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 תחביר המקרא בראי הבלשנות המודרנית: 
המקור הנטוי כצורה פועלית

דורון עידית 

1. פסוקיות המקור

במאמר זה אני מציעה חשיבה חדשה על צורת המקור בעברית המקראית. אתחיל בכך 
שאדחה את המוסכמה שהמקור הנטוי הוא צורה שמנית, או צורה מעורבת שמנית/
פועלית. אני רואה במקור בעברית, כמו בשפות רבות אחרות, צורה פועלית גרידא, 
כפי שניתן ללמוד מכך שהיא מצריכה יחסה אקוזטיבית למושא הישיר שלה. הדבר 
נכון הן למקור המוחלט הן למקור הנטוי, ולכן אני רואה בשניהם צורות פועליות. 
הם נבדלים בכך שהמקור המוחלט אינו בהכרח משועבד, בעוד המקור הנטוי הוא 

תמיד חלק מפסוקית משועבדת; זו תיקרא פסוקית מקור.1
חקר פסוקית המקור כמאפיין מהותי של המקור הנטוי מגלה הבחנה בין שני סוגי 
פסוקית מקור. זוהי הבחנת–יסוד רבת השלכות אשר טרם נעשתה בדקדוקים של 

העברית — ההבחנה בין פסוקית מקור חסרה ובין פסוקית מקור מלאה:2

אני מודה לחוקרים שהגיבו על גרסה קודמת של מאמר זה וזיכו אותי בהערות ודוגמאות שתרמו   *
רבות לגרסה הנוכחית: וורה אגרנובסקי, מירי בר–זיו לוי, קווין גראסו, אורי מור, תניא נוטריוס, 

מלכה רפפורט חובב, וטוד שניידר.
 The research leading to these results has received funding from the European  
 Research Council under the European Union’s H2020 Framework Programme
 (H2020/2014-2020) / ERC grant agreement n° 741360, and from the Israel Science

Foundation grant #1296/16
ההבחנה הזו מיטשטשת בעברית של ימי הבית השני: שם נקרות פסוקיות מקור לא משועבדות   .1

)פסברג 2007; מור 2015; מור תש"ף(.
כדי להקל על הקורא יובאו פסוקיות המקור בכל הדוגמאות במאמר זה )וכן פסוקיות משועבדות   .2
אחרות( בתוך סוגריים מרובעים. החלק בכל דוגמה שאותו היא באה להדגים יובא בעיבוי 

אותיות.
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פסוקית מקור חסרה: וְֹלא יַָסף ׁשְמּוֵאל לִ]ְראֹות ϕ ֶאת ׁשָאּול[ עַד יֹום מֹותֹו  א.   .1 
)שמ"א טו 35(.  

פסוקית מקור מלאה: וְכִ]ְראֹות ׁשָאּול ֶאת ָּדוִד[... ָאַמר ֶאל ַאבְנֵר )שם  ב.    
יז 55(.  

פסוקית המקור החסרה היא פסוקית שהנושא שלה סמוי — כינוי גוף אנפורי סמוי 
שיסומן בסימן ϕ. הציון )reference( של הכינוי הסמוי נקבע על פי רוב על ידי 
שם אחר הנמצא במשפט הראשי מחוץ לפסוקית המקור; בדוגמה 1א זהו השם 
שמואל.3 לעומתה פסוקית המקור המלאה שב–1ב היא פסוקית שיש לה נושא גלוי. 
היקרות של המקור הנטוי בפסוקית מקור חסרה תיקרא מקור חסר, ובפסוקית מקור 

מלאה — מקור מלא.
הנושא של המקור המלא לעולם יסומן ביחסת השייכות. הסימון ניכר בצורתו 
בדוגמאות שבהן מצטרף אל המקור כינוי חבור, בפרט כאשר זהו כינוי המדבר )גוף 

ראשון(:

וְנֹוַאׁש ִמֶּמּנִי ׁשָאּול לְ]ַבְקׁשֵנִי ϕ עֹוד ְּבכָל ּגְבּול יִׂשְָרֵאל[ )שמ"א כז 1(. א.   .2
בַֻּסּכֹות הֹוׁשַבְִּתי ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ּבְ]הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[ )ויקרא   ב. 

כג 43(.  

אל המקור החסר מצטרף כינוי חבור מושאי ביחסת האקוזטיב — הכינוי –ֵני שבצורה 
ַּבְקׁשֵנִי ב–2א; ואילו אל המקור המלא מצטרף כינוי חבור נושאי המסומן ביחסת 
השייכות — הכינוי –ִי שבצורה הֹוצִיִאי ב–2ב. הדבר מצביע על כך שיש אף הבדל 
צורני בין המקור החסר למקור המלא. ההבדל אינו ניכר בדוגמאות 1 — שם אין 
כינוי חבור, וצורת המקור זהה בין שהמקור חסר ובין שהוא מלא; אולם ההבדל ניכר 

כאשר צורת המקור כוללת בתוכה כינוי חבור, כמו בדוגמאות 2.
הסימון המפורש של יחסת השייכות בכינוי המדבר החבור ב–2ב הוא המאפשר 
להקיש את יחסת השייכות גם עבור הנושא שאול ב־1ב. על סמך הסימון המפורש 
ב־2ב ניתן לקבוע כי גם ב־1ב, על אף היעדר סימון מפורש, הנושא שאול מסומן 
ביחסת השייכות. וזאת כיוון שהיחסה משקפת את תפקידו הדקדוקי של השם 
בפסוקית, ואילו סימני היחסה המורפולוגיים מּותנים בצורתו של השם שהם מסמנים, 

הציון המשותף, המכונה control, של כינוי הגוף האנפורי הסמוי ϕ עם שם כלשהו במשפט   .3
הראשי או מחוצה לו, מובע לעיתים על ידי סימון השם והכינוי האנפורי באותו האינדקס, למשל 
האינדקס i ב־א למטה, בדומה ל־co-reference או binding במקרה של כינוי גוף גלוי כגון 

הּוא במשפט משועבד מסוג אחר, כמו זה שב־ב:

א. וְֹלא יַָסף ׁשְמּוֵאלi לִ]ְראֹותiϕ ֶאת ׁשָאּול[ עַד יֹום מֹותֹו )שמ"א טו 35(.
ב. וַיְִהי ַהּגֹוָרל לְַמֵּטה ְמנַּׁשֶהi ]ּכִי הּואi ְּבכֹור יֹוֵסף[ )יהושע יז 1(.
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ובמקרים מסוימים הם בלתי מפורשים. הסימון המורפולוגי מסייע לקבוע את היחסה 
של הנושא בפסוקית המקור ב־2ב, ומכאן ניתן להקיש אותה יחסה בדיוק עבור 
הנושא בכל פסוקית מקור מלאה אחרת, 1ב למשל, גם כאשר אין הסימון מופיע בה 

מפורשות מסיבות מורפולוגיות אלו או אחרות.

2. היעדר סממנים שמניים מן המקור

כיוון שאדון מכאן ואילך בעיקר במקור הנטוי, המונח מקור בפני עצמו יציין להלן 
אך ורק את המקור הנטוי. המסורת הדקדוקית העברית, מאז הדקדוקים הרבניים 
והקראיים של ימי הביניים4 רואה במקור צורה שמנית. הדקדוקים הלועזיים שנכתבו 
במסגרת הבלשנות הכללית של המאות האחרונות5 רואים במקור צורה מעורבת 
שמנית/פועלית. אולם בדיקה מדוקדקת מעלה כי אין למקור כל מאפיינים שמניים, 

אלא הוא צורה פועלית גרידא.
למקור אין נטייה שמנית של מין, מספר, או יידוע.6 המקור גם אינו מתפקד כסומך 
או כנסמך. נראה תחילה כי המקור אינו מתפקד כסומך. ואכן, כאשר נדמה שהמקור 
מתפקד כסומך, אין זה אלא שפסוקית המקור כולה היא הסומך. מן המפורסמות 
הוא כי פסוקיות משועבדות מסוגים שונים יכולות לתפקד כסומך גם כאשר אלה 
פסוקיות פועליות. אומנם פסוקית משועבדת ובה פועל נטוי פותחת בדרך כלל 
במילת שעבוד )למשל אשר( בעוד פסוקית המקור אינה פותחת במילת שעבוד, 
אולם בשני המקרים הפסוקית כולה היא הסומך. נדגים זאת באמצעות מילות יחס 
שונות הנסמכות לפסוקיות. מילת היחס עד נסמכת לפסוקית ובה פועל נטוי ב־3א, 

ולפסוקית מקור ב־3ב:

וֲַאנִי ֶאְתנֲָהלָה לְִאִּטי... ַעד ]ֲאֶׁשר ָאבֹא ֶאל ֲאדֹנִי ֵׂשִעיָרה[ )בראשית לג 14(. א.   .3
וְעַָּתה ׁשְנֵי בָנֶיָך ַהּנֹולִָדים לְָך ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם ַעד ]ּבִֹאי ֵאלֶיָך ִמְצַריְָמה[ לִי   ב. 

ֵהם )שם מח 5(.  

הדבר נכון אף למילת היחס על המציינת סיבה:

וַּיִּגֹף ה' ֶאת ָהעָם ַעל ]ֲאׁשֶר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעגֶל[ )שמות לב 35(. א.   .4
ִהנְנִי נִׁשְּפָט אֹוָתְך ַעל ]ָאְמֵרְך ֹלא ָחָטאִתי[ )ירמיה ב 35(. ב. 

כמתואר אצל אלדר 2014; געש 2019 ואחרים.  .4
גזניוס 1910; ז'ואון 1923; וולטקה ואוקונור 1990; ארנולד וצ'וי 2003 ואחרים.  .5

המקרים הבודדים שבהם יש למקור צורת נקבה — אהבה, יראה, שכרה, יכולת, יבושת — אינם   .6
מעידים על נטיית נקבה. המקרים הספורים שבהם מופיע המקור עם תווית היידוע, למשל ַהַּדַעת, 

הם מקרים שבהם אין לסווגו עוד כמקור, אלא כשם לכל דבר.
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וכן למילת היחס מן המציינת את יחס היתרון:

ֵאין טֹוב ֵמ]ֲאׁשֶר יִׂשְַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעׂשָיו[ )קהלת ג 22(. א.   .5
ּכִי טֹוב לָנּו עֲבֹד ֶאת ִמצְַריִם ִמ]ֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר[ )שמות יד 12(. ב.   5

ולמילית היחס כ– המציינת את יחס ההידמות:

ּוָמׁשְַחָּת אָֹתם ּכַ]ֲאׁשֶר ָמׁשְַחָּת ֶאת ֲאִביֶהם[ )שם מ 15(. א.   .6
ֹלא ֵתצֵא ּכְ]ֵצאת ָהֲעָבִדים[ )שם כא 7(. ב. 

גם סימן היחסה האקוזטיבית ֵאת מצטרף לפסוקית משועבדת. סימן זה מצטרף 
במספר רב יותר של דוגמאות לפסוקית ובה פועל נטוי )כגון דברים ט 7; שם כט 
15; יהושע ה 1; שמ"א כד 10; ירמיה לח 9 ועוד( מאשר לפסוקית מקור )מל"ב יט 

27 = ישעיה לז 28; דה"ב לא 17(:

זְכֹר ַאל ִּתׁשְּכַח ֵאת ]ֲאׁשֶר ִהְקַצְפָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַּבִּמְדָּבר[ )דברים ט 7(. א.   .7
וְׁשִבְְּתָך וְצֵאְתָך ּובֲֹאָך יָָדעְִּתי וְֵאת ]ִהְתַרּגֶזְָך ֵאלָי[ )מל"ב יט 27(. ב. 

 infinitive כעת נראה שהמקור אף אינו מתפקד כנסמך, וזאת על אף כינויו הלועזי
construct, שהוא כינוי מטעה מאין כמוהו. ואכן גם אם נדמה כי המקור משמש 
כנסמך, וכי יחסת השייכות מוענקת לנושא הגלוי בפסוקית המקור המלאה מכוח 
היותו סומך למקור הנסמך, בדיקת הנתונים מראה כי אין הדבר כך. הנושא מופרד 
מהמקור במקרים רבים, דבר אשר לעולם לא יקרה בסמיכות. ב־8א מופרד המקור 
נוח מן הנושא הרוח על ידי המושא העקיף עליהם, ב־8ב מופרד המקור רן מן הנושא 
כוכבי בקר על ידי תואר הפועל יחד, וב־8ג מופרד המקור הכלים מן הנושא רעך 

על ידי המושא הישיר אתך:

וַיְִהי ּכְ]נֹוַח ֲעלֵיֶהם ָהרּוַח[ וַּיְִתנַּבְאּו )במדבר יא 25(. א.   .8
ּבְ]ָרן יַַחד ּכֹוכְבֵי בֶֹקר[ )איוב לח 7(. ב. 
ּבְ]ַהכְלִים אְֹתָך ֵרעֶָך[ )משלי כה 8(. ג. 

מכאן שיחסת השייכות המסמנת את הנושא הגלוי בפסוקית המקור אינה מצביעה 
על היסמכות של המקור אליו. בשפות רבות יחסת השייכות מתפקדת במערכת 
הפועל כיחסה מסומננת )marked(. בעברית הנושא של פועל נטוי הוא ביחסה 
בלתי מסומננת — נומינטיבית. כיוון שהמקור הנטוי הוא בעל נטייה "דלה" יותר 
מזו של הפועל הנטוי, באין לו נטייה מודלית/אספקטואלית, הנושא שלו הוא ביחסה 
מסומננת — יחסת השייכות. אין לכך שום קשר למערכת הסמיכות השמנית. ואכן 
 אין כאן מבנה של סמיכות, כפי שמוכיחות דוגמאות 8 ועשרות דוגמאות נוספות 

שכמותן.
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הראינו אפוא, כי המקור איננו צורה שמנית. למקור יש דווקא מאפיינים פועליים. 
קודם כול הצרכת יחסה אקוזטיבית למושא הישיר, כפי שראינו בדוגמאות 1א—ב 
ו־2א—ב.7 שנית, המקור מאויך באמצעות תואר הפועל ולא באמצעות שם התואר.8 
בדוגמאות 9 מופיעים תוארי הפועל עוד, מהר, יחד, חינם, כפעם בפעם, ויש במקרא 

דוגמאות נוספות.

ַאל ּתֹוֶסף ]ַּדּבֵר ϕ ֵאלַי עֹוד ּבַָּדבָר ַהּזֶה[ )דברים ג 26(. א.   .9
ֹלא תּוכַל ]ּכַֹּלָתם ϕ ַמֵהר[ )שם ז 22(. ב. 

וַּיֵָחּלּו לְ]ַהּכֹות ϕ ֵמָהעָם ֲחלָלִים ּכְַפַעם ְּבַפַעם[ )שופטים כ 31(. ג. 
וְלִ]ׁשְּפְָך ϕ ָּדם ִחּנָם[ )שמ"א כה 31(. ד. 

ּבְ]ִהּוְָסָדם יַַחד עָלַי[ לַָקַחת נַפְׁשִי זָָממּו )תהלים לא 14(. ה. 

אף התפקוד התחבירי של פסוקית המקור אינו ּכְשל צירוף שמני. יש לפסוקית 
המקור לפחות תפקיד תחבירי אחד שאינו תפקיד של צירוף שמני, והוא תפקידה 
כפסוקית זיקה. גם פסוקיות נוטות וגם פסוקיות מקור מתפקדות במקרא כפסוקיות 
זיקה, והדבר מראה כי פסוקיות המקור הן פסוקיות לכל דבר, ולא צירופים שמניים. 
10א היא דוגמה לפסוקית נוטה בתפקיד פסוקית זיקה. ב־10ב מופיעה פסוקית מקור 

חסרה כפסוקית זיקה, וב־10ג פסוקית מקור מלאה:

ּבָׂשָר ]ֲאׁשֶר יְַקִריבּו לַה' בשר[ )במדבר יח 15(. א.   .10
לֶֶחם ]לֱֶאכֹל ϕ לחם[ )בראשית כח 20(. ב. 

ַמיִם ]לִׁשְּתֹת ָהָעם מים[ )שמות יז 1(. ג. 

 הראינו אם כן, כי יש למקור תכונות פועליות מובחנות ואין לו אף תכונה שמנית 
אחת.

בעברית החדשה מוצאים שמות כגון אהבה המצריכים יחסה אקוזטיבית למושא, ויש המוצאים   .7
אותם כבר במקרא: "ּבְַאֲהבַת ה' ֶאת יִׂשְָרֵאל לְעֹלָם" )מל"א י 9(. במקרא אין אלה שמות, אלא 
ניתן לראות בכולם, כולל אהבה, צורת מקור. בימי הביניים אכן התפשטה תופעת המושא 
האקוזטיבי לשמות פעולה אחרים בהשפעת הערבית )בלאו 1990; גושן־גוטשטיין 2006(. זוהי 
תופעה יוצאת דופן ביותר מבחינה טיפולוגית, והיא מושפעת אולי מהזהות בין שמות הפעולה 
לצורת המקור הפועלית, כפי שאכן קורה בדקדוק הערבי. בכל אופן יהיה זה מוטעה להקיש 

מן התופעה יוצאת הדופן הזאת בעברית החדשה על המקור המקראי.
בניגוד גמור לצורת המקור צורות כגון צורת הבינוני, שיש להן מאפיינים שמניים גם אם הן   .8
גזורות פועל, מצריכות בדרך כלל יחסת שייכות במקום יחסה אקוזטיבית לכינוי המושא החבור:

א. וְָהיָה כָל מְֹצִאי יַַהְרגֵנִי )בראשית ד 14(.
ב. וְעַָּתה ָאַמר ה', יֹוְצִרי ִמּבֶֶטן לְעֶבֶד לֹו… )ישעיה מט 5(.

ג. וְיָרּום ֱאלֹוֵהי יִׁשְעִי, ָהֵאל ַהּנֹוֵתן נְָקמֹות לִי... ְמַפּלְִטי ֵמאֹיְבָי )תהלים יח 47—49(.
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3. ההבדלים התחביריים והסמנטיים שבין שני סוגי פסוקית המקור

השאלה התחבירית הראשונה הנשאלת בהקשר של ההבחנה בין שני סוגי פסוקית 
המקור היא שאלת טיבה של מילת היחס הנסמכת לעיתים קרובות לפסוקית. מתברר 
כי הִמתאם שנתקבע מאוחר יותר בלשון חז"ל בין מילית היחס ל– ובין הפסוקית 
החסרה אינו קיים בלשון המקרא. במקרא מילת היחס שבראש הפסוקית החסרה היא 
לאו דווקא ל–. היא יכולה להיות מן 11א או מילות יחס אחרות. דוגמה 11ב מראה 

שגם בראש הפסוקית המלאה יכולה לעמוד ל–:

וְכִּלָה ִמ]ּכֵַּפר ϕ ֶאת ַהּקֶֹדׁש[ )ויקרא טז 20(. א.   .11
ּבַחֶֹדׁש ַהּׁשְלִיׁשִי לְ]ֵצאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[ )שמות יט 1(. ב. 

הקשר המעניין בין מילת היחס ובין המקור הוא בכך, שמילת יחס המציינת יחסי 
זמן מופיעה רק בראש הפסוקית המלאה:

ּכִּכַר ַהּיְַרֵּדן... כֻּלָּה ַמׁשְֶקה לְִפנֵי ]ׁשֵַחת ה' ֶאת ְסדֹם וְֶאת ֲעמָֹרה[ )בראשית  א.   .12 
יג 10(.  

וַה' ָאַמר ֶאל ַאבְָרם ַאֲחֵרי ]ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו[ ׂשָא נָא עֵינֶיָך ּוְרֵאה... )שם 14( ב. 
9.].... ϕ לְִפנֵי/ַאֲחֵרי ] מקור  ג. 

עובדה זו מצביעה על כך שנטיית המקור בפסוקית החסרה "דלה" עוד יותר מזו 
שבפסוקית המלאה. אומנם נטיית המקור בפסוקית המלאה "דלה" בכך שהיא 
חסרת מודליות/אספקט, אולם עכשיו אנו רואים כי היא לפחות כוללת אלמנט של 
זמן שנותן לפסוקית ציון טמפורלי. ציון זה הוא תנאי הכרחי לשימוש במילת יחס 
שתפקידה הוא להשוות בין הזמן של הפסוקית המשועבדת ובין הזמן של המשפט 
העיקרי, ולקבוע אם האירוע המצוין בפסוקית המשועבדת קודם )או מאוחר( לאירוע 
הראשי — האירוע המצוין במשפט הראשי. אנו רואים, כי ציון טמפורלי זה מצוי 

בפסוקית המקור המלאה וחסר בפסוקית המקור החסרה.
מכאן שיש הבדל תחבירי בין מבנה הפסוקית המלאה לחסרה. מבנה הפסוקית המלאה 
 כולל קטגוריית זמן T )אומנם בצורה חסרת נטייה מודית/אספקטואלית, שתסומן 
 .T ואילו מבנה הפסוקית החסרה משולל קטגוריית זמן; אין בו כל סוג של ,)T−Mod/Asp

אי־יכולתה של מילת יחס המשווה זמנים לעמוד בראשה של פסוקית המקור החסרה 
מעידה על כך, שקטגוריית הזמן נעדרת לחלוטין מתחביר פסוקית המקור החסרה. 
להיעדרות זו יש השלכה נוספת. ראינו לעיל כי הנושא בפסוקית שיש בה פועל 

הסימן  מצביע על אי־קבילותה של הדוגמה: אין במקרא, וגם לא יכולה להיות, מילת יחס   .9
המציינת יחסי זמן בראש הפסוקית החסרה, שהיא פסוקית החסרה כל אפיון של זמן, כפי שיוסבר 

להלן. 
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 ,)T+Mod/Asp נטוי, שהוא פועל שנטייתו כוללת נטייה מודלית/אספקטואלית )ותסומן
 T−Mod/Asp הוא נושא המסומן ביחסה הנומינטיבית; ואילו הנושא בפסוקית שיש בה
הוא נושא המסומן ביחסת השייכות. בפסוקית החסרה כל קטגוריה טמפורלית, אם 
T+Mod/Asp ואם T−Mod/Asp, אין לנושא כל יחסה אפשרית, לא נומינטיבית ולא יחסת 

שייכות. בהנחה שהנושא חסר היחסה חייב להיות סמוי,10 קיבלנו הסבר לחסרונו של 
הנושא הגלוי בפסוקית החסרה. מכאן שהיותו של הנושא סמוי אינה אלא השתקפותה 

של תכונה בסיסית יותר של הפסוקית החסרה — חסרונה של קטגוריית הזמן.
הפסוקית החסרה חסרה אם כן שני דברים: היא חסרה ציון טמפורלי, וגם, כתוצאה 
מכך, היא חסרה נושא גלוי. פירושם של שני הגורמים החסרים נקבע על ידי המשפט 
הראשי. בעוד הפסוקית המלאה היא פסוקית שלמה בפני עצמה הקובעת באופן 
עצמאי הן את מועד ההתרחשות שלה הן את הנושא, הפסוקית החסרה מתמזגת 
במשפט העיקרי בשני המישורים האלה. הבחנה זו בין שני סוגי הפסוקיות מוכרת 
מן הספרות הטיפולוגית11 כהבחנה בין פסוקיות משועבדות שונות על פי מידת 
ההתמזגות של הפסוקית המשועבדת במשפט הראשי: באיזו מידה המשפט הראשי 

והפסוקית המשועבדת מתפרׁשים כמתארים שני אירועים שונים או אירוע יחיד.
ממצֵאי סעיף זה מופיעים בטבלאות שלהלן. תכונה א בטבלה 13 מציינת את הבדל 
 T המבנה היסודי בין שני סוגי פסוקית המקור, דהיינו קיומה/אי־קיומה של קטגוריה
בפסוקית. מתכונה א ניתן להסיק את תכונה ב, דהיינו את קיומו/אי־קיומו של נושא 

גלוי בפסוקית. משתי התכונות גם יחד ניתן להסיק את תכונה ג:

פסוקית מקור 13.
מלאה

פסוקית מקור 
חסרה

—+קטגוריית הזמן Tא.

—+נושא גלויב.
—+אירוע נפרד מן המשפט הראשיג.

הטבלה בדוגמה 14 מפרטת את אופי קטגוריית הזמן ואת טיבה של יחסת הנושא 
המאפיינים את צורות הפועל במקרא — הפועל הנטוי ושני סוגי המקור הנטוי:

יחסת הנושאקטגוריית הזמן Tהפועל14.
נומינטיביתT+Mod/Aspפועל נטויא.
שייכותT−Mod/Aspמקור נטוי מלאב.
——מקור נטוי חסרג.

זוהי אחת מהנחות היסוד של הבלשנות התאורטית; ראו סקירה של בובליק ווורמברנט 2009.  .10
למשל גבעון 1980.  .11
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4. הבדלי התפוצה שבין פסוקית המקור המלאה לחסרה

היותה/אי–היותה של פסוקית המקור אירוע נפרד מן האירוע במשפט העיקרי היא 
הקובעת את תפוצתה. ועל כן יש לפסוקית החסרה תפוצה שונה לחלוטין משל 

הפסוקית המלאה.

4.1 תפוצה כמשלים
בכל הדוגמאות שראינו לעיל, אשר חלקן מופיעות כאן שוב, הייתה הפסוקית החסרה 
, המציין התחלה, התמשכות, חזרה או סיום של  אספקטואלי משלים של פועל 
, המציין אפשרות הגשמה — או  פעולה )בדוגמאות 15( או משלים של פועל מודלי
הוריה על הגשמה — של יכולת פעולה, חובה, כוונה, הימנעות וכו' )בדוגמאות 16(:12

ּובִנְיִָמן ֵהֵחל לְ]ַהּכֹות ϕ ֲחלָלִים ּבְִאיׁש יִׂשְָרֵאל ...[ )שופטים כ 39(. א.   .15
וַּיְַרא ָהעָם ּכִי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לָ]ֶרֶדת ϕ ִמן ָהָהר[ )שמות לב 1(. ב. 

וַּיֹאֶמר ַמּדּועַ ִמַהְרֶּתן ]ּבֹא ϕ ַהּיֹום[ )שם ב 18(. ג. 
וְֹלא יַָסף ׁשְמּוֵאל לִ]ְראֹותϕ ֶאת ׁשָאּול[ עַד יֹום מֹותֹו )שמ"א טו 35(. ד. 

ֹלא ָאׁשּוב לְ]ׁשֵַחת ϕ ֶאפְָריִם[ )הושע יא 9(. ה. 
ִהְרָּבה לַ]עֲׂשֹות ϕ ָהַרע ּבְעֵינֵי ה'[ )מל"ב כא 6(. ו. 

ַהַהְסּכֵן ִהְסּכַנְִּתי לַ]עֲׂשֹות ϕ לְָך ּכֹה[ )במדבר כב 30(. ז. 
ּולְׁשָאּול ֻהּגַד ּכִי נְִמלַט ָּדוִד ִמְּקעִילָה וַּיְֶחַּדל לָ]צֵאת ϕ[ )שמ"א כג 13(. ח. 

וְכִּלָה ִמ]ּכַּפֵר ϕ ֶאת ַהּקֶֹדׁש[ )ויקרא טז 20(. ט. 

ֹלא תּוכַל ]ּכַֹּלָתם ϕ ַמֵהר[ )דברים ז 22(. א.   .16
וְֶאת ָהֲאנִָׁשים... ִהּכּו ּבַַּסנְוִֵרים... וַּיִלְאּו לִ]ְמצֹא ϕ ַהּפַָתח[ )בראשית יט 11(. ב. 

וְָעלַי לָ]ֶתת ϕ לְָך עֲׂשָָרה כֶֶסף וֲַחגָֹרה ֶאָחת[ )שמ"ב יח 11(.13 ג. 
ִאם יִׁשְְמרּו לַ]עֲׂשֹות ϕ ּכְכֹל ֲאׁשֶר צִּוִיִתים[ )מל"ב כא 8(. ד. 

ְמַבֵּקׁש ׁשָאּול ָאבִי לַ]ֲהִמיֶתָךϕ [ )שמ"א יט 2(. ה. 
וַעֲׂשִיֶתם לֹו ּכֲַאׁשֶר זַָמם לַ]עֲׂשֹות ϕ לְָאִחיו[ )דברים יט 19(. ו. 

נִׁשְאֹל נִׁשְַאל ִמֶּמּנִי ָדוִד לָ]רּוץ ϕ ּבֵית לֶֶחם עִירֹו[ )שמ"א כ 6(. ז. 
וְֹלא ָאָבה עֲׂשָהֵאל לָ]סּור ϕ ֵמַאֲחָריו[ )שמ"ב ב 21(. ח. 

ישנן גם דוגמאות שבהן מתוארים פנים אספקטואליים או מודליים של אירוע/מצב שאינו נקבע   .12
על ידי פעולותיו או יכולותיו של אגנט. בדוגמאות למטה מתוארים סיום )א(, חזרה )ב( או 

:raising היתכנות )ג( של אירוע/מצב. בספרות התאורטית דוגמאות שכאלה ייקראו

א. ָחַדל ]לְִהיֹות ϕ לְׂשָָרה אַֹרח ּכַּנָׁשִים[ )בראשית יח 11(.
ב. וַּתֹוֶסף ַהִּמלְָחָמה ]לְִהיֹות ϕ[ )שמ"א יט 8(.

ג. ּכִי ֹלא יּוכְלּו לְ]ֵהָראֹות ϕ לָבֹוא ָהעִיָרה[ )שמ"ב יז 17(.
בדוגמה זו הנשוא איננו פועל, כי אם צירוף יחס.  .13
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וְנֹוַאׁש ִמֶּמּנִי ׁשָאּול לְ]בְַקׁשֵנִי ϕ עֹוד ּבְכָל ּגְבּול יִׂשְָרֵאל[ )שמ"א כז 1(. ט. 
ָחלִילָה לַעֲבֶָדיָך ֵמ]עֲׂשֹות ϕ ּכַָּדבָר ַהּזֶה[ )בראשית מד 7(.14 י. 

וֶָאְחׂשְֹך ּגַם ָאנֹכִי אֹוְתָך ֵמ]ֲחטֹו ϕ לִי[ )שם כ 6(. יא. 
ַאל נָא ִתָּמנַע ֵמ]ֲהֹלְך ϕ ֵאלָי[ )במדבר כב 16(. יב. 

וֲַאנִי ְמַאְסִּתיו ִמ]ְּמֹלְך ϕ עַל יִׂשְָרֵאל[ )שמ"א טז 1(. יג. 
וַיְָמֵאן ֱאדֹום ]נְתֹן ϕ ֶאת יִׂשְָרֵאל ]עֲבֹר ϕ ּבִגְבֻלֹו[[ )במדבר כ 21(.15 יד. 

וַה' ִצּוָה לְ]ָהפֵר ϕ ֶאת עֲצַת ֲאִחיתֹפֶל ַהּטֹובָה[ )שמ"ב יז 14(. טו. 
ַאָּתה ׁשֹלֵַח לִ]ְדֹרׁש ϕ ּבְבַעַל זְבּוב ֱאֹלֵהי עְֶקרֹון[ )מל"ב א 6(. טז. 

לעומת הפסוקית החסרה פסוקית המקור המלאה משמשת משלים לפועל עמדה, 
propositional attitude verb, המתאר תפיסה/הכרה של תוכן מנטלי )לזכור, 
לדעת, לשמוע, לראות, להיענות, להאמין, לחשוב, לירוא( שהוא הייצוג המנטלי 

של אירוע עצמאי:

זָכְַרִּתי לְָך ... ]לֶכְֵּתְך ַאֲחַרי ּבִַּמְדּבָר[ )ירמיה ב 2(. א.   .17
זְכֹר ]עְָמִדי לְפָנֶיָך[ )שם יח 20(. ב. 

וְֹלא יַָדע ּבְ]ׁשִכְבָּה[ ּובְ]ֻקָמּה[ )בראשית יט 35(. ג. 
ַּדע ]ׂשְֵאִתי עָלֶיָך ֶחְרּפָה[ )ירמיה טו 15(. ד. 

וְיֹונָָתן ֹלא ׁשַָמע ּבְ]ַהׁשְּבִיעַ ָאבִיו ֶאת ָהעָם[ )שמ"א יד 27(. ה. 
ּכִי עַיִן ּבְעַיִן יְִראּו ּבְ]ׁשּוב ה' צִּיֹון[ )ישעיה נב 8(. ו. 

ִהּנֵה נָָׂשאִתי ָפנֶיָך ּגַם לַָּדבָר ַהּזֶה לְבִלְִּתי ]ָהפְּכִי ֶאת ָהעִיר[ )בראשית יט 21(.16 ז. 

כאשר הפעלים שב–17 אינם מציינים עמדה כלפי ייצוגו המנטלי של אירוע אלא 
כלפי היכולת והכוונה להגשימו, שוב אין הפסוקית המשועבדת מציינת אירוע עצמאי 
מסוים, ועל כן המשלים חוזר להיות פסוקית חסרה, בדומה למשלים של הפעלים 

המודליים ב–16:

יַעַן ֲאׁשֶר ֹלא זָכַר ]עֲׂשֹות ϕ ָחֶסד[ )תהלים קט 16(. א.   .18
עֲבֶָדיָך יֹוְדִעים לִ]כְרֹות ϕ עֲצֵי לְבָנֹון[ )דה"ב ב 7(. ב. 

בדוגמה זו הנשוא אינו פועל, אלא מילת קריאה של דחייה.  .14
בפסוק זה מצויים שני פעלים מודליים, כל אחד עם פסוקית המקור המשלימה אותו, המשועבדות   .15

זו בזו. 
בלתי מצטרף לפסוקית כולה ולא למקור בלבד. בדוגמה דלהלן בלתי מצטרף לפסוקית "ׁשַּלַח   .16
ֶאת ָהעָם לִזְּבַֹח לַה' " כולה ולא למקור ׁשַּלַח בלבד, כי רק מבנה כזה ייתן את הקריאה הנכונה. 
הזבח לה' הוא מטרת שילוח העם, לא מטרת אי–שילוחו. מכאן שהשלילה חלה על הפסוקית 

כולה, לא רק על המקור.

ַאל יֵֹסף ּפְַרעֹה [ָהֵתל ϕ לְִבלְִּתי ]ׁשַּלַח ϕ ֶאת ָהָעם לִ]זְּבַֹח ϕ לַה'[[[ )שמות ח 25(.
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ֹלא ֵאַדע ]צֵאתϕ [ וָ]בֹא ϕ[ )מל"א ג 7(. ג. 
וְֹלא ׁשַָמע ֵאלֶיָה... לִ]ְהיֹות ϕ עִָּמּה[ )בראשית לט 10(. ד. 

ּכִי יִׁשְַמע ַהֶּמלְֶך לְ]ַהּצִיל ϕ ֶאת ֲאָמתֹו ִמּכַף ָהִאיׁש[ )שמ"ב יד 16(. ה. 
וְׁשָאּול ָחׁשַב לְ]ַהּפִיל ϕ ֶאת ָּדוִד ּבְיַד ּפְלִׁשְִּתים[ )שמ"א יח 25(. ו. 

וְִאם יֵָרא ַאָּתה לָ]ֶרֶדת ϕ[... )שופטים ז 10(. ז. 
וְֹלא ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת יִׂשְָרֵאל ]עֲבֹר ϕ ּבִגְבֻלֹו[ )שם יא 20(. ח. 

ראינו אפוא, כי הפסוקית החסרה מתמזגת באירוע הראשי באופן מודלי/אספקטואלי. 
לעומתה הפסוקית המלאה משועבדת במשפט הראשי ללא התמזגות באירוע הראשי, 
אלא תוך תיאור אירוע נפרד. היחס בין האירוע הראשי לאירוע שבפסוקית המלאה 
נקבע על ידי פועל עמדה. אולם כאשר פועל העמדה אינו קובע יחס כלפי אירוע 
מסוים אלא כלפי אפשרות ההגשמה של אירוע לא ממומש פועל העמדה מתאר יחס 

מודלי, ועל כן המשלים שלו יהיה פסוקית מקור חסרה.

4.2 תפוצה כתיאור
תפוצתן של פסוקיות המקור כתיאור אף היא מותנית בהבחנה בין אירוע עצמאי 
לאירוע המתמזג באירוע הראשי. כבר ראינו לעיל, וחלק מן הדוגמאות חוזרות 
כאן ב־19, כי הפסוקית המלאה משמשת כתיאור זמן, בעוד הפסוקית החסרה אינה 

משמשת כתיאור זמן:17

וְכִ]ְראֹות ׁשָאּול ֶאת ָּדוִד[... ָאַמר ֶאל ַאבְנֵר )שמ"א יז 55(. א.   .19
ּכִּכַר ַהּיְַרֵּדן... כֻּלָּה ַמׁשְֶקה לְִפנֵי ]ׁשֵַחת ה' ֶאת ְסדֹם וְֶאת ֲעמָֹרה[ )בראשית   ב. 

יג 10(.  
וַה' ָאַמר ֶאל ַאבְָרם ַאֲחֵרי ]ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו[ ָׂשא נָא עֵינֶיָך ּוְרֵאה... )שם 14(. ג. 

וְכֵן יַעֲׂשֶה ׁשָנָה בְׁשָנָה ִמֵּדי ]ֲעֹלָתּה ְּבֵבית ה'[ )שמ"א א 7(. ד. 

במקרא המוקדם יש לפועל הסביל יכולת להעניק יחסה אקוזטיבית למושא אף שאין לו כל   .17
נושא, אפילו לא נושא סמוי ϕ. מכאן שהפסוקיות שלהלן אינן פסוקיות חסרות, ואין זה משנה 

אם יש ביטוי מורפולוגי לדיאתזה הסבילה או לא:

א. ַאֲחֵרי ]ֻהּכֵַּבס ֶאת ַהּנֶגַע[ )ויקרא יג 55(.
ב. יֹום ]ֻהּלֶֶדת ֶאת ַּפְרעֹה[ )בראשית מ 20(.

ג. וְַאבְָרָהם ּבֶן ְמַאת ׁשָנָה ּבְ]ִהּוָלֶד לֹו ֵאת יְִצָחק ְּבנֹו[ )שם כא 5(.
ד. וַּיַעַׂש ַאבְָרָהם ִמׁשְֶּתה גָדֹול ּבְיֹום ]ִהּגֵָמל ֶאת יְִצָחק[ )שם 8(.

ה. וְיִצְָחק ּבֶן ׁשִּׁשִים ׁשָנָה ּבְ]לֶֶדת אָֹתם[ )שם כה 26(.
ו. ּבְיֹום ]ִהָּמׁשַח אֹתֹו[ )ויקרא ו 13(.

ז. וְַאֲחֵרי ]ִהְקצֹות ֶאת ַהַּביִת[ )שם יד 43(.
ח. ַאֲחֵרי ]ִהּטַֹח ֶאת ַהָּביִת[ )שם 48(.
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וַּיַבְֵרְך ַהּגְַמּלִים... ֶאל ּבְֵאר ַהָּמיִם לְעֵת עֶֶרב לְֵעת ]ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת[ )בראשית   ה. 
כד 11(.  

בַֻּסּכֹות הֹוׁשַבְִּתי ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ְּב]הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[ )ויקרא   ו. 
כג 43(.  

לְַמעַן ִּתזְּכֹר ֶאת יֹום ]ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם[ ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיָך )דברים טז 3(. ז. 
יֹום ]הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[ עַל ִּדבְֵרי עֹולָה וָזָבַח  וְֹלא צִּוִיִתים ּבְ  ח. 

)ירמיה ז 22(.  
וֵַּתינֶק ֶאת ּבְנָּה ַעד ]גְָמלָּה אֹתֹו[ )שמ"א א 23(. ט. 

סביבה נוספת שבה מופיעה פסוקית המקור כתיאור מכונה לעיתים תיאור "תכלית", 
אולם המונח הזה מטשטש הבחנה חשובה בין שני סוגי תיאורים שונים המוכרים 
 )purpose clause( בספרות התאורטית18 וכן בספרות הטיפולוגית:19 תיאור כוונה
ותיאור תוצאה )result clause(. זוהי הבחנה חשובה לענייננו, כיוון שהיא מבחינה 
בין התפוצה של שני סוגי פסוקיות המקור. פסוקית המקור החסרה משמשת כתיאור 

כוונה 20, בעוד הפסוקית המלאה משמשת כתיאור תוצאה 21:

וַּיֵֶרד ה' לִ]ְראֹת ϕ ֶאת ָהִעיר[ )בראשית יא 5(. א.   .20
וַּיֶָטל ׁשָאּול ֶאת ַהֲחנִית עָלָיו לְ]ַהּכֹתֹו ϕ[ )שמ"א כ 33(. ב. 

וְכֹל יֶֶתר ָהעָם ּכְָרעּו עַל ּבְִרכֵיֶהם לִ]ׁשְּתֹות ϕ ָמיִם[ )שופטים ז 6(. ג. 
ּובָחֹר אֹתֹו ִמּכָל ׁשִבְֵטי יִׂשְָרֵאל לִי לְכֵֹהן לַ]ֲעלֹות ϕ ַעל–ִמזְְּבִחי[ )שמ"א ב   ד. 

.)28—27  
וְֶאת יְִרָאִתי ֶאֵּתן ּבִלְבָבָם לְבִלְִּתי ]סּור ϕ ֵמָעלָי[ )ירמיה לב 40(. ה. 

וַּיָׂשִימּו עָלָיו ׂשֵָרי ִמִּסים לְַמעַן ]ַעּנֹתֹו ϕ ְּבִסְבֹלָתם[ )שמות א 11(. ו. 
וַּיֹאֶמר מֹׁשֶה ֶאל ָהעָם ַאל ִּתיָראּו ּכִי לְבַעֲבּור ]נַּסֹות ϕ ֶאְתכֶם[ ּבָא ָהֱאֹלִהים   ז. 

)שם כ 16(.  

וְׁשְָמרּו ֶּדֶרְך ה' לַעֲׂשֹות צְָדָקה ּוִמׁשְּפָט לְַמעַן ]ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת  א.   .21 
ֲאׁשֶר ִּדֶּבר ָעלָיו[ )בראשית יח 19(.  

וְִאם ּבְֻחּקַֹתי ִּתְמָאסּו וְִאם ֶאת ִמׁשְּפַָטי ִּתגְעַל נַפְׁשְכֶם לְבִלְִּתי ]עֲׂשֹות ϕ ֶאת   ב. 
ּכָל ִמצְוַֹתי[ לְ]ַהְפְרכֶם ֶאת ְּבִריִתי[ ַאף ֲאנִי ֶאעֱׂשֶה ּזֹאת לָכֶם )ויקרא כו    

.)16—15  
וְַּתכַּבֵד ֶאת ּבָנֶיָך ִמֶּמּנִי לְ]ַהְבִריֲאכֶם ֵמֵראׁשִית ּכָל ִמנְַחת יִׂשְָרֵאל לְַעִּמי[   ג. 

)שמ"א ב 29(.  

ג'ונס 1985.  .18
הספלמת 1989; פרשטרטה 2008.  .19
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וְכַָרִּתי לֶָהם ּבְִרית עֹולָם ֲאֶׁשר ֹלא ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם לְ]ֵהיִטיִבי אֹוָתם[ )ירמיה   ד. 
לב 40(.  

לְלֵַּמד ֶאְתכֶם ֻחִּקים ּוִמׁשְּפִָטים לַ[ֲעׂשְֹתכֶם אָֹתם ָּבָאֶרץ ֲאׁשֶר ַאֶּתם עְֹבִרים   ה. 
ׁשָָּמה לְִרׁשְָּתּה[ )דברים ד 14(.  

וַה' צִּוָה לְָהפֵר ֶאת עֲצַת ֲאִחיתֹפֶל ַהּטֹובָה לְבַעֲבּור ]ָהִביא ה' ֶאל ַאְבׁשָלֹום   ו. 
ֶאת ָהָרָעה[ )שמ"ב יז 14(.  

הֹובִיׁש ה' ֱאֹלֵהיכֶם ֶאת ֵמי ַהּיְַרֵּדן ִמּפְנֵיכֶם... לְַמעַן ]ַּדַעת ּכָל ַעֵּמי ָהָאֶרץ   ז. 
ֶאת יַד ה' ּכִי ֲחזָָקה ִהיא[ )יהושע ד 23—24(.  

תיאור כוונה ותיאור תוצאה דומים במילות היחס המצטרפות לתיאור. בשני המקרים 
אלה הן ל–, למען, לבעבור. אולם ישנו הבדל חשוב בין שני סוגי התיאור. ככלל 
תיאור הכוונה מתאר כוונה של אחד המשתתפים במשפט הראשי אשר איננה בהכרח 
מתגשמת, כמו במקרה של שאול המטיל את החנית בדוד 20ב כדי להורגו אך מחטיא. 
מכאן שאין מדובר באירוע עצמאי אלא במאפיין מודלי של האירוע הראשי, ועל 
כן תיאור הכוונה מובע כפסוקית חסרה. תיאור התוצאה, לעומת זאת, מציין אירוע 
נפרד הנגרם על ידי האירוע הראשי. אירוע זה הוא תולדה של האירוע הראשי, 
ויבוא בעקבותיו גם אם אין מתכוונים אליו. למשל, צאצאיו של אברהם שישמרו את 
מצוות האל ב–21א יעשו זאת כפי הנראה לשמה ולא כדי לזכות בארץ כנען, שאותה 
הבטיח האל לאברהם. אולם הזכייה בארץ כנען תהיה בכל זאת התוצאה, כמתואר 
בפסוקית המקור המלאה. ב–21ב מופיעים שני תיאורים באותה הדוגמה:20 תיאור 
כוונה המובע באמצעות פסוקית חסרה, ותיאור תוצאה המובע באמצעות פסוקית 
מלאה. המואסים בחוקות האל מתכוונים לא לקיים את המצוות, אולם אין הם בהכרח 
מתכוונים להפרת עצם הברית. אלא שהתוצאה המתוארת בפסוקית המקור המלאה, 

הפרת הברית, אינה תלויה בכוונותיהם.21
פסוקיות המקור משמשות לא רק לתיאור תוצאות וכוונות, אלא גם לתיאור סיבות 

ונסיבות. כיוון שהסיבה לאירוע היא אירוע אחר, יימצאו כאן פסוקיות מלאות:

ּבְ]ַאֲהַבת ה' ֶאת ַעּמֹו[ נְָתנְָך עֲלֵיֶהם ֶמלְֶך )דה"ב ב 10(. א.   .22
יַעַן ]ֲעׂשֹות ֱאדֹום ִּבנְֹקם נָָקם לְֵבית יְהּוָדה[... לָכֵן ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ה'...   ב. 

)יחזקאל כה 12(.  

הפסוקית החסרה קרובה יותר לפועל מאשר הפסוקית המלאה, כיוון שהיא מתארת חלק מן   .20
האירוע הראשי.

תיאור התוצאה שהוצג כאן איננו מה שמכונה לעיתים בדקדוקים של העברית "משפט תוצאה",   .21
כמו זה בדוגמה שלהלן, שאינו משועבד למשפט הראשי אלא מאוחה באמצעות וְלָכֵן או עַל ּכֵן, 

ובעצם מציין יחס של הסבר: 

וְלָכֵן נִׁשְּבַעְִּתי לְבֵית עֵלִי... )שמ"א ג 14(.
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ג. וְֹלא יָכֹל עֹוד לְָהׁשִיב ֶאת ַאבְנֵר ָּדבָר ִמ]ּיְִרָאתֹו אֹתֹו[ )שמ"ב ג 11(.
ד. ִמּבִלְִּתי ]יְכֹלֶת ה' לְָהִביא ֶאת ָהָעם ַהּזֶה ...[ וַּיְִׁשָחֵטם ּבִַּמְדּבָר )במדבר יד 16(.

לעומת זאת נסיבות האירוע, שהן חלק ממנו, מובעות על ידי פסוקית חסרה. הדוגמאות 
שלהלן לקוחות חלקן מאיסקסון )2007(, שהציע שהמקור כאן מתאר את נסיבות 
האירוע. נאמץ את המונח "נסיבות" בגלל פשטותו, אם כי מונח מתאים יותר, הנאמן 
לאופייה המודלי של פסוקית המקור החסרה, הוא "היקף מכוון", הלקוח מפרשטרטה 

2008 ומתאר את ההיקף אשר עד אליו כּוון האירוע:

וְִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם לָ]לֶכֶת ϕ ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים[ לְ]ָעְבָדם ϕ[ ּולְ]ִהְׁשַּתֲחוֹות  א.   .23 
ϕ לֶָהם[ )שופטים ב 19(.  

וַּיָׁשֶב ֱאֹלִהים ֵאת ָרעַת ֲאבִיֶמלְֶך ֲאׁשֶר עָׂשָה לְָאבִיו לַ]ֲהֹרג ϕ ֶאת ׁשְִבִעים   ב. 
ֶאָחיו[ )שם ט 56(.  

וְָאנֹכִי ֹלא ָחָטאִתי לְָך וְַאָּתה עֹׂשֶה ִאִּתי ָרעָה לְ]ִהּלֶָחם ϕ ִּבי[ )שם יא 27(. ג. 
ּובְַאֲהֹרן ִהְתַאּנַף ה' ְמאֹד לְ]ַהׁשְִמידֹו ϕ[ )דברים ט 20(. ד. 

ראינו בסעיף הזה, כי תפוצת פסוקית המקור כרכיב )משלים או תיאור( במשפט 
הראשי נקבעת על ידי ההבדל הסמנטי בין שני סוגי פסוקיות המקור: הפסוקית 
החסרה היא חלק מן האירוע הראשי, והיא על כן רכיב מודלי/אספקטואלי, בעוד 
הפסוקית המלאה מתארת אירוע נפרד מן האירוע הראשי. תפוצת פסוקית המקור 
נקבעת על ידי הבחנה סמנטית זו, ולא על ידי הבחנות כגון היותו או אי־היותו של 
הנושא בפסוקית המקור ביטוי שהופיע כבר במשפט הראשי. אכן במקרים רבים 
הנושא הסמוי בפסוקית החסרה מזוהה עם שם המופיע במשפט הראשי, ואילו הנושא 
הגלוי בפסוקית המלאה הוא שם שאינו מופיע במשפט העיקרי. עם זאת הבחנה זו 
אינה נכונה תמיד, כפי שנראה מייד, ולא היא שקובעת את תפוצת פסוקיות המקור. 
פסוקית חסרה תשועבד במשפט ראשי גם כאשר הנושא הסמוי שלה אינו מזוהה אף 

לא עם אחד מן השמות שבמשפט הראשי. למשל:

וַה' צִּוָה לְ]ָהֵפר ϕ ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל ַהּטֹוָבה[ )שמ"ב יז 14(. א.   .24
וֲַאנִי ּכְכֶבֶׂש ַאּלּוף יּובַל לִ]ְטבֹוַח ϕ[ )ירמיה יא 19(. ב. 

ֵאין ֶאׁשְּכֹול לֶ]ֱאכֹל ϕ[ )מיכה ז 1(. ג. 

ב–24א לא נאמר בפסוק הראשי מי הצטווה לדאוג לכך שתופר עצת אחיתופל, ב–24ב 
המשפט הראשי הוא סביל, ולכן אינו כולל אזכור של המובילים את הכבש לטבח, 
וב–24ג אין אזכור של מחפשי הענבים. ולמרות זאת בכל הדוגמאות האלה פסוקית 
המקור היא חסרה. במקביל בכל הדוגמאות ב–25 פסוקיות המקור היא מלאה אף 
שהנושא שלה חוזר על שם או כינוי המוזכר במשפט הראשי. כך גם ב–19ו—ט ובכל 

הדוגמאות )פרט לאחרונה( ב–21.
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ִהּנֵה נָׂשָאִתי פָנֶיָך ּגַם לַָּדבָר ַהּזֶה לְבִלְִּתי ]ָהְפּכִי ֶאת ָהִעיר[ )בראשית יט 21(. א.   .25

ַמֵהר ִהָּמלֵט ׁשָָּמה ּכִי ֹלא אּוכַל לַ]עֲׂשֹות ϕ ָּדבָר[ עַד ]ּבֲֹאָך ׁשָָּמה[ )שם 22(. ב. 
וַּיָׁשָב יֹוֵסף ִמצְַריְָמה... ַאֲחֵרי ]ָקְברֹו ֶאת ָאִביו[ )שם נ 14(. ג. 

הקלות או הקושי בזיהוי הציון של נושא גלוי או סמוי אינם ממד דקדוקי, ואינם 
משחקים תפקיד באפיון תפוצתה של פסוקית המקור או בכל סוגיה דקדוקית אחרת. 
תפוצת פסוקית המקור נקבעת על ידי המאפיינים הסמנטיים שעמדנו עליהם. ואומנם 
במקרים שבהם שני סוגי הפסוקית יכולים להשלים אותו הפועל, וזה אכן קורה בפועלי 
עמדה, נצפה להבדל משמעות בין עמדה כלפי ייצוגו המנטלי של אירוע מסוים 
ובין עמדה כלפי אפשרות התגשמותו של אירוע מן הסוג המתואר. נוכל לבדוק זאת 
 עבור פועל העמדה "לשאת פני X" = "להיענות ל־X" ב–26א, שכבר הופיע לעיל 

ב–17ז:

ִהּנֵה נָָׂשאִתי פָנֶיָך ּגַם לַָּדבָר ַהּזֶה לְבִלְִּתי ]ָהְפּכִי ֶאת ָהִעיר[ )בראשית יט 21(. א.   .26
 ִהּנֵה נָׂשָאִתי פָנֶיָך ּגַם לַָּדבָר ַהּזֶה לְבִלְִּתי ]ֲהפְֹך ϕ ֶאת ָהִעיר[.22 ב. 

הפסוק ב–26א מביע התחייבות שלא לבצע אירוע הריסה מסוים — אותו אירוע מסוים 
של הריסת צוער שעמד להתבצע באותו הזמן ממש. הנוסח החלופי ב־26ב מביע 
התחייבות לא להרוס את צוער בלי קשר לשאלה אם תוכננה הריסה כזאת או לא. 
זוהי בדיוק ההבחנה הסמנטית שתורם הניגוד שבין הפסוקית המלאה לחסרה. אין 
שום משקל להיותו של נושא פסוקית המקור נזכר במשפט הראשי, שהרי המשפט 
הראשי זהה בשני הנוסחים. אותו ניגוד במשמעות ניתן למצוא גם בין 17ג ל–18ג 

לעיל, המובאים כאן שוב:

וְֹלא יַָדע ּבְ]ׁשִכְָבּה[ ּובְ]ֻקָמּה[ )בראשית יט 35(. א.   .27
ֹלא ֵאַדע ]ֵצאת ϕ[ וָ]בֹא ϕ[ )מל"א ג 7(. ב. 

ההבחנות שעמדנו עליהן מסוכמות בטבלה שלפנינו:

פסוקית מקור 28.
מלאה

פסוקית מקור 
חסרה

—+קטגוריית זמן Tא.

—+נושא גלויב.
—+אירוע נפרד מן המשפט הראשיג.
מודלי/ אספקטואליעמדה תפוצה כמשלים של פועלד.
כוונה/נסיבותזמן/תוצאה/סיבהתפוצה כתיאורה.

הסימן  מצביע על כך, שהדוגמה קבילה אף שאיננה מופיעה בטקסט.  .22
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לסיכום הסעיף הנוכחי, ראינו כי תפוצת פסוקית המקור הן כמשלים והן כתיאור 
נקבעת על ידי ההבדל הסמנטי בין שני סוגי פסוקיות המקור: הפסוקית החסרה היא 
 חלק מן האירוע הראשי בכך שהיא מתארת חלק שלו שאינו בהכרח ממומש )מכאן 
הפן המודלי, הכולל כוונות ונסיבות, וכן הפן האספקטואלי(, בעוד הפסוקית המלאה 
מתארת אירוע מסוים שהוא נפרד מן האירוע הראשי ועומד ביחס של עמדה/זמן/
סיבה/תוצאה לאירוע הראשי. ההבחנה הסמנטית נובעת מהבדלי המבנה שאותם 
פירטנו בסעיף הקודם. פסוקיות המקור משני הסוגים נבדלות בכך שיש/אין בהן 
קטגוריית זמן, ובעקבות כך יש/אין בהן נושא גלוי. ההבדלים האלה קובעים אם 
יש/אין ציון של אירוע נפרד מן המשפט הראשי, וזה האחרון הוא הקובע את הבדלי 

התפוצה הברורים בין שני סוגי הפסוקיות.

5. הבדל צורני בין המקור המלא לחסר

מבנה פסוקית המקור קובע אף את צורתו של המקור. המקור המלא יכול להופיע עם 
כינוי נושא חבור, אבל לעולם לא יופיע עם כינוי מושא חבור. אין זה מובן מאליו, 
כי עקרונית יכולים שני כינויים להופיע כחבורים לפועל אחד. הפועל הנוטה יכול 
להופיע עם שניהם )דוגמה 29א(. בפסוקית החסרה )29ב( כינוי הגוף הנושאי הסמוי 
ϕ קביל יחד עם כינוי מושא חבור. אבל המקור בפסוקית המלאה אינו קביל עם כינוי 

מושא חבור, כפי שמראה 29ג. דוגמאות נוספות מובאות ב־30—32:

ַהּגֹויִם ֲאׁשֶר הֹוֵצאִתים לְעֵינֵיֶהם )יחזקאל כ 14(. א.   .29
לְ]הֹוִציָאם ϕ ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[ )שמות יב 42(. ב. 

ּבְ[הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם[  ְּבהֹוִציִאים ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם )ויקרא כג 43(. ג. 

וְַהֲעלִיִתים וֲַהׁשִיבִֹתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהּזֶה )ירמיה כז 22(. א.   .30
וֵָאֵרד לְַהּצִילֹו ִמּיַד ִמצְַריִם ּולְ]ַהֲעֹלתֹו ϕ ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא[ )שמות ג 8(. ב. 

ַהַּמעֲׂשִים ֲאׁשֶר עָׂשּו ִמּיֹום ]ַהֲעֹלִתי אֹוָתם ִמִּמְצַריִם[  ִמּיֹום ַהֲעֹלִתים   ג. 
ִמִּמצְַריִם )שמ"א ח 8(.  

ֹלא ְרִאיִתיָך )איוב ח 18(. א.   .31
וַּיָבֹא ַהֶּמלְֶך לִ]ְראֹותֹו ϕ[ )שמ"ב יג 6(. ב. 

ַאֲחֵרי ]ְראֹוִתי ֶאת ָּפנֶיָך[  ַאֲחֵרי ]ְראֹוִתי אְֹתָך[  ַאֲחֵרי ְראֹוִתיָך )בראשית   ג. 
מו 30(.  

ֶאעֱׂשֶה כָלָה ּבְכָל ַהּגֹויִם ֲאׁשֶר ִהַּדְחִּתיָך ּׁשָָּמה )ירמיה מו 28(. א.   .32
ּכִי בִֵּקׁש לְ]ַהִּדיֲחָך ϕ ֵמַעל ה' ֱאֹלֶהיָך[ )דברים יג 11(. ב. 

וְֵהם נִּבְִאים ּבִׁשְִמי לַּׁשֶָקר לְַמעַן ]ַהִּדיִחי ֶאְתכֶם[  לְַמעַן ַהִּדיִחיכֶם )ירמיה   ג. 
כז 15(.  
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אפילו כאשר הנושא אינו כינוי גוף אלא שם עצם, גם אז כינוי המושא החבור אינו 
קביל בפסוקית המקור המלאה:

וַּיָׂשֶם ה' לְַקיִן אֹות לְבִלְִּתי ]ַהּכֹות אֹתֹו ּכָל מְֹצאֹו[  לְבִלְִּתי ַהּכֹותֹו ּכָל מֹצְאֹו   .33
)בראשית ד 15(.

ּבִ]ׁשְֹלַח מֹׁשֶה ֶעֶבד ה' אִֹתי ִמָּקֵדׁש ַּבְרנֵַע[  ּבְׁשָלְֵחנִי מֹׁשֶה )יהושע יד 7(.  .34

הבחנה צורנית זו — אי התחברותו של כינוי מושא למקור בפסוקית המלאה — איננה 
מובנת מאליה ויש להסבירה. על פי גישתי הבחנה צורנית זו משקפת מאפיין כלשהו 
של המבנה התחבירי של הפסוקית כולה, ועלינו להתחקות אחריו. זהו מאפיין המנגיד 
בין מבנה הפסוקית המלאה למבנה הן של הפסוקית הנוטה הן של הפסוקית החסרה, 
אשר בשתיהן מתאפשרת התחברותו של כינוי מושא לפועל. ניגוד זה מפתיע, כיוון 
שעד כה התמיין הפועל הנטוי עם המקור המלא ולא עם המקור החסר. ואילו כעת, 
כפי שמופיע כתכונה ג בטבלה שלהלן, הפועל הנטוי מתמיין עם המקור החסר 
ולא עם המקור המלא. הטבלה מעדכנת את מערך התכונות הצורניות/מבניות של 
צורות הפועל השונות ומוסיפה את התכונה הנוספת, המפתיעה, שעמדנו עליה כעת, 
המבדילה בין הפועל הנטוי והמקור החסר מצד אחד ובין המקור המלא מן הצד 

השני — אפשרות הצטרפותו של כינוי המושא החבור:

מקור נטוי חסרמקור נטוי מלאפועל נטוי35.
—++קטגוריית זמן Tא.
—++נושא גלויב.
+—+כינוי מושא חבורג.

הסבר למערך התכונות שב–35 מצוי בספרות התאורטית העוסקת בצורת המקור.23 כבר 
הראינו לעיל כיצד תכונה א גוררת את תכונה ב: קטגוריית הזמן T היא המאפשרת 
הופעת נושא גלוי. אולם מהו ההסבר לתכונה ג? מה מאפשר את כינוי המושא החבור 
בתפוצה המתוארת בשורה ג, השונה הן מן התפוצה של קטגוריית הזמן שבשורה 
א הן מן התפוצה של הנושא הגלוי שבשורה ב? ובפרט מדוע מתחבר כינוי מושא 
למקור החסר אך לא למקור המלא? על פניו זה מפתיע מאוד שהמקור החסר, על 
אף היותו אפילו "דל" בנטייתו מאשר המקור המלא, מאפשר הצטרפות של כינוי 
מושא חבור, בדיוק כמו הפועל הנוטה ובניגוד למקור המלא. עד כה אמרנו רק דברים 
 שליליים על המקור החסר: הוא חסר T, ועל כן הוא גם חסר נושא גלוי. עכשיו 

רוילנד 1983; וורמברנט 2001; פירש 2006; הנ"ל 2007.  .23
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אנו רואים לראשונה עדות צורנית לקיום קטגוריית נטייה במקור החסר — שהרי 
מתחבר אליו כינוי מושא חבור, שהוא אלמנט של נטייה. מהו טיבה של נטיית המקור 
החסר? הדיון הסמנטי שערכנו לעיל הראה כי אין למקור החסר אלמנט של זמן, 
אך יש לו אלמנט מודלי/אספקטואלי. זאת הסקנו מכך שתפקידו במשפט הראשי 
הוא להעלות אפשרות התרחשותו של אירוע או של חלקים ממנו )תחילתו, סופו 
וכד'(. מכאן שאלמנט הנטייה של המקור החסר הוא האלמנט המודלי–אספקטואלי 
Mod/Asp, הנמצא בפסוקית החסרה על אף חסרונו של אלמנט הזמן T. מתברר 
אפוא, שקטגוריית הנטיה Mod/Asp היא המאפשרת הצטרפות כינוי חבור מושאי 
לפועל הנטוי ולמקור החסר. הצטרפות הכינוי החבור נמנעת מן המקור המלא כיוון 
 Mod/Asp: שאומנם הוא כולל קטגוריית זמן, אולם קטגוריה זו היא חסרת נטיית

.T−Mod/Asp
על פי הבלשנות התאורטית קטגוריית הזמן והאלמנט המודלי/אספקטואלי הן 
קטגוריות תחביריות הקובעות הן את הנטייה של הפועל הן מאפיינים תחביריים 
נוספים של הפסוקית. קטגוריית הזמן T קובעת את יחסת הנושא: בעברית המקראית 
קטגוריית זמן T בעלת נטייה מודלית/אספקטואלית קובעת יחסה נומינטיבית לנושא, 
בעוד ש־T חסר נטייה מודלית/אספקטואלית קובע לנושא יחסת שייכות. בפסוקית 
מקור חסרה חסרה קטגוריית הזמן T; אי לכך אין לנושא שום יחסה, ועל כן הוא 
סמוי. קטגוריית הנטייה היחידה בפסוקית החסרה היא האלמנט המודלי/אספקטואלי 
Mod/Asp. כינוי המושא מתחבר לקטגוריית הנטייה בפסוקית רק אם היא כוללת 
Mod/Asp, ולכן הוא מצטרף לפועל הנוטה ולמקור החסר, אך לא למקור המלא. 

הדברים מסוכמים בטבלה:

36. קטגוריית הנטייה היא הקובעת את תחביר צורות הפועל השונות

קטגוריית הפועל
הנטייה

קטגוריית הנטייה מאפשרת הנושא
כינוי מושא חבור 

 כן, כי היא כוללת נטיית נומינטיביT+Mod/Aspא. פועל נטוי
Mod/Asp

 לא, כי היא חסרה נטיית ביחסת שייכותT−Mod/Asp ב. מקור נטוי מלא
Mod/Asp

כן, כי היא קטגוריית הנטייה סמוי )חסר יחסה(Mod/Aspג. מקור נטוי חסר
 Mod/Asp

הראינו אם כן, כי קיום/היעדר קטגוריית נטייה T הוא הקובע את קיום/היעדר 
הנושא הגלוי. קיום/היעדר קטגוריית נטייה Mod/Asp הוא הקובע את יחסת הנושא 

)נומינטיב/יחסת שייכות( ואת קיום/היעדר כינוי המושא החבור.
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6. שאלה לסיום

נשאלת השאלה, מה מנע מן המלומדים לאורך אלף השנים האחרונות לזהות את 
אופיו הפועלי של המקור הנטוי ואת ההבחנה הבולטת שבין המבנה, הסמנטיקה 
והתפוצה של שני סוגי פסוקית המקור. ייתכן שהגורם היה ההבחנה הצורנית הבולטת 
יותר שבין המקור הנטוי למקור המוחלט, שתי צורות פועליות שאינן פועל נטוי 
והן שונות בצורתן. קל היה להכיר בפועליותו של המקור המוחלט, על אף צורתו 
השונה מזו של הפועל הנטוי, כיוון שהוא יכול לשמש נשוא פועלי של משפט עיקרי, 
לא משועבד, בדומה לפועל נטוי. לעומתו המקור הנטוי אינו משמש נשוא במשפט 
עיקרי )לפחות לא כל זמן שנשמרה ההבחנה בינו ובין המקור המוחלט(, אלא הוא 
תמיד חלק מפסוקית משועבדת המשמשת בתוך המשפט העיקרי בכל תפקידיו 
של הצירוף השמני )משלים, תיאור ואף נושא(. נראה כי המלומדים הקישו מן 
התפקודים השמניים של פסוקית המקור כי המקור הנטוי עצמו הוא שמני. ההיקש 
הזה מוטעה, כיוון שגם פסוקיות שבהן פועל נטוי משמשות בתפקידים של צירוף 
שמני — ואיש אינו מקיש מכך כי הפועל הנטוי הוא שמני. יתר על כן, מלכתחילה 
לא הייתה כל הצדקה להיקש, כיוון שהרישה שלו מוטעית. תפקודי פסוקית המקור 
הנטוי מלכתחילה אינם שמניים, אלא הם תפקודים של פסוקית משועבדת ולא 
של צירוף שמני. אומנם אין הרבה סביבות המבדילות בין תפוצה של צירוף שמני 
לתפוצה של פסוקית משועבדת. הן הצירוף השמני הן הפסוקית המשועבדת יכולים 
לתפקד כמשלים, כתיאור, כנושא. אולם ישנם תפקודים של הפסוקית המשועבדת 
אשר אינם תפקודים של הצירוף השמני; למשל התפקוד כפסוקית זיקה. ואכן גם 
פסוקיות פועליות וגם פסוקיות מקור נטוי מתפקדות במקרא כפסוקיות זיקה, כפי 
שראינו, והדבר מראה כי פסוקיות המקור הנטוי הן פסוקיות לכל דבר, כמו פסוקיות 

פועליות, ואינן צירופים שמניים.

מאמר זה זיהה את פסוקית המקור כפסוקית פועלית ולא כצירוף שמני. זיהוי זה 
אפשֵר לנו להשוות את קטגוריית הנטייה של הפועל הנטוי לשני סוגי קטגוריית 
הנטייה של המקור הנטוי, ולעמוד על השונות ב"דלות" הנטייה בין המקור הנטוי 
המלא והחסר. הדבר אפֵשר לנו להסביר מדוע כינוי המושא חובר למקור החסר אולם 
בשום אופן לא למקור המלא, מדוע נושא פסוקית המקור אינו נומינטיבי, ומדוע הוא 
סמוי בפסוקית החסרה. הראינו כי הבדלים אלה תלויים בהבדלים שבין קטגוריית 
הנטייה בפסוקית המלאה לקטגוריית הנטייה בפסוקית החסרה. הבדלים אלה אפשרו 
אפיון מדויק ומנומק של ההבחנה בתפוצתם של שני סוגי פסוקית המקור — הבחנה 

שמעולם לא נעשתה בספרות.
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