי
תשל"ו ,אב$שוש תש"ל( ,א #הפעלת מתודיות בלשניות מדוקדקות יותר מעצ המתודה של חילוG
יסודות השורש עשויה לצמצ את מספר המשקלי ממאות לעשרות בודדות .המתודות המופעלות
במאמר ה :א .היצמדות להגדרת המשקל כמורפמה שיש לה ה צד של מסמ וה צד של מסומ .ב.
בדיקת התכונה הקוגניטיבית של המשקל כיסוד יצרני במערכת – היינו יסוד מהדהד וחוזר ולא יסוד
המצוי בצורות מועטות ביותר .ג .היצמדות למתודה המבנית הקובעת ,כי משקל הוא מורפמה,
ומורפמה נבדלת מאחרות בכ #שיש ניגוד מינימאלי ביניה ,היינו שורש אחד עשוי להסתרג בשתיה
וליצור  2לקסמות נבדלות .כל צורה שאינה נענית להגדרות הללו אינה יכולה להיחשב כמשקל יצרני
במערכת הסירוגית היצרנית של העברית ,ולכ אינה תופסת מקו נפרד )משבצת לעצמה( בטבלת
שורש משקל.
המאמר מצביע על מכניז של התארגנות המערכת בקונגלומראטי של צורות התופסי מקו
אחד משות" במערכת היצרנית .ההתארגנות היא על פי יסוד משות" בצורה ,שיש לו מקבילה בתחו
הפונקציונאלי ,לדוגמה המשקלי ִֵ Mטּלִ ,ק3.לַ ,ק?.לַ ,ק ִ.יל ,שהמשות" לה הוא הכפלת השורש
המרכזי בתחו המסמ ופונקציה משותפת ,היינו תכונה אינהרנטית בתחו המסומ )לעיל .(3.1.4
התוצאה המתקבלת מבדיקה מחודשת זו היא מערכת שמפרידה בי המשקל הטכני החיצוני ובי
המשקל כמהות פונקציונאלית ,וכ בי משקל יצרני לבי משקל המתקבל כתוצאה מחילו Gמכאני
של יסודות השורש מבסיס רצי" כלשהו .בכל מקרה לאחר קביעת ההקבצות מתקבלת מערכת
שורש$משקל מצומצמת בהרבה בהשוואה לזו העולה מ הספרות המסורתית.
במחקר זה נבדקו המשקלי הגרודי ,המשקלי בהכפלת יסודות שורש ,המשקלי הגרודי
בתוספת תנועת  aוהמשקלי היסיפי המתחילי במרחיבי האנת"י והמסתיימי בנו" ,כלומר,
רוב קבוצות המשקלי למעט אלו הפותחי במ" .אלו מצריכי עיו נפרד ,א #כללית נית לומר
שיש ביניה יותר יחסי ניגוד מאשר במשקלי הפותחי בתי"ו ,כלומר ,נראה כי היחסי ביניה
ה מורפמיי יותר )בעלי ניגוד מהותי ( מאלו הפותחי בתי"ו.
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