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Úvod

Příručka je určena pro základní kurz biblické hebrejštiny, rozvržený do dvou semestrů. Ve dvaceti lekcích
obsahuje přehled mluvnice v systematickém postupu od jmenné morfologie ke slovesné, následuje krátké cvičení
tvaroslovné analýzy, obraty a věty ze Starého zákonaa slovníček ke každé lekci. V závěru je jednoduchý přehled
slovesných tvarů a tematický rejstřík slov, která pro jejich význam a frekvenci v biblickém textu možno
doporučit k aktivnímu zvládnutí. Hebrejsko-český slovník shrnuje výrazy použité v textech, v česko-hebrejské
části je abecedně seřazena slovní zásoba témat.
Tento materiál ke studiu biblické hebrejštiny, další v řadě.současných pomůcek, chce nabídnout elementární
orientaci ve starozákonním textu. Jeho rozsah je diktován nízkou časovou dotací. Deset lekcí prvního semestru
lze věnovat tématice jmenné morfologie, v druhé desítce je obsažena slovesná tématika, značně zjednodušená
a oproštěná především od obtíží slabých sloves. Kategorie slabých kořenů a obecné principy jejich proměn jsou
představeny na konkrétních příkladech frekventovaných tvarů v oddílech Nepravidelnosti. Ve všech lekcích
mluvnického přehledu ostatně odkazuji na dostupnou a dostatečně podrobnou Učebnici biblické hebrejštiny od J.
Weingreena. Příklady v mluvnických tabulkách, cvičeních i voddílu Četba jsou převzaty z verze BHS
Bibleworks for Windows 95NT (Michael S. Bushell 1995).

Mlada Mikulicová, 2002

Poznámka k přepisu:
Vzhledem k elementárnímu charakteru skript a nefilologickému zaměřeníjsem zvolila prostý přepis hebrejských
slov do latinky bez zvláštních fonetických znaků.
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Seznam zkratek:

hi hifíl
hitp hitpa'el
ho hof'al
imp imperativ
inf infinitiv
infa infinitiv absolutní
infe infinitiv vázaný (constructus)
infcsuf infinitiv vázaný se zájmenným suffixem
ipf imperfektum
MT Masoretský text
nar narrativ
ni nifal
pí perfektum
pi ו
+ plurálfeminina
plm plurál maskulina
pt participium
pu pual
g gal
sef sigulár feminina
sgm singulár maskulina
sta stav absolutní
stapl stav absolutní v plurálu
ste stav vázaný
stepi stav vázaný v singuláru
W Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny (číselný odkaz na kapitolu)
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1/ Charakter biblické hebrejštiny

1. Zařazení

Hebrejština patří do kenaanské skupiny semitských jazyků. Označení „semitské jazyky“, s odvozením
od jména Sem (Šém) v Gn 10,22, poprvé použil lingvista August Ludwig von Schlózer roku 1781.
Přehled semitských jazyků podle příbuznosti (kurzívou označené se už neužívají):

severovýchodní akkadština (babylónská, asyrská)

severozápadní kanaanština (ugaritština, féničtina, moabština)

hebrejština

aramejština, syrština

jihovýchodní východoarabské dialekty, amharština,

klasická etiopština

jihozápadní klasická arabština, západní dialekty

Semitské jazyky jako celek jsou příbuzné africké hamitské skupině (stará egyptština, koptština, kůšské
a berberské jazyky), ale liší se od skupiny indoevropské (např. řečtina, latina, keltština, germánské,
románské, slovanské jazyky).

2. Název

Ve Starém zákoněje doloženotrojí označení pro hebrejštinu:
sefat kenaan 1423 תפט Iz 19,18

jehudit Tm Iz36,11.13

hebraisti (lat. hebraice) EBpaiari v prologuk Sir(asi 130př.Kr.)

3. Vývoj

Hebrejština byla původně jedno z kanaanských nářečí.Jako samostatný literární jazyk je doložena od
12. do 5. století př. Kr.). V poexilní době se běžně mluvilo aramejsky, hebrejština se uchovávala jako
jazyk Písma a bohoslužby. Od 2. století po Kr. masoretská rabínská škola kodifikovala jazyk na textu
Písma (Tanach). Dále se rozvíjela rabínská hebrejština Mišny a Talmudu. Po úpadku mezi 9. a 19.
stoletím se v proudu sionismu začal na základě biblické a rabínské literatury formovat moderní
mluvenýjazyk ivriť(název pochází z Mišny), ustavený v roce 1948jako úřední řečstátu Izrael (Israeli
Hebrew).

4. Mluvnický charakter

Semitské jazyky jsou postaveny na trojkonsonantní významové jednotce, která vnitřní vokalickou
obměnou(introflexí) a systémem předpon a příponvytváříjednotlivá slova, slovní druhy a vazby.



Příklady:

a) introflexe:
kořenSLM

šálóm niby pokoj

šálém םֶלָש ukončený, úplný

šillém םלש odplatil

Šlomo המלש Šalomoun

Jrůšálaim םיִלָשּורִי Jeruzalém

Introflexe slouží především k určení samostatnosti či vázanosti na jiné slovo, aktivity a pasivity,
intenzity děje.

b) odvozování předponamí a příponami:
kořenO WL

gól לוק hlas

gól Dip můjhlas

gólót תולוק hlasy

begól 2לוק hlasem

bególí 3ילוק v mém hlase

Morfologický systém hebrejštiny je poměrně chudý. Přípony označují singulár, plurál, maskulinum a
femininum. Předpony a příklonky určují okolnosti, člen, případně osobu. Hebrejština má dva slovesné
systémy —perfektum a imperfektum.

5. Slovní druhy

S určitým zjednodušením lze pro hebrejštinu stanovit třikategorie:
jména (nomina) substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky

slovesa (verba) základem jsou tři souhlásky kořene

funkční slova a formativy navozují kontext (předložky, zájmenné přípony, modální a emfatické částice, spojky)

(předpony, přípony)

6. Kvadrátní písmo

Text běží zprava doleva, zapsány jsou pouze souhlásky. Hebrejština potřebuje 22 základních znaků.
V rámci tohoto systému jsou zvláštnosti:
1. finály: pět písmen má navíc koncovévarianty

dvě souhlásky jsou němé (původně byly hrdelné)
tři souhlásky mají výslovnost buď znělou (tečka uvnitř), nebo neznělou (bez tečky)
j, walh jsou sice souhlásky, ale někdy mohou označovat samohláskové čtení (patří mezi tzv.
podkladové hlásky)

Více o souhláskách pojednávají příslušné kapitoly v mluvnicích (např. J. Weingreen, Učebnice
biblické hebrejštiny, Praha 1997, s. 17-19).

„adu



7. Abeceda (Sled zprava doleva!)

1 ל němá souhláska, alef א

m מ b a

koncové m V
םב

n נ 5 2

koncové n
]

S 5 d >

němá souhláska ('ajin) ע h ה

p B א(6,0)|ו

1
פ

koncové f ף

0 v 7 r

koncovéc [

g (důrazné k) p ch n

r “ j “

S 0 t ט

8 |
U

t n k 3
ch

כ

koncové ch E

,

Uplná tabulka s přesným přepisem, názvy a číselnými hodnotami je např. ve Weingreenově učebnici
na s. 17. Shodně znějící hlásky se původně vyslovovaly odlišně. Kromě tohoto typu kvadrátního písma
se dnes užívá také zjednodušená varianta (nestínovaná) a trochu odlišná varianta psaná (kurzíva).

8. Původ hebrejského písma

Prvotní, předexilní forma (protopalestinské písmo) byla podobná fénickému slabičnému písmu
z Byblu. Je doložena na keramice, ostrakách a nápisech od 13. století př. Kr. do exilu (miska z Lakíše,
abecedářz Izbet Šarta, samařská ostraka, moabskástéla, šíloašský vodovod, dopisy z Lakíše). Dnešní
podoba se vyvinula z aramejského písma, užívaného v Asýrii od 9. století př. Kr. Aramejská kvadráta
se na Předním východě rozšířila od 5. století př. Kr. V ní byly zapsány biblické knihy.



2/ Čtení masoretského textu (MT)

Základní hebrejský text je konsonantní, znaky se čtou zprava doleva. Samohlásky jsou v textu
sekundární, do textu je podle tradovaného podání (masora) doplnili rabíni v osmém až devátém století
po Kr. Při čtení se nejprve dešifruje souhláska, pak samohláska v jejím okolí. Takto kodifikovaná
výslovnost je sefardská (srv. kapitolu o hláskosloví v O. Klíma, S. Segert, Mluvnice, hebrejštiny a
aramejštiny, Praha 1956), ale v současné době se ujala zjednodušená varianta podle moderního jazyka
ivril.

1. Podkladové hlásky (W 1)

Čtyři souhlásky * 1 (1 M původně sloužily také k označení samohláskového čtení, kde nebylo
jednoznačné. V MT se nepoužívají důsledně. Pokud mají funkci samohlásky, nečtou se jako
souhláska, ale čte se samohláska podle označené punktace.
Scriptio plena (s podkladovou hláskou): לוק gól —hlas
Scriptio defectiva (varianta bez podkladové hlásky): לק gol —hlas

Přehled podkladových hlásek (matres lectionis):
samohlásková výslovnost souhláskovéčtení znak

3

6-1 w ו

á —é (pouze je-li h na konci slova) h ה

2-6 .--0 —(písmenoalef) א

2. Samohláskové značky (W úvod C)

V rabínských školách se rozvíjely různé formy zápisů samohlásek, většinou systémy teček (punktace)
v okolí písmen (pod, nad, uvnitř). Tiberiadská punktace se ujala od od sedmého století po Kr. jako
standard, v ní je také kodifikován masoretskýtext.
Šalomoun המלש 0 dcera na a

žebřík Do u Adam םדא 4

Leviיול1וkrálּךְלִמ6

Josef ףסוי6ף syn ja é

Saul לּואָש ú : Izrael לֶאְרְשי

synové... a é ו spása העושי redukovaná
(ševa)

10



3. Redukovaná samohláska ševa (W 5)

typ ševa výslovnost přepis

znělá nejasný zvuk u souhlásky J'růšálaim םלשורי

v běžných přepisechjako e Jerušalaim

němá spojení dvou souhlásek Jisrael לארשי

složená slabší zabarvení e nebo a Elohím םיהלא

4. Dageš (W 8)

Tečka uprostřed souhlásky (Jageš) označuje větší intenzitu výslovnosti. Jsou dvě možnosti:

a) ražená výslovnost (oproti třené)
V ב b a

g (zanedbatelný rozdíl) 9 5 ג

d (přesněji d) ד0ד

ch כ k כ

f B p B

t (přesněji 9) ת ָ 2

b) zdvojená výslovnost: může nastat u kterékoli souhlásky kromě laryngál(N עהחר)
Podrobněji o obou typech Weingreen (W 8) a Segert s. 41-43.

5. Koncové h (7)

Nevyslovuje se (je to podkladováhláska): הרות (tórá —zákon), "WŮŤD(moše —Mojžíš).
Má-li se v některých případech vyslovit, je uprostřed tečka (mappíig): (bnáh-—jejíהָנְב syn)

6. Tetragram Božího jména (W 15,1)

Čtyři písmena Božího jména דרה" masoreti označili samohláskami výrazu „můj Pán“ (יִנדַא
Adónaj). Nečte se tedy konsonantní podoba, ale samohláskami naznačené slovo (11:19). Je to(návod,
jak číst (ND —geré, čti), coje napsáno (2D —ketív,zapsáno)jinak.

Cvičení

překlad výslovnost

םיִהְלֶא

DM

VP

לבָה

m

11



הָדּוהְי

ףסי

לֶאְרְשי

הֶשמ

Nas

pom

לּואָש

רוד

המלש

pady
muj?

VY
ORBIT

mt

mm



3/ Jména

Podstatná jména, přídavnájménaa číslovky mají v hebrejštině stejné mluvnické charakteristiky. Jejich
základní tvary zpravidla sestávají ze tří souhlásek.
substantivum slovo / věc / událost dávár רבד

adjektivum svatý gádóš vp

číslovka jeden echád SNN

1. Maskulina a feminina (W 18)

Většina substantivjsou maskulina: X úch—bratr; |2 bén—syn; שיא ₪ - muž.
Feminina jsou buď původní, bez příznaku (V 'éc —strom; ץרא erec —země), nebo odvozená
příponami od maskulin.
Přípony feminin:

tóvá —dobrá.הָבוטtórá —zákon; TN iššá —Žena;הָרותMה.

n +1 vokalizace může být různá(-f, -et, if, óf, út):

bat— dcera; MON emet—pravda; NYI3 brít— smlouva;תב

édút—svědectví.תוחא503113-0001;הידע

2. Plurál (W 19-20)

Množnéčíslo hebrejština tvoří koncovkou, odlišnou pro maskulinum a femininum. Zvláštní koncovku
má duál, dochovaný zvlášť u párových pojmů (dva, oči, ruce, nohy).
Koncovky plurálu:

m םי - DIN achím— bratři; םיבוס tóvím —dobří

Í jm dt M23 bánót —dcery.

kalizační změna: ve 3. slabice od konce je ševa. םירבד dvárím—slova.W, Z , , F
Některá podstatná jména jsou pouze v plurálu (pluralia tantum):
םימ maiím —voda: D2 šámajím —nebe: DYT chajjím —život.

Duálmáodlišnoukoncovkupouzevmaskulinu:Ď“| ajim.
Typické duálové tvary:

DY" jádajim— (dvě) ruce; DY énajim —(dvě) oči, DIU šnajim —dva.
Přehled:

m ||sgן+ bezpříponynN ה-4ה D2
. ------= .. |

du D -ajim (et D -ajim (rty) DNB

pl םי -ím םיחא A חו -ót תוכָרְּב

3



3. Nepravidelnosti

muži anáším DN muž Íš שיא

ženy náším םיִשנ žena iššá הֶשֶא

otcové avót תובא otec áv בָא

synové báním synםיִנָּב bén 13

dcery bánót ma dcera bat na

domy bátím Dna dům bait ma

města 6 Dp město ir | |bohovéelohímmonריע bůhél לא
Bůh(pl. majest. Elohím :

4. Člen ha-/'1 (W 16)

Odkazuje na známé nebo dřívě zmíněné (,to město“). Připojuje se přímo ke slovu. Je stejný v rodě i

666: שיאה há-íš—ten muž; השאה há-iššá—ta žena, DVŮNI há-ráším-—ti náčelníci.
Hláskové změny:

zdvojka po členu u všechn souhlásek JAN ha-bbén —ten syn; 130 ha-ddávár —to slovo;
kromě laryngál

בוטה ha-ttóv —ten dobrý

délka(há-) ק66ראהשארַה há-róš—tennáčelník;VINT= 260-0766-1826
místo zdvojky

1M há-har—ta hora;

řed vří ,

předpřízvučnýmJ PV há-'ír—to město

varianta: he před חםיִרָהְה he-hárím— ty hory;

přednepřízvučnýmĎ DVU he- 'árím—ta města
[ ;

5. Spojka 1 (W 21)

Připojuje se přímo ke slovu. Může mít význam slučovací (a), odporovací (ale),
proto).
Vokalizav se řídípodle následující hlásky:

nebodůvodovýa

- většinou wháevenןֶבאָהְו —a ten kámen; JON) weven —a kámen; JN)
wáv— a otec

wa- předa- MÍNÍ waavót—a otcové

wá- obsahuječlenha- (r dárec—a ta země

2 předje % MT") wihúdá(h)—aJuda

u- před 5- / v-./ ševa

14

ušmúél —a Samuel; |% uven— a synלֶאּומשּו



Cvičení

překlad určení přepis

איִבָנַה

םיִאְָבנ

םיִהְלֶא

הָכְרּ

הָרובְדּו

pp
uהָבוט

Četba

:דָחֶאהָוהְי:םיִהְלֶאהָוהְי:םיִבּותַּכםיִאְבְִנהרות:איִבָּנַה TY

:הָלדִןָבָאָקְג:הָאיִבְנ ee moja ְרְּב:םֶדָאילְּ

:ץֶרָאָהְוםיִמָשַהתודלות:הָמְכָח TA

Slovník

prorok N33 žena mě

zákon,tóra min kámen(f.) J2N

Pán, Hospodin mm velký לודנ

Bůh םיִהְלֶא|בוט

jeden דַחֶא moudrost הַמְכַח

všechen, každý, celý poznáníלָּכ תעד

člověk DIN rodopis, vznik תודלות

požehnání nebeהָכְרְּב DNY

prokletí zeměהָלְלְק VO

15



4/ Jmenná přívlastkovávazba

V biblické hebrejštině se přívlastek vyjadřoval většinou bezpříznakovým přiřazením podstatného
jména. V takové vazbě první jméno je určováno (kdo / co), druhé určuje (čí / jaké): DIN 12 - syn

člověka(ídský syn,Z formálního pohledu je první jméno vázáno na druhé, je tedy ve stavu vázanémו(status c

1. Stav (status) jmen (W 23)

oRstrůctus). Vázanost se někdy označuje spojovníkem (maggef).

stav podobatvaru

absolutní (status absolutus, sta) základní (slovníkový): ja 931
s plnou vokalizací

vázaný(status constructus,síc) redukovaný: ja 23
s krátkou samohláskou nebo ševa a 21
se změnou koncovky

Jméno jako pojem je ve stc, jméno jako bližší určení pojmu je v sta: slovo (pojem, stc) Hospodďinovo
(určení, sta).

Přehled základních tvarů sta / stc
sem plm seť ₪stabezKoncovky,| plná|(m םי4ה₪חו
vokalizace T

ste bez koncovky,redukce 6 . at n -ót ní

sta
dávár —m2 dvárím- DVI bráchá —„D12

bráchót תּוכרְבב—

ste
dvar —M21 divré—371 birkat—ND13 birkót—M12

Dlouhé samohlásky s podkladem (* 1 1) se v ste nekrátí: םירישהריש šír ha-ššírím —píseň písní.

Člen mápouzedruhé slovo(určující):DDT DDD kóchvéha —hvězdy nebe.

Určující slovo se zpravidla překládá jako adjektivum: DYTDN שדקרה —har gódéš Elohím

„rasvatostiBoh
—svatá Boží hora (doslova/hora svatosti Boha“).

16



2. Nepravidelnosti (W 24)

sg sta sg stc pl sta pl stc

muž שיִא UN DM יִשְנַא

žena הָשֶא NOK םיִשָניִשנ

oko py py DY wy

město ריִעריִעםיִרָעיִרָע

dům ma ma DM יִתְּב

den םּויםויםיִמיימי

hlava שארשאר DNY יִשאְר

Cvičení

překlad určení

DINJa

me noin

RTŮa
םֶהָרְבַאיִהְלֶא

Četba

:הָמְכָחחּור:םיִיַחְְץִַע:הָנהי-רבְד שאר):םיִשָרְקַשָדְק:השמתרותרֶפְס (+הָנָשַה
(0ם26,19):םייחםימ

(Gn27,22)dy "T DYT app? לוקלקַה

(Jer 10,10)1D JP םיִיַחםיִהְלֶא

(Př28,20) 1513727 Slovníkתונומָאשיא

slovo, věc, událost 127 voda DM

strom, dřevo vy hlas לוק

život םייח ruka dech,duchדי |חנר král Th
svitek, kniha „50 věčnost םלוע

svatost, svatyně שרקתוטלשיא

17



hl čátek je
ava, počáte vin | pravda rokהָנּומָא |הנש mnohý,hojný בר

jáma, studna



5/ Adjektivní přívlastek,jmenné věty s adjektivem

Přídavnéjméno se používá buďjako přívlastek (moudrý muž), nebo jako přísudek (muž je moudrý).

1. Přídavné jménov přívlastková vazbě (W 18-19)

Stojí za podstatným, shoduje se s ním v rodě a čísle, pokud má jméno člen, má jej 1 adjektivum.
Překládá se jako slovní spojení.
Přehled:

podstatné jméno + přídavné jméno veliký král shodavroděaלודּךְלַמ čísle dobrázemě הָבוטץֶרֶא
mnohédny 0

םיּבָרםיִמָי

členje u jménai u přívlastku ta malá sestřička הָנטקהתחַאה

2. Přídavné jméno v přísudku

Stojí zpravidla před podstatným, shoduje se s ním, ale nemá člen. Překládá se jako jmenná věta se
sponou (je, jsou).
přídavnéjméno + podstatné jméno Hospodin je veliký. הוהילּודנ

shoda Moudrostje dobrá. המכחהבוט

adjektivum nemá člen Ti dva jsou dobří. םינשהםיבוט

3. Stupňování (W 62)

Hebrejština nemá zvláštní tvary. Druhý stupeň se vyjádří prostým adjektivem, nebo pomocí předložky
ןמ min —„od, než“ (koncové n většinou odpadá a m se spojuje se slovem). Superlativu odpovídánejčastějijmennýpřívlastekvplurálu,můžebýtsečlenem— למ=
komparativ prosté adjektivum ( mladší sýn ןטקהןןַּבַה

s DAN lepší než --חוזמ|]16010288 00,2 / maim
superlativ C opisplurálemD*7 3) ( nesvětějšísvatyně O7: vpKO >.
4. Vazby s ukazovacím zájmenem (W 32)

Ukazovací zájmeno ve vazbě se jménem se chová jako adjektivum: stojí za jménem, shoduje se s ním,
má člen.

a) blízký odkazm tentoze |הֶז tentodenha-jjómha-zze הזהםויה
1 tato zot nit| tatozeměhá-árecha-zzot תאזהץֶרָאָה
plm/f|tito/tytoélle |הלא tatoslovaha-dvárímhá-élle הלאהםירבדה
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b) vzdálený odkazmSg ןסת||/ט R37| fenden ha-jjómha-hů אוההםויה
f sg ta hí איה toto město há-'ír ha-hí mpltiאיההריעה hem n| timužihá-anášimhá-hemDOMםישנאה
fpl ty henná man ty ovce ha-ccón há hénná הָּנַהָהאצה

geré-ketív (ustálený zápis): NWT VONIT —tato země

5. Jmenné věty

V překladuje třeba doplnit sponu (je, jsou). Adjektivní přívlastek stojí zpravidla na začátku. Někdy se
na konci opakuje podmět formou zájmena.
Typy vět
se zájmenem:toto je Toto je svitek. "PN
s adjektivním přívlastkem Hospodin je veliký Bůh. mm Dima לא

sumativní zájmeno To místo je svatá zem. VIPMIK DPAאווה

Cvičení

překlad určení

D3 םיִמי

הָבּוטץֶרֶא

man
לורָגלא

Cetba

20

Gn)2,11(:אּוהןושיפדָחֶאָהרֶהָּנַהָש

(5,16):םֶדָאתדְלותרֶפְסהֶז

ma mםיִהְלֶאDW M(0ם28,17):םיִמָשַה

(32,36):הֶזםיִהלֶאהָנָחַמ

Ex)שֶדק-תמדאםוקמַה 3,5) :NYT

Dt)אָלְמןּנְִּבעשּוהיו 34,9) 1120 M

Dima bí mm Dima DN (295,3):םיִהְלֶא-לָּכילַע3

(1132,):הֶוהיםיִוגדלָּכילַעםֶר

(4,98₪2):דָחֶאָהְןִמםיִנשהםיִבוט

(9,1662):הָרּובְנִמהָמְכִחהָבּוט



Slovník

jméno םש bůh, síla לא

řeka jm) velký onaden mj| nad by
dům ma vysoký, vznešený םר

brána רעש národ táborילג arma| dva םינש
místo םוקמ od, než ןמ

země הַמָרֶא síla הָרּובְ

plný אלמ
T



1. Podmětové tvary (W 28)

6/ Zájmena: osobní podmětová a předmětová

Zájmena mají jednak plné tvary k vyjádření podmětu(já), jednak příklonné k vyjádření předmětua
přivlastňovacího vztahu (mě, můj).
Přehled: řazení v hebrejských gramatikách bere za základ 3 sgm.on hů N37| oni hem(hemmá)Dnmanonahí |סע hennámanאיה
ty (m) attá הָתַא vy (m) attem DNN

ty (f) at PN vy ($) atten JPN

já aní (ánóchi) יִנָאיִכְנָא my anachnů ונחנא

Podmětovézájmenovnitřně vyjadřujeexistenci:jsem / jsi... 17 *IN aní Adónaj —já (jsem)
Hospodin.

2. Zájmenné suffixy (W 25)

Jsou to koncové slabiky osobních zájmen. Připojují se za slovo jako jeho součást.
S předložkou mají význam předmětu: v něm, ke mně, jako on ...

ho zájmena: jeho jméno, můj král.Se substantivem mají význam přivlastňovací
3 sgm -6 $|3plm -hem/ám D D7

3 sef -áh ּה3ו -hen / án ן "02sgm-chá=| 2plm-chemD5
2 sef -ch 2 plf -chen ]

1 sg +1 י||!ק] -nů 93

3. Akuzativ zájmen (W 28)

akuzativní předložka et (ót) תאתא

Bo ótó jn | je (m) ótám (ethem) םהתא DNN

ji ótáh |ּהָתא 9 ótán (ethen) NR DN

tebe (m) ótchá nk vás (m) etchem DDNKtebe(f)ótách nk| vás(©etchen play
mě ótí יתא nás ótánů ונתא

Předložka označuje akuzativ, v překladu se neprojeví: IN ארב bárá ótó —stvořilho.
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4. Dativ zájmen (W 26)

dativní předložka (k) l (el) jemulóלאל 45[ jim(m)láhem םהל
tobě (m) | ichá ל vám (m) láchem םכ

tobě (f) lách 15 vám (f) láchen mnělíןָכְל +| námlánů 5
Předložka k se v překladu nemusí projevit: nD? םולש šálóm láchem —Pokoj vám.

5. Jmenné věty s osobními zájmeny

a) typ je / není (existenční věta, es gibt / there is)
Existence se vyjadřuje částicí, ne slovesem.
je jéš שי

není én VN

Na tomto místěje Hospodin:IT םוקמבהוהי V" (Gn 28,16).
Není pokoj: DÍDUTT R (Ž 38,4).

b) typ má —(posesivní věta, est illi)

Hebrejština nezná sloveso „mít“. Vlastnění vyjadřuje obratem s částicemi U" a "N— „je / není k
němu“.

Přehled obratů doložených v MT:má(m) ješló jb-yjs| mají(m)ješláhem םהל-שי
U 

nemá én ló ולןיא nemají én láhem Dr? o

nemá (f) én láh MON nemají (f) én láhen ןהְל-ןיא

nemáš(m) 6 TT nemáte(m) énláchem DDD

máš (f) ješ lách ךל"שי -- -- =
nemáš én lách סה

mámješliדלןיא |ילדשי mámeješlánů ונל-שי
nemám én lí | nemáme én lánů |-PN nb

Mám dost, bratře:TIN 27 *D"U?(Gn 33,9).

c) typ jeho je (přivlastňovací,patří mu)
Je třebadoplnit sponovésloveso.

(Z 95,5)Jehoje moře:B" 45

d) typ (zde)jsem
Částicí zde (hle) ve spojení se zájmenným suffixem ohlašuje osoba svou přítomnost.Zdejsem— „hlejá“:*2211hinnéní.
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zde, hle hinné ná

Přehled tvarů doložených v MT (nejčastěji 1 sg):
(zde)jsem hinnéní יננה (zde) jsme hinennů ונגה

(ty)jsi )9 hinnách jan -

(on) je hinnó ונה (oni) jsou hinnám םנה

Cvičení

překlad určení

הָתַא

ּונחנא

9
יִנָנה

אוה

Četba

24

(ס3,145):הָּתַארּורָא

(6ה29,16):לָחְרהָּנַטְּקַהnejהֶאְלהָלִּגַהםַשתונְביִתִשןָבְלְלּ

(0ם42,13):דחֶא-שיאיִנָּבּונחְנִאםיחא

(Gn44,20):Jpr28b
(םא3,14):יִנָנה:הָשמהָשמ

)117,4Sam):לֶאְרַשיִלDYTDNשי

(111,102):הְוהיתֶאְרִיהָמְכָחתישאר

(2.133,1):דְודְלתּולַעַמַהריש

(21,30):הָנּובִתןיִאְוהָמְכָחןיא

(43,132):אוהיִנַא

mn(44:512):יִנא



Slovník

prokletý Ar | začátek dvě(f)תישאר nuj| bázeň RY
bratr nN píseň ריש

otec DN stupeň, schod הֶלָעַמ

starý pochopeníןקז nan

plný ירדאָלַמ



7/ Přivlastňovací sufiixy

Koncovky osobních zájmen přímo připojené ke slovu označují vztah pojmu k dané osobě. Suffix se
zpravidla překládájako přivlastňovací zájmeno(„jeho jméno““).

Přehledjeho-0 $-[ jejich(m)-hem/ámamם
její -áh jejich(f)הז -hen/ án m 1

tvůj (m) -chá T váš (m) -chem >“

tvůj (f) -ch T váš (f) -chen >"

můj + + -| náš -nů

Příklady: ילוק gólí —můj hlas; 10 šmó —jeho jméno.

1. Změny ve tvaru jména (W 25,31)

S přijetím sufixu jméno oslabuje kmenovou samohlásku. Tvar se někdy liší od stavu vázaného.
Přehled (úplná tabulka je ve W dodatek č. 13)
třída: sta stc tvar pro suffix můj

beze změny gól gól gól gólí

typ kámec: á-á = 0-á dávár dvar dvár dvárí

typ segol: melech melech malk malkí

e-e = a/i-0 séfer séfer sifr sifrí

typ zdvojená: 'am am 'amm 'ammí

X=XX chóg chog chugg chuggí

typ třetí he: XXh = XX ró 'e(h) ró 'é(h) ץ0ל 6 1

typ dutá: máweft mót mót mótí

střední w/j odpadá bajit bét bét bétí

typ —á(h): tórá(h) tórat tórát tórátí

áh=át bráchá(h) birkat birkát birkátí

2. Nepravidelnosti (W 37)

sta ste tvar pro suf. příklady

otec áv בא aví dví יבא

bratr ách חא achí áchí יחאםכיחא

ústa pe(h) הפ pí pí יפםהיּפ

syn bén ja ben bn/ bin Ma 23

dcera bat תב bat bitt ma na

žena iššá(h) השא ešet išt יחשא

sestra áchót תוחא achót achót יתוחא
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3. Jméno v plurálu se suffixem (W 36)

Jméno-je ve stavu vázaném (-é místo -ím), ale navíc se mění vokalizace.
plurál sta plurál stc plurál se suffixem

dvárím-D12 divré —VID
dvárai ירבד—

slova slova ... moje slova

Přehled

jeho -áw m jejich (m) -éhem Dm

Její -há n jejich (f) -éhen ןהי

tvoji (m) -echá ₪ vaši (m) -échem םֶכי

tvoji (f) -aich T. vaši )2( -échen Dן

moji -ai 0 naši -énů וני

V 2.a3. pl (někdyi sgm)je גז50:םכרבד divréchem—vaše slova;DIZ T divréhem—jejich
slova;"121 dvárécháneboT121 divréchá—tvojeslova.

Příklady:staplsteplplsuff2/3os. plsuff©
bráchót birchót birchótéchem- DDMD1A

, jE JÍ . .

0 6 avótéchem- DDTDN avótai- NÍDN

báním bné bnéchem- DD3 bán- bánai - "Ja

bánót bnót | |
ano - bnótéchem- DDIM2 bnótai- "33

anáším anšé anšechá- TN anáš- anášáw—VIN

Elohí. Elohé
4 - Elohéchem- DDYTDN Elohai—יַהלֶא

Cvičení

překlad určení

DIN

יִבָא

a

TK
IN
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Četba

(Gn 3,20) M7 INUN DU

Gn)יִחֶארָמשַה:ּףיִחֶאלָבַהיִא 4,9) DIN

(Gn18,9)"DN TDU TK

(Gn 22,7) "2 %37 :יִבָא

Gn)יִנָּבםיִנָּבַהְויִתַנְּבתונָּבַה 31,43) NS NS

(6א3,15):םֶכיִתבַאיָהלֶאהֶוהִי

(6א15,3):ומשהָוהיהָמָחְלִמשיאהָוהִי

(Ex 20,2) "TTÍDN T" "DÍN

01₪41 29,10( :םלוע-דעוםֶלעָמּוניִבָאלֶאְרְשייַהלֶא T NK M2

)2 6,3( ּודּובַּפכץֶרָאָהלְכאלמתּואָבַצהָוהישודקשורקשודק

02 51,16( :הָתֶאְיִמַע

06 35,8( AU:יִמַעְדתַּב

(35,86)יּוניִתנְבּוּוניִנָּבּוניִשְנּונְחנא

Slovníkkde |3רע יאהיִא
což...? -m |šik NDSstrážce radi| plnost אלמ
ovce (sg 1pl) ןאצ sláva דּובָּכ

boj |הָמָחְלַמ 3 nav

požehnaný 3"a2 lid םע

od m
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8/ Určení místa

1. Příklonné předložky (W 17)

Připojují se na začátek slova.
l

k, pro, do směr, zřetel,majitel do věků nabo

3 b/v v, na čas,místo, prostředek v pokoji nova

5 k/ch jako,jak srovnání,paralela jako vodu DD

זמ mi od, než původ, srovnání než síla הָרּובמ

Vokalizace se může měnit podle okolí.
la/li/ le ladonai/ livné/ lélohím םיהלאלינבלהֶוהיִל

ba / bi / be baššámajim / bišmí / bélohím םיהלאְּבימשבםיִמָשּב

ka / ki / ke kadonai / kidvar / kélohím םיהלאָּכ9313הֶוהיִּכ

me méadonai / méerec ץֶרֶאָמהָוהיִַמ

Způsoby použití příklonek:

a) se jménem
bez členu bmidbar (stc) na poušti רבדמב

se členem bammidbár na (té) poušti רבדמב

Znaky implicitního členu jsou vokalizace a zdvojka.

b) se zájmenným suffixem
Používá se většinou příklonka, někdy však plný tvar předložky. V přehledujsou uvedeny doložené
tvary.

7 (plný tvar JN) —k, do, pro / dativ

kněmu/kní ló/láh הלול

k tobě(m/f) lchá/ lách 1 1?

ke mně lí יל

k nim (m/f) láhem/ láhen ?nnןהְל

k vám (m) láchem D5ם

k nám lánů 5



A —v/instrumentál

vněm/vní bó / báh ma וב

v tobě(m/f) bchá/ bách ja „2

ve mně bí יב

vnich (m/f) báhem (bám) / báhen j2 D3 םֶהָּב

ve vás báchem םֶכְּב

Vnás bánů 23

> (plný tvar 1D) —jako

jako on kámóhů ּוהמָּכ

jakoty kámóchá 43

jako já kámóní ינמּפ

jako oni kmóhem םהומּכ

jako vy kmóchem םכומּכ

jako my kámónů מפ

(plný tvar Ji) (373)—z, od, nežמזמ

z něho mimmennú ונממ

z tebe (m/f) mimmchá/-ech ּךַּמִממ

ze mě mimmenní ינממ

znich (m/f) méhem/ méhen m SAB

Zvás mikem םכמ

z nás mimmennů שמ

DN (plný tvar NN) —s

sním/sní ittó/ ittáh התאותא

s tebou(m/f) ittchá/ ittách INN DN

se mnou ittí יתא

s nimi ittám םתא

s vámi ittchem םכתא

s námi ittánů = m
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2. Samostatné předložky

a) jednoslabičné
nN ét znakakuzativu tu zemi VR DN

(vzhledem k)

לא el k k hadovi שחנה-לא

1 min z, od z té země VN r m

yכ 'al na (povrchu) na zemi VINT -by

Jy ad do dověků Div y

םעו S s ovcemi ןאצה"םע

pa bén mezi mezisvětlema tmou jedna 123 NN ra

b) dvojslabičné
nn tachat pod podstromem vnץ nn

רחא achar Do,za popotopě ba רחא

לצא écel vedle,při vedle oltáře nama DYN

c) složené
ונפל lifné před před Hospodinem הוהיינפל

ינפמ mipné od od Hospodina הוהי BB

וןָפ"לַע 'al-pné na (povrchu) na zemi VR דש y

jina btóch uvnitř,uprostřed uprostředvody nm gina

ךותמ mittóch z zesynůIzraele ORI "a jim

תחַתמ mittachat zpod podnebem DV NM

תאמ méét od od Hospodina m NDO

לַעִמ mé'al z ze země ץֶראָהלעמ

3. Tvary předložek se zájmennými suffixy (W 26, 47)

a) singulárový tvar |
ּב > W תאתאםע

ול32ּוהמָכםָּכִמונתא "PIN DDD

k němu v tobě jako on od vás nás (ak) se mnou Snámi
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b) plurálový tvar (*mezi předložkou a suffixem)
לאלַערַחַאינפלתַחַת

יִלֶאabyםֶכיִרָחַא?DBויּתְחַּת

ke mně na nás po vás před nimi pod ním

Cvičení

překlad určení

ץֶרָאְב

שארל

vy

םתא

1
םִיִמְש"רַע

Četba

:הָמְכִחךְרֶרְּב:םיִּיַחץֶרָאְּב:םיִּיַחרֶפָּסִמ

Gn)הָבַקְנּורֶכְזותאאָרְּבםיִהלֶאםֶלָצְּב 1,27) DNE NN2

(Gn 28,16) 3171 DÍPRA TT? U? JDN

(57,112)יִִּּדסַחםיִמָשדרַעלדָנ

(115,12):ִּךּתְמַא-לַעּךְּדְסַח-לַעדּובָּכןחךֶמָשְלהיִּכ15אלהָוהיּונלאל

(+10,:קיִּדצשארֶלתּוכַרְּב

Mm nM DD nmהֶרּובְנּגהָצִעחורהְניִבּוהָמְכֶחחּור

MM11,202):הוהיתַאְרִיותַעּב

Iz)43,3):ףעישומלֶאְרשישודקךיָהלֶאהָוהייִנָאיִּכ

Slovníkתמאcesta -7171| věmostקיּצpodoba mby| spravedlivýהחנstvořil RTa| spočinulamužskéhorodu =ar| duch© =
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ženskéhorodu map) rozumnost,úvaha m3

opravdu JaN rada הָצְע

milost TON poznání neתע 5| bázeňNKY
dej ןת neboť, vždyť p

sláva ,zachránceרובָּפ spasitel עישומ



9/ Číslovky

1. Základní sestava: 1-10 (W 83)

Má dvojítvar: základní (f) a odvozený (m) se zakončením —á('1-), kromě 1-2.
Čísla se označují písmeny abecedy.

mא||0תַחַא (echád)דָחֶא
ב štaim DNO (šnaim) DU, 8 |הָשלֶש |+שלש(006) arba'עַבְרַא(arbá4)| |mהָעְּבְרִא cháméšdan(chamiššá)| TVÝRN
3 šéš שש šiššá רולדהֶשֶש vad(šivá)| NVIŮהָנַמָש| והָנמְש(6%4) [|שם vým(iš'á)© NYÝN
ך"056ץ MVY (esárá) הָרָשַע

Číslovkatvoříadnominálnívazbuspodstatnýmjménem,jetedyvevázanémstavus jehonáležitostmi:
a) redukce samohlásky
b) změny: á(h) —at/ajim— é
sedm dní šivat jámím

םיִמָיתַעְבִש

dva synové šné báním D3 נט

V abslutním stavu je číslovka v přísudku:

Členů Jakubovy rodiny bylo sedm.בקַעיְלDU VD DDהע

Typické číselné vazby:
dvěženy šténáším DMI

dva synové šné báním םינבינש

třídny šlošetjámím םימיתשלש

pět midjanskýchkrálů chaméšet malché midján ןידמיִכְלַמתֶשָמַח

sedmdní šiv'at jámím םימיתעבש

sedm let ševa' šáním םינשדעבש

deset slov 'eseret hadvárím
MVYםיִרָבְּדַה
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2. Složené číslovky 11-19 (W 83)

Skládají se na principu sčítání:jedna-deset, dva-deset...
₪ / ש LÁ

Ve složenině je zkřížená vazba (chiasmus) tvaru maskulina a feminina:
m + fpro jména m dvanáct tvých služebníků

יִרְבָערָטֶעםיִנָש

f+ m projména f dvanáct kamenů(f)
DDUםיִנָבָאָההָרָשָע

Číselné označení skládají základní písmena:
KN(j+alef) -11:2 (j+b)—12;.4--₪+₪גי
Výjimka: u 15 a 16je místo T" 8 1" kombinace 2" 4 זז(2סע%קופתגסתטזמ13021ה0]ח\6ת8)

3. Desítky (W 83)

Je to plurál jednotkovéčíslovky (D2 —ím).
čtyři arba' עַבְרַא

čtyřicet let arbá im šáná הנשםיִעָּבְרַא

4. Stovkya tisíce

sto méá (sg) / méót (pl) תאמהאמ

deset tisíc elef (sg) / aláfim (pl) םיפלא FN

Tvoříse svými jmény adnominální vazbu. Počítanéjménoje v sg:
osm set let šmone méot šáná

הָנָשתאַמהָנמש

třicet tisíc mužů šlošet aláfim iš
שיִאםיִפְלֶאתַשלֶש

5. Vyjádření věku: ben ... 504 "12הָנָש

Abrahámovi bylo sto let.

(„Abrahám byl syn sta let“)

avráhám ben-meat šáná
הָנָעתַאְמְרְּבםְֶרְבַא

6. Pořadí

Řadovéčíslovky jsou odvozeniny od základu příponou-—£(* ).
Výjimka:první = jeden.
první echád דַחֶא

druhý šéní ינש

třetí šliší ישילש

čtvrtý rvíí יעיבר

pátý chamiší ישימח

Šestý šišší ישש

sedmý švíí יעיבש

Třetí den: ישיִלש D1- jóm šlíší.
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Cvičení

překlad určení

nika mohu

NR

DDUהָרָשַע

םיִעְבְש

oby DU

םַהיִנש

Četba

(Gn 1,13) "uv ní רקבהיָהיַובֶרָעְיַהיַו

(Gn5,4)הָנָש:NNN MU DIN

(Gn25,7) =D" Dm) TU DVU) NV DAR DIODNSITU "DYDN

(ס42,39):דָחָאשיַאיבחנאםיִחַא TOT OY DOE

(8א15.27):םיִרְמִתםיִעְּבשְוםִיַמתניִעהָרָשָעםיִתשםֶשו

(Dt6,4)78 Tm DYTDNMT DNODDU

(1Král8,9) D3R7 NÝ? U PT JNA TR
Slovníkstalose +1“| pramen9 ןיע
večer ברע palma (m) רמה

ráno רקב slyš DDU

rok skříňkaהָנָש MN

služebník Ta jen קר

tam םֶש deska m5
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1. Tázací slova

10/ Příslovce a částice

kdo mi ימ

co /jaký ma המ

proč lámmá הָמְל

kde ajjé, éfó הפיאהיא

odkud méajin VND

jak échá הָכיִא

208 ha (oslabenéa) זה

Vejmenných větáchje třebadoplnit sponu(je, jsou...).
NUTIT ma hú—coje to?
Tázací příklonka (zda...?) může stát na začátku kteréhokoli slova. Na rozdíl od členuje oslabená a
nenásleduje po ní zdvojka.
I haló —což ne...?א

2. Příslovce

Přehled různých příslovečných výrazů
tak (stvrzení) kén 13

proto 'al-kén 1oby

to (o obsahu) kó הפ

nyní, tedy 'attá nn ַע

tam šám ny

ještě 'ód דוע

velmi meód דאמ

směrováčástice (do) -4 ה

Směrová částice (původně akuzativní koncovka) se připojujek označení místa.
DY jrůšálaimá—doJeruzaléma.



3. Modální částice

Zdůrazňují a citově zesilují výpověď.

vždyť ki הרִּפ

přece (což ne?!) haló אַלַה

jenom rag קר

tady, jistě (hle) hinné הנה

prosím (neosobní) ánná JNא

prosím -ná אד

PříklonkaNJ“ -ná můžestát samostatně, nebo se spojovníkem. Vyjadřujeprosbu, ale bez vztahu k

osobě. N72 hóšíáהָעיִשּוה ná —zachraň prosím!

4. Záporky

ne 0 אל

ne (v imperativu) al לא

není (žádný) én VN

Kladou se před slovo, volně nebo se spojovníkem.
DÍt7R5 Zó-tóv—není dobré.

al-tírá —nebojse.אריִת-לַא

én-jírat Elohím —není žádná úcta k Bohu.םיהלַאתַאְרי-ןיִא

5. Vztažná částice ašer (W 61)překladpodleslova,naněžodkazuje(který,kde,jak...)| ašer רשא
jak (podle tohojak) kaašer רשאכ

aja UN ץעה há'éc aššerbtóchhaggán—tenstrom,který(byl)uprostředzahrady.
םיִהלארּבד VND kaaššer dibbér Elohím —jak Bůh řekl.

6. Všeobecnázájmena: kol/ nefeš/ dávár/ š

každý, celý, všichni kol / chol לפלָּכ

lidé (duše) nefeš שפנ

všichni kol-nefeš UBI 2D

něco (věc) dávár D7ר

všechno kol-dávár - 219 כ

někdo (,„muž“) 5 שיא

všichni kol íš שיִאלפ
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kol je nesamostatné, nepřízvučnéslovo (proto se á vyslovuje jako o). Předřazujese jménůmלָּכ
Vsinguláru se členem („,celý““),bez členu („každý“), nebo v plurálu („„všichni“).

PORDD kolháárec —celázemě.
vja-bb kol-gój —každý národ.

kol gojjím —všechny národy.םיוגזלָּכ

Není-li jjméno výslovně uvedeno, používá se pro osoby nefeš (WDI03903 —všechno).

Nejčastější obraty se zájmenem U*N

3 - všichni),prověcidávár

někdo (muž) někdojakojá 1%ašer kámóní DD UN UN
všichni všichni Izraelci kol-íšjisráél לָאְרְששיא

příslušník kmene či národa Egypťan

všichni Izraelci

Íš micrí

kolíš jisráél

kol-íš mágóm

יִרְצִמשיא

לֶאְרשישיאלפ

pip שיִא-לָּכ

místní (obyvatelé)

činitelské jméno bojovník íš milchámá הַמַחְלַמשיא

(počet) mužů / osob čtyřista mužů arba' méót iš שיאתואִמעָּבְרַא

každý každý na své místo íš limgómó ומקִמלשיא

navzájem jeden druhému iš el-ré'éhů והערדלאשיא
íš el-achíw

ויַחֶא-לֶאְ-שיא

Cvičení

překlad určení

RN
אוה-המ

הזהָמְל

DONJN

NUTTÍ

DUN

םויהדוע

DAMדאמ k
תוחליִנָשקר

אָנְהָנַה

PBM

ץֶרָּמְּביאשיא
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DY3
B) TPP VY

הָיַחשָפְנילּכ

Dn BW

הָוהְייִכנָאאלַה

maazna

Četba

(Gn3,19) :NN BVD

(Gn13,9):B? PND KD
(Gn 18,9) :DNN2 N37 DUN TNהָרָש

)05 21,31( :עַבשרֶאְּבריִעָהםֶשןֶּכדלַע

(Gn 27,21) :ND7DN MY 2 הֶזהָּתַאַה

(Gn 29,4) "MN TINA RD:םֶּתַא TK

(Gn 43,27-28( 1245יּוניִבָאְל DÍDy DDK DÍbUjm

)65 44,10( :אּוהְדוַּכםֶכיִרְבְרִּכ

(Gn 50,17) "NN VŮD N) NO NIN

(Ex 16,15( :םֶחְלַהאּוה:אּוהןמ

)2 133,1( :דחידםּנםיִחַאתֶבָשםיִעָנ-הַמּובוט-הַמהָנִה

02 10,24( IT:תואָבְצ IN MN הכ

061 8,16( :ןּיִצְּבןיִאהָוהיַה

Slovníkprach -py| vina zde,hleעָשפ man| chléb stanםהל brik| příjemnýָ םיִע
město רוע přebývání natjestliže,či DK| také =pokoj niĎyj| společný,svorný -m
odpusť אָש|רַמָא
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1. Kořen

11/ Sloveso: charakteristika

Třikořenné souhlásky (radikály) nesou význam slovesa. Některé typy kořenů mohou jednu či dvě
radikály ztrácet nebo asimilovat (slabá slovesa).
Názvy radikál:

| třetí(tertia) | druhá (střední, media) | první (prima) |

Kořense buďuvádí abstraktně po jednotlivých hláskách, nebo ve tvaru 3sgm perfekta.
Je několik možností, jak označit základní tvar slovesa (v češtiněje to infinitiv):

1. XXX abstraktní vzorec, do nějž lze dosadit libovolnou souhlásku kořene2. לעפ 6-8 dělat| klasickýsemitskývzor:znějjsounázvyodvozenýchkmenů(piel,
hifil, hitpa'el...)

střední 'ajin působí nepravidelnosti ve vokalizaci

3. רמש ša-ma-rastřežit| slovnívzor:jednozklíčovýchSZsloves,nepravidelnostvkmeni
hitpa'el

4. > טק ka-ta-lazabít| slovnívzor:všechnytvaryjsouzcelapravidelné
2. Konjugace

Jsou dva systémy připojování signálů osoby:
1) aformativní: osobní přípony se připojují za kořen —PERFEKTUM.
2) preformativní: osobní předpony se připojují před kořen —IMPERFEKTUM.

יתאאאיתרמש šámartí perfektum střežiljsem

XXX" רמשי jišmor imperfektum budustřežit

ואאאיורמשי jišmrů imperfektum budoustřežit

3. Osoby slovesného děje

sg (m

on/ ona
ty (m

4. Slovesné tvary

Za základní tvar se bere podle frekvence nejčastější 3. sg. m. aktiva:
רמש šámar-střežil.

41



pasíva střežený

2 ormativní

5. Slovesné kmeny

Základní význam slovesa (kmen gař)modifikují odvozené kmeny. Jejich mluvnické názvy jsou odkořene? .('a-la—dělatעפ

6. Slovesnétřídy: silné a slabé

Silná slovesa mají vždycky všechnytři radikály.
Slabá v některých tvarech ztrácejí jednu nebo 1dvě radikály —jejich kořenje nepevný.

XXXsilné sloveso רמש šámar střežil

slabé sloveso XX kám vstal
םֶק

a) 11 ₪107 51008 5 /ם7ץאק10₪(ההער):]פסט 5116, 416mají typickou samohláskua.
první laryngála דמע stát

druhá laryngála רחב zvolit si

třetí laryngála חלש poslat

b) sedm tříd slabých sloves: názvy podle slabé radikály
první nun (primae nun) -B שגנ blížit se

prvníalef (primae aleph) ND רמא říci

první waw a jod יוזפבשי sedět

(primae waw/jod) בטי být dobrý
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stát
střední waw a jod —dutá יודעםוק
(meďiae waw/jod) položit

střednízdvojená עדעבבס obklopit

(meďiae geminatae)

třetí hé (tertiae he) ה-להלנ valit

třetíalef (tertiae aleph) א-לאצמ najít

7. Sloveso se zájmenným suffixem (verbum sujffixum)

Zájmenný suffix na konci slovesa vyjadřuje předmět:

šabchůhů (šabchů + hú) —chvalte hoּוהוחְּבָש
Suffixace je možná v různých osobách a tvarech.

Cvičení

Označte laryngálu nebo slabou radikálu a zařaďte sloveso do příslušnétřídy. Ve slovníku najděte
významy kořene a naučte seje.
význam třída kořen

רמא

חלש

השע

בוש

רב
האר

הוצ

היה

בשי

ארב

DU

עדי

ןתנ|

אוב

DW
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12/ Participia

Jsou to jmenné tvary odvozené od slovesného kořene vokalizací.
Chovají sejako podstatná jména:
a) mají koncovkympl/ fsg /fpl
b) mohou mít člen ('1 ha-)
c) jako součást kompozita jsou ve síc.

1. Participium aktiva (W 34)

kořen"M
msg sta XXX 0-6 רמש šómér střežící/ strážce
/ste

mpl sta םיאאא Ó— m םירמש šómrím strážcové

mpl síc יאאא6-6ירמש šómré strážcové(váz)

fsg sta האאא-0(0)הרמש šómrá strážkyně(sg)
šómereftתאאא 0-0 -1 V

fsg ste תאאא1-0תרמש šómrat strážkyně(sgváz)
| šómeret

0—e—ef תרמש

fplsta/ תואאא64-0תורמש šómrót strážkyně(pl)
síc

Možnosti překladu:
přídavnéjméno slovesné střežící smlouvu šómér ha-brít תירבהרמש

podstatnéjméno strážce Izraele šómérJisrael סארשירמיש

vztažnávedlejší věta kteří zachovávají přikázání šómré-mišpát |určitéslovesovhlavnívětě(časטפשמ-ירמש sedí/ sedělvbránějóšévbšaar רעשבבשי
podle kontextu)

2. Nepravidelnosti

a) Slovesa 3. /aryngály mají před laryngálou -a- (,„vplížen
חלוש4016007--1
b) Slovesa 2. waw/jod je ztrácejí.

bá-—přicházející), NAאב mét —mrtvý

3. Participium pasíva (W 46)

466
6 (.

m sg sta /stc XXX á—ú רומש šámůr střežený

mpl sta DxXIXX ú—ím םירּומש šmúrím střežení (oni)

mpl stc יאואאוג-6ירגמש šmůré střežení (váz)

fsg sta האואאו-4(ם)הרומש šmůrá střežená
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f sg ste תאואא ú—at תרומש šmúrat střežená(váz)

fpl sta / ste תואואא ú—ót תורּומש šmůrót střežené(ony)

Možnosti překladu:
trpnépříčestí zapsaná vina chattat ktůvá MDD NNN

podstatné jméno spisy (co bylo napsáno) ktůvím םיִבּותַּכ

slovesov pasivu požehnaný je Hospodin bárůchAdónaj mm ma

4. Participia jako činitelská jména
překlad přepis kořen sgm sta

strážce šómér רמשרמש

soudce šófét Wat טפש

obyvatel jóšév בשיבשי

pastýř ró č הערהַער

vykupitel góél לאנ DN3

Cvičení

překlad kořen určení

רמש

VAT"9
nab

m3
ND

בשי

טפשה

ַחְלוש

הָטָפש

תָּבָשוי

Četba

(27,12):קידצטפושםיִהְלֶא

(29,3):הָמְכַחבָהאדשיִא

1,2062):תַמיִּבְבַעהָשמ
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(Ž 124,8) :V0N) DNU TD MT DYZ MY

(Ž118,26) "Mm DŮ3 N30 12

(Ez 2,3) "DRI" 27DN ךתואיִנָאחלושםֶרָאְךְּב

(Gn 18,1) =D DTD 20לֶהאָה"חַתַפ NM

Ez 34,17

mmרַמָאהפ IN

:םיִדּותַעְלְוםיִליִאְלהָשְלהָשְְיִּבטפשיִנְנִה

868
:איִהַהתַעָּבלֶאָרַשידתֶאהָטְפִשאיההֶאיִבְנהָשֶאהָרּובדְ

enomאיהו nádíלֶאתיַּבןיִבּוהָמָרָהןיִּבהָרּובּד

יםִיָרְפֶארַהְּב

Neh 1,5 (Dan (9,4

Kmלּודָּנַהלֶאָהםיִמָשַהיַהְלֶאהָוהְי

הויָחוְצִמיִרְמשְלּוויִבָהאָלדָסֶחֶותיִרְּבַהרָמש

Slovník (u sloves jsou uvedeny pouze kořeny)souditחו| טפש ramilovat „u| beránek,jehně mrtvý,zemřelהש |תמ beran ליִא
dělat mi | kozel דותע

pomoc ry pod תחת

přicházet |חלשposílatאוב|8רַמִּמ 5 nýŽár |םח silný,bůh,Bůh DNvchod mna| hrozný N12
sedět,sídlit |בטי 51621zachovávatרמש
pán ןדא smlouva m2

můj pane (zdvořilé oslovení) VIN přikázání הוצמ

říkat רמא
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Vytváří systém aformativní konjugace: osobní příponyjsou za kořenem.

13/ Perfektum

Význam: dokončený děj (v minulosti, přítomnosti, či budoucnosti).
Překlad podle kontextu, bez něj pomocně jako minulý čas.

střežil šámar רמש

1. Přehled přípon

Příponyjsou zkrácené tvary osobních zájmen. 3 sgm nemá žádnou.
-- --- סמאוה : 1 oni nn

ה á ona איה stejně ony V

n tá ty הָּתַאם n tem vy PNם

n f ty (Ď) PN m ten vy (8) JN

ית tí já ינא 93 ná my ונחנא

2. Samohláskový vzorec

dějová slovesa 4 -8 -šámarרַמָש střežil

stavováslovesa á—é/á—ó 3D kávéd- byl vážný/ Ji? kátón—byl malý
13.68 5.1-4|

- 8 MVYdsá—udělal/ mácá—našelאָצִמ

3. Konjugace (W 29)

XXX רמש šámar střežil

= XXX הרמש šámrá střežila

תאאאחרמש šámartá střežiljsi

תאאאתרמש šámart střežilajsi.

יתאאאיתחרמש šámartí střežiljsem

ואאאורמש šámrů střežili

םתאאאםתרמש šmartem střežilijste

ןתאאא pa šmarten střežilyjste

ונאאאונרמש šámarnů střežilijsme
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4. Nepravidelnosti (W 76, 79, 81)

třída změna kořen tvar perfekta

2. jod/waw (dutá) ztráta jod/waw םוק DP kám-přišel

3. he ְ i místo h (kromě 3. osoby) חשע mody 'ásítá —udělaljsi

2.zdvojená zdvojkamístodvousouhlásekvkladné6| 33mיתובסsabbóří—obklopiljsem

5. Sloveso HJH (být) היה

byl hájá הָיָה

byla hájtá yn

byljsi hájjítá nn

bylajsi hájit m

byl/a jsem hájjítí יִתיִיָה

byli / byly hájů ויה

byli jste hjítem DNM

bylyjste hjítén E

byli/yjsme hájjínů D0

6. Sloveso NTN (dávat) jn2 (W 68)

dal nátan 12

dala nátná הָנְתַנ

daljsi nátattá nm

dalajsi nátatt nD

dal/ajsem nátattí nn

dali/y nátnů 12

dali jste ntattem ajgigh

dalyjste ntatten n

dali/yjsme nátannů 12

7. Stavba slovesné věty

A/ podmět —sloveso —předmět (stejný model jako v češtině)
A Mojžíš byl pastýřem ovcí svého tchána Jitra.
ונתחררתִיןאצ-תֶאהַערהָיָההָשִמּו

B/ sloveso —podmět —předmět: v překladu nutno upravit slovosled.
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“— Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
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:ץֶרָאָהתֶאְוםיִמָשַהתֶאםיִהְלֶאאָרְּבתיִשארְּב
neboť byl těžký hlad v zemi Kanaan.“— ... neboť v zemi Kanaan byl veliký hlad....„

249 JNA 24)m 189 ©

Cvičení

překlad kořen určení a
הָתְיה

au
pynuh

וסָאמ

יִּתְעְרָי

רַמָא

"an

Četba

(Gn11:9)523 DY Daa my KODpoby

(Dt 12,28) 1TPN DDD תֶאּתְעַמַשְורמש

(17,19₪12):םֶחיֶהלֶאהָוהְיתּוָצְמתֶארַמַשאלהָדּוהיְדִּנ

TONA JAK(118,222):הָנִּפשארְלהָתיָהםיִנּּבַה

(214,1):םיִהלֶאןיִאּוּבְלַּבלָבָנרַמָא

Gn 1,1-2

:ץֶרָאָהתֶאְוםיַמָשַהתֶאםיִהְלֶאאָרְּבתיִשאַרְּ

nh nao Pkםּוהָתיִנָפילַעךָשחְוּוהבָו

:םיִּמַהיִנָּפִילַעתֶפֶחַרְמםיִהלֶאַחּורו

Gn 4.9

TMKיִאןיק"לֶאהֶוהְירָמאִ D7

:יִכְנָאיִחֶארָמשַהיִּתעַדִיאלרַמאיו

Gn 15,18

Tאוההםויב NODרמאלחיִרבםֶָבַאְדחֶא

:תֶרפדרַהְנלדָּנַהרֶהָנַהְדַעםיִרַצִמרַהָנִמתאזהץֶרָאָהדתֶאיּתַתָנףערזל דד--
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ar DADRI D0 שיא
l Sam 9,2

PN2 רּוחַּבלּואָשימשּו ja mb)

Slovník

volat ארק pustota a prázdnota Whbow" Whtosmísit |ללב na(„tváři“,povrchu) ינפזלע
dej pozor רמש temnota רש
(„střez“, imperativ) |slyšet $aví| propast,hlubina םוהת
zavrhnout |סאמ vznášejícíse(ptpi'el) stavětהחרמ "33| vědět,znát ערי
být mam| řezat(uzavřítsmlouvu)תרכ
úhelnýkámen mBvjay| semeno,potomstvo |(hlupák23ערז dávat msrdce 37239| Eeypt םיִרְצִמ
stvořit N92 prvorozený רוחב



14/ Imperfektum

Je to preformativní konjugační systém: osobní přípony se připojují předkořenem (v některých
osobách jsou doplněny příponou).

jišmor רמשי רמש

Význam: neukončený děj, modální zabarvení (týká se budoucnosti).
Zvláštní případ imperfekta je tvar příslušné osoby s wa- na začátku: modifikuje imperfektum ve
vyprávěcí čas (narrativ).

Možnosti překladu:
budoucí čas budestřežit

s modálním slovesem chce střežit jišmor דד=רמשי|
výzva (jussiv) ať střeží

1. Přehled přípon

on ji - י Joni ji—ú p..

ona ti - m |ony ti—ná הנ -n

ty (m) 11- m (m)|יש li—ů s -m

ty )9 ti-í s- m vy(Ď) ti—ná m -n

já e- א jmy ni- 9

Vokalizace kořene se mění:
tvarybezkoncovky אא 3sgm/f2sef 1

tvary s koncovkou X X X (bez samohlásky) 2 sgf3 plm/f 2 plm/f

stavová slovesa XXaX "23ד jichbad —bude slavné

2. Konjugace (W 39)

a) maskulinum
Xxx* |jIXX0X budestřežit jišmor |וארמשי אאאת budešstřežittišmor רמשח

XXxXN |eXXoX budu střežit ešmor רמשא

ואאאי jiXXXú budou střežit jišmrů |ואתורמשי ואאאת budetestřežittišmrů ורמשת
|הואתסא אאא] budemestřežitnišmor רמשנ
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b) femininum
xxxn |tiXXoX bude střežit tišmor רמשת

יאאאח tiXXXÍ budešstřežit tišmrí ירמשתח

הנאאצת | 4 budoustřežit tišmorná הנרמשת
budete střežit m

3. Nepravidelnosti (W 69, 72, 70, 67, 76, 75, 79)

třída změna kořen tvar imperfektaslovesaslaryngálouobecně©| samohláska-a-vokolí
ševa zabarvené do -a

1. laryngály navíc harmonizace předchozí slabiky דמערמעי ja'amód —bude stát
(jaXaXoX) |

: 1 -a př : ji | 1

3. Taryngály a předlaryngálou(jiXXaX) חלשחלשיומס 

1. alef v 1sg splývá s předponou רמארמאי Jómar —řekne

změna vokalizace ל
||לכאת róchal—budešjístכא

1. nun asimiluje (ji XX 0 X) לפנ SB) jippol —padne

ןתנ 1 Jitén— dá

dutá slovesa samohláskový vzorec jáXú X םוק Dp? jákúm —vstane
(2. jod/waw)

1jod/waw samohláskový vzorec jéXéX בשיבשי jéšév —bude sedět

3. he samohláskovývzorecjiXXXe היההיהישש-פוס

Další častá slovesa s nepravidelností:
třída kořen tvar imperfekta

dutá אוב ND? jjávó— přijde

dutá | 
: בושבשי jášov— vrátí se

3.h i9-4השעהָסַעיי.ּ
3.h

“ הארהֶאְרִי jéráe —uvidí1.nunחקלNP?| Jikkach—vezme[nunךלה35?| jelech—půjde
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Cvičení

překlad kořen určení

RN

הָשָש

nתּומָא
IDDN

םּונָ

ןשיי

ּולכאת

ועָּגִת

Nan
T
TN
רמא

רמאת

Četba

)2 118, :םֶרָאילהָשַעְידהַמאָריִאאליִלהוהי

(Ž 118,17)1m "DY IBONI TND MN KD

)2 121,4( :לֶאְרִשירַמלשןשייאלוםּונידאלהנַה

Gn 3,3

DVORBR jina VÁSpon BDI
:ןּותָמִתְפובּועָּנִתאלוּונָמִמולכאתאל א58

הערפזלַאָּךָלֶאיִּכיִכַנָאיִמםיִהלֶאָהְדלֶאהָשמרַמאִו

BYTKD K)
ITT DYTONTOON UD JKםֶהָליְִּרַמָאְולֶאְרְשייִנָּבלֶאאָּביִכּנָא

:םֶהְלַארמאהָמּומָשהַמיִלְדּורְמָאְוםֶכיִלָאיִנַחְלַשםֶכיִתּובָאיַהְלֶא

הָיְהֶארָשַאהָיְהֶאהָשמ"לֶאםיִהְלָארָמאיו

TNK DMT 3 ANN TD DNM)םֶכיִלַאיִנַחְלָש:
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Slovník

bát se ארי zahrada jbzemřít =(jístתומ לכא
žít mn |zněho (KIT 3713) 3230vyprávět |רפס dotknoutse עגנ
dílo, skutek mym |abyne jB

Jahwe, Hospodin (הוהי) m že, aby bo

odpočívat, dřímat םונןנאךלה

spát ןשי faraón הערפ

plod, ovoce ירפ|5םע

uprostřed jina který רשא



15/ Diskurzivnítvary: imperativ, jussiv, kohortativ

Základem těchto tvarů je imperfektum.

1. Imperativ: výzva pro 2 sg/pl (W 40)

Nemá osobní předpony: místo ti X X o X je pouze základ —X X0 X (Šmor).
V plurálu se mění vokalizace: i X XX14—XiX X4 (Šimrů)

XXX XX0X chraň šmor רמש

יאאא XIXXÍ chraň (f) šimrí ירמש

ואאא XiXXú chraňte šimrů ורמש

XXoXnáהנרמש chraňte(f) šmornáהנאאא

Nepravidelnosti (W 67, 75, 76, 79)
třída změna kořen fvar imperativu

1. nun odpadá שגנשנ gaš- přistup

ןתנ JE ren— dej

lech —jdiךלה15

1.jod/waw odpadá בשי DU šév—seď/ usídli se

dutá střední w/j zůstává םוק D1 kúm—vstaň

3. he před koncovkou odpadá היהןיההיה Ajé/ hjú —buď/ buďte

2. Jussiv: výzva pro 3 sg/pl nebo 2 sg/pl (W 48)

Tvar jussivu je většinou stejný jako příslušnétvary imperfekta.
Překládá se zpravidla pomocíčástice „ať“(„„ať je“).
V zákazu se užívá český imperativ („„nebojse“).

Záporkajussivu je DN(NTR al-tírá—nebojse).

Přehled tvarů

a) maskulinum
XXX" jiXXoX ať chrání (sg) jišmor רמשי

XXX" jixXXú ať chrání(pl) jišmrů ורָמשי

אאאת ti XXoX chraň tišmor רמשת

ואאצו tiXXXú chraňte tišmrů ּורמטת



b) femininum
XXXN 110% aťchrání(sg) tišmor -an

הנאאאת tiXXoXná ať chrání (pl) tišmorná הנרמשח

יאאאת tiXXXÍ chraň tišmrí Unירמ

הנאאאת tiXXoXná chraňte tišmorná aה vn

U následujících třídje v jussivu zkrácený tvar imperfekta (apokopát):
třída kořen imperfektum jussiv

dutá םוקםּוקי jákům —vstane DDjákom —ať vstane

3.he הלנ by jiglé —odvalí x jigel —aťodvalí

היה mm jihje —bude vm“ jhi—aťje

Záporkyאל-]6| sindikativem:trvalýzákaz MYאל76tircách—nezabíjej(nebudešzabíjet)
by -al sjussivem:jednorázový NNN al tírá—nebojse

3. Kohortativ: přání v 1 sg/pl (W 48)

K tvaru 1 sg/pl imperfekta se připojí kohortativní příklonka T (-4) —kohortativní he:
Význam: deklarace ochoty (,,chci, chceme“).

XXXN eXXXáה chci chránit ešmrá TDU
niXXXáהאאאנ chraňme nišmrá

הָרְמש

4. Deprekativní částice: výrazy prosby

(Cá) kohortativní heה- k imperativu m šomrá—chraňprosím!

NN (únná)

NI (ná)

neosobní „prosím“
mm N2N prosím, Pane

chraň prosím!!אָנהַרַמָש

Prosbu vyjadřuje často ve Starém zákoně věta „jestliže jsem nalezl milost v tvých očích..
pvda ןחיִתאַצְמ NYDN. im-ná mácátí chén bčnéchá(např. Gn 18,3; 30,27; Ex 33,13;Nm
11,15; Sd 6,17; 1 Sam 20,29; Est 5„8).
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Cvičení

překlad kořen určení

רמשי

-uj

הָרְמְש

DUN

TMY

וטע

neva

₪
הֶכְל

יהי

mm K5

"1D RYOR

Četba

PMD רמש:םֶרֶאהָשַעַנ:רואיהי

:יִשְפַנהָרֶמְָש:יִכְרְדהֶרְמֶשֶא:טֶּפְשִמּורְמְש

(126.))יִִּצְראִמּךְלךָלםֶרְבַא"לֶאהָוהירָמאו

Gn)18,3(יְִּדְבַעלַעְמרבַָעַחאָנלַאךיְניִעְּבןֶחיִתאָצְמאָיְיָאיִנדֶארמי

Ž)118,24(:ובהָחְמשִנְוהֶליִננהֶוהיהָשָעםיָהדהֶז

(Ž 118,25a) :N3 NDT TT NIN

(121,72)יִַּשפָנתֶארמשיעָרדלָּכִמּדְרַמָשיהָוהי

Job)2,6(:רמָש1ÚBYTNאדָיְבוהןֶמְָטַהְדלֶאהָוהְירֶמאיִ

Gn 1,26

DT NAT T DVITD DADY DIN DVÍDNJDKהָשַעַנ

OY pon BROD) PONMODIÍ הָמְַּבַבּוםִיַמָשַהףועְב

Gn 13,8

IN MITON BÍDTON DDK DNŮןיבויערןיבויניביִנַּבהָביִרְמTY

ּונָחְנָאםיִחָאםיִשָנַאיִּ
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Ex 20,3; 13-15

im םיָהלֶאךְלהיָהְיאל

ida ND min ND חַצְרִתאל

Slovníksvětlo |רזא obraz,model תּומר
soud, rozsudek טפשמ vládnout duše,životהדר voy| ryba „2najít |%*ףוע אצמ
milost ןח zvíře přejítהָמָהְּב „31| hemžitse odשמר |לעמ spor הָביִרְמ
jásat ליג|הער

radovatse חמש|1הער

zachraň (imper. hif'íl) Cizíהָעיִשּוה NN

zlo עַר vraždit protivník,satanחצר |ןטש oizoložit ףאנ
jistě א|בננ

8



16/ Narrativní tvar: konsekutivní imperfektum

Ve vyprávění vyjadřuje minulý děj.
Je to imperfektum se spojkou wa (waw consecutivum).
Výrazné poznávací znaky: samohláska a ve spojce / zdvojka osobní předpony
wajji XX0X wajjišmor DN

1. Použití (W 49)

V následnosti (consecutio) poperfektu (nebo časovém určení minulosti).
perfektum podkladový děj, okolnost N92. bárá- (když) stvořil

narrativ

(konsekutivní imperfektum)

dějový krok
NÍ wajjómer—řekl

wajhí— a byloיהיו

Gn 1,1 —perfektum

:ץֶרָאָהתֶאוםיִמָשַהתֶאםיִהְלֶאאָרָּבתיִשאַרְּב
indikátor času sloveso podmět předmět

תיִשאָרְּב N73 םיִהְלֶא VRT DNY DT NN

bréšít bárá Elohím et haššámajim wet háárec

na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (definované: tak jak je tu máme)

(tehdy když)

Gn 1,3 —narrativy

DVTDN NÝ)רּואדיִהְיָורּוא77:
T-dějový krok podmět obsah řeči Ž. dějový krok

רַמאיִוםיהלא JK T

wajjómer Elohím jhí ór

řekl Bůh „ať je světlo“ —a bylo světlo

2. Přehled tvarů
a) maskulinum

XXX" wajjiXXoX střežil wajjišmor רמשיו

אאאתו wattiXXoX střežiljsi wattišmor רמשתו

אאצאאו wáeXXoX střežiljsem wáešmor רמשאו

ואאאיו wajjiXXXů střežili wajjišmrů ורמשיו

ואאאתו wattiXXXú střežilijste wattišmrů ורמשתו

אאאנו wanniXXoX střežilijsme wannišmor רמשנו
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b) femininum
wattiXXoXרמשתו střežila waltišmorאאאתו

wattiXXXÍירמשתו střežilajsi wattišmríיאאאתחו

wattiXXoXnáהנרמשתו střežily waitišmornáהנאאצאתו
střežily jste

Nepravidelnosti: stejné jako u imperfekta a jussivu3. třída změnakořen| tvarnarrativu
waja'amód-stálרמַעיְו|| 1.laryngályavokolíרמע
mav wajjišlach —poslalחלשlaryngály a pod laryngálou3.

wajjippol —padlלפנלפיוnun asimiluje se1. wajjákom—vstalםקיו|| dutáםוק ápodpředponouwajjéšev—seděl20"| 1.jod/wawé—eבשי
wajjigel— odkrylהלג)51(he zkrácený tvar3. wajhí—bylיחי]|| היה
Nejdůležitější slovesa v narrativu4.

tvar kořen třída překlad frekvence

alef řekl(: „...“) Mnרמא1.2084 | wajjómer

he byl יהיוהיה3.816

dutá vstoupil אביוwajjáwóאוב302 he udělal239השע3.(YY| wajjaas
šel 7"wajjélechךלה1.תטח224

jod sedělבשי1.wajjéševבשיו

dutá vrátil se aeבוש240 wajjášov

laryngály poslal חלשיוwajjišlachחלש3.215

alef zavolal ארקיוwajjikráארק3.211)

nun vzal חקיוwajjikkachחקל1.205

nun dal ןַתִיוwajjittenןחנ1.192

jod/waw vyšel (NYאצי1.194 wajjécé

he viděl אריהאר3.166

dutá zemřel תמיוwajjámotתומ134

dutá vstal םקיוwajjákomםוק128

he zvedl wajjaהלע3.118 'alלעיו
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odpověděl ןעיוwajjaסחהנע26111

laryngály slyšel, poslechl עמשיוwajjišma'עמש3.94

jod položil םֶשיוwajjásemםיש2.90

laryngály stál wajjaרמע1.73 amódדמעיו

jod/waw věděli wajjédעדי1.72 úועדיו

jod/waw sestoupil דריוwajjéredדרי1.67

laryngály překročil wajjaרבע1.52 'avérרבעיו

2x slabé bili 139(wajjakkůהכנ50

2x slabé přikázal וציוwajcawהוצ48

2x slabé zvedl, nesl אָשיוwajjissáאשנ42

Cvičení

překlad kořen určení

VM

NÍ

NN

NP

2ואביו
גני

אביו

Četba

(Gn1,7aj)12"
(2010רקבהיהיו 17 OM הָשָערָשָא-לָּכ-תֶאםיִהלֶא KTM

(00ת1,31):יששה DT

)08 5:27( :תמיוהָנָשתּואָמעָשְתּוהָנָשםישָשְועָשִּתחַלָשּותִמיִמידלָּכּויָקיִו

(Gn 26:33) 117 םויהדע DIU ONA jobyריִעָהְדםָש הָעְבשּהָתֶאארקיו

)2 118,14DT):הָעּושיִל T MIT MD

Gn 1,3-5

MN"רּואדיִהְיַורואיהיםיִהלֶא:

:ּךָשחַהןיִבּורואָהAaםיִהלֶאלּדְבִיַובּוטדיִּכרּואָהדתֶאםיהלֶאארו
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1917 NOD jej 2) DÝ DÍKO םיהלָאאָרְקיו

:דחאםוירקב-יחינובֶרָעְדיהִיַו

Gn 19,1

םדֶסירַעָשְּבבָשי(2013jbהָמדְסםיִכָאְלַמַהיִנשואביו

:םֶתאְרְקְלDPטולדאְרֶיו

א2
רָּבְדִמַהרַחֶאןאצה-תאגהניַוJUTןהכונתח1mןאצ-תאהערהיההָשמו

:הָבְרחםיִהלֶאָהרַהלֶאאביו

OVA Mon mm Kילָכָאּוְניִאהָנְסַהְושאָּב
Slovník

velmi EE m9?

šestý ישש posel, anděl ּךָאְלִמ

devět vem vstát םוק

Šest stoשש|הקנסתארקל mena| tchán protožeןתוח |p-by| hnátstádo sedmןהנ |עַבָט 3 TNsíla ry| poušť |popěvekratרָּבְרִמ keř able)
spása הָעְושָי|רעב

rozdělil(narhifl) 912" onvůbecne (RITITR) IN
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17/ Infinitivy

Dají se přirovnat ke gerundiu: označuje stav (spíše než činnost).
Starozákonní hebrejština má dvojí tvar infinitivu, absolutní a vázaný. Jako u podstatných jmen má
abstolutní tvar plnou vokalizaci, vázaný oslabenou.

stav inf. vzorec vokalizace znění tvar

absolutní XáXóX 4-6 šámor רמש

vázaný XX0X --0 šmor רמש

1. Vázaný infinitiv (inf. constructus / inf. cstr. / infc; W 42)

Vyskytuje se častěji než absolutní tvar.
Vychází ze základu umperfekta (beze znaků osoby): jiXXo0X—XXoX.
Zpravidla přijímá některou příklonnou předložku: iXXoX.

Nepravidelnosti u slabých slovestřídazměna|příznakykořen| významinfcinfcspříkl.I.nunkoncovka|x-oet |שגנ blížitse nd nej
7 dát

n ןתנ nn nn?T.jodsegolat |תרזבשי sedětnatnav?
, vycházet

- אצ NRY תאָצְּב

3.he m místo 1M" -ot | האר (vidět תארתארל
být |

היהתיִהתיִהְל

dutá á pod אב(ל)(%םוק₪םּוק Dp?
v přijít

příklonkouאובאבאבל

2. Způsoby vázání infinitivu

a) infinitiv s příklonnou předložkou: מכבל
5 účel aby (k tomu aby) aby střežil רמשל

ב okolnost když (v tom kdy) kdyžse vrátil 23

כ srovnání jak (podle toho jak) jak slyšel עמשַּכ

מ rozdíl aby ne (od toho aby) abys nepohřbil רבקמ

Překladové možnosti (činitel děje vyplývá z kontextu)
vedlejší větou aby střežil

infinitivem střežit |ב | av
substantivem kvůli střežení 1
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Gn 3,24DVMVYTNKOY?| DIIDMNKja
LXX:...kalETUčEVTŮ,XEPOVĚLU— $VÁGOGELYTŇPččOVTOŽÚAOVTCČWfIC
V:...et conlocavitcherubim ... ad custodiendam viam ligni vitae.
NAS ...He stationed the cherubim to guard the way to the tree of life.EIN6טמ...516116| 616Kerubimauf,damitsiedenWegzumBaumdesLebensbewachten.
ČEP ...usadil cheruby..., aby střežilicestu ke stromu života.

b) infinitiv se zájmennými suffixy (infcsufft):
Suffix vyjadřuje podmět infinitivu. Překládá se vedlejší větou.

kořen infc infcsuff překlad

NY תאצותאצ když vyšel z Charanu Tm 2ותאצ

c) infinitiv s předložkou (infcprep):
Podmět infinitivu je buď vyjádřen suffixem, nebo vyplývá z kontextu.
Překládá se vedlejší větou podle smyslu předložky.
předložka kořen infc překlad infcprep

ažpřijdete DDNA"JYדע₪אוב|אב

DNיִּתְלַבְל abys nejedl DNלכאliviltí —aby neיתלבל

d) indikátor přímé řeči:רמאל
Vázaný infinitiv slovesa říci se užívá k uvedení příméřeči (srv. ř. Aéywv, lat. dicens —„řka“). Do
češtiny se nepřekládá.
104
:רמאליִלֶאהֶוהיִרַבְדיהי

:6LXXץ6ע66706660טק(סט066ןו6ג6ץ6ש Kal
V: et factum est verbum Domini ad me dicens

NAS: Now the word of the LORD cameto me saying,
EIN: Das Wort des Herrn erging an mich:
CEP: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

3. Absolutní infinitiv (inf. absolutus / inf. abs. / infa; W 42)

Příklady:
| kořen znění tvar

střežit רמש šámór =u

pamatovat רכז záchór Jj כז

jít ךלה hálóch bn

vrátit se בוש šóv בוט

zemřít תומ mót חומ

vědět עדי jádóa PÍT

Absolutní infinitiv zdůrazňuje čin.
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Použití ve větě:

a) slavnostní imperativ
Není adresován konkrétní osobě. Překládá se zpravidla imperativem.

nad םוי-תא MD- - pamatujna den odpočinku!(Ex20,8)
b)fiigura etymologica: spojení různých tvarů od téhož kořene
Absolutní infinitiv může doplňovat(a zesilovat) imperativ.

עומטועמש —slyšte! (Iz 6,9)
LXX: ₪60 ÚKOÚOETE
V: audite audientes

ČEP: poslouchejte a poslouchejte
V přísežnéformuli je na prvním místě infa, následuje imperfektum 2. osoby.
Překládá se pomocí jiného zdůrazňujícího prostředku.תנמתתומ— jistězemřeš!(Gn2,17)
LXX: Baváry únoBavelode
V: morte morieris

ČEP: propadneš smrti

Cvičení

překlad kořen určení

רוכז

ּךְלְכַא

TN
תּומָּתתומ

ַעְומָשּועָמָש

תואְרל

תוטעל

Četba

Gn 2.17

ונָמִמלכאתאלעַרְובוטתַעְּדַהץַעַמּ

B JDDN DÍA :תּומָּתתּומ2

Gn 3,19

הָמְרָאָהְילֶאּךֶבּושדעםֶחָללָכאהךיִפַאתַעְזְב

:בּושֶּתרֶפְע"לֶאְוהָתַארֶפָעיִּכָתְחקְלהֶָּמִמיִּ

Ex 3,4

Monםיִהלֶאויָלֶאאָרְקִיַותּואְרְלרֶסיִּכהָוהיאְרֶיַו Jím

VÁNÍ TY T IDNיִנָנה:
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Ex 20,8

:ושדקלתֶּבָשַהםיידתארכז

Dt 28,1

ךיֶהלֶאהֶוהְי.לוקְּבעַמְשִּתַעומָשְמִאהָיָה

םייַהּךְוצָמיִכנָארָשָאויִתוצְמדלָּכתֶאתּושעלרמשל

ok mym pmץֶרָאָקיִייגילְּכלעןויָלָע:

Ž 121,8

:םֶלּוע-דַעְוהָתַעְמJNÍZIךְתאַצדרָמשיהֶוהי

Iz 6,9

הזהםָעְלENDךלרֶמאיו

DNYּוניִבָּתְלַאְועּומָשK7ּזעְדָּתִלַאְוואָר

Slovníkpot My+| Pamatovatרכז
nos, tvář ףא sobota natvrátitse avi| přestat תבש
do DN kmen pi'el: světit "Uושּקל |**%*הָיָה (איההןמְִמ)הָּנְּמִמ
vzít חקל přikazujiti (pt pi) 280

kmenpu'al:pasívum mp? nejvyšší jby

prach "BY vycházet |odbočit-40אי nyní התע
z (zprostřed) ךותמ rozumět, chápat 12

66



18/ Odvozené kmeny: pasivní, reflexivní, intenzivní

1. Nifal— pasivum / reflexivum (ni; W 52)

Má význam pasivní („„býtchráněn“), nebo reflexivní („,chránit se“).

V systému perfekta je typická předponani- (nif'al, .(2לע
V imperfektu charakterizuje vokalizační vzorec: ji-á-é.

[pf (3sgm) nixXaX nišmar רמשנ byl chráněn

ipf (3sgm) jiXXáXéX jiššámér רמשי bude chráněn

Přehledzákladních tvarů: ostatní mají předpony a příponyjako v kmenigal.
pt (pasivní!) niXXáX chránícíse, chráněný nišmár a

pí nixXaX chránilse,byl chráněn nišmar av

ipf jiXXáXéX bude se chránit, bude chráněn jiššámer רַמשי

imp hiXxXáXéX chraň se, buď chráněn hiššámer "navy

infc IhiXXáXéX chránitse,být chráněn Ihiššámer au

Nejčastější slovesa v ni
kořen třída překlad znění fvar

ןוכ 2. waw byl postaven náchón (pf) "32

budepostaven jikkón (ipf) jis

nunשנ přiblížil se niggaš (pf)שגנ1.

přiblížilשגיו se wajjiggaš (nar)

laryng. bojující nilchám(pt) Dn)םחל2.

bojovalו wajjilláchem on

alef naplníse jimmálé (ipf) NDR)אלמ3.

silná skrytý nistár (pt) no)רתס

skryj se hissátér (imp) -non

laryng. zapřísahalse nišba' (pf) pad)עבט3.

zapřisáhlse wajjiššába' (nar) pad

alef shromáždil se neesaf (pf) HONףסא1.

shromáždí se jédséf (ipf) FDR?

2. Intenzivní kmeny:pi'el / pu“al/ hitpa'el

Základní význam slovesa se posunuje ve smyslu:
a) usilování a dokončení (ptát se —vyptávat se)
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b) větší intenzity činnosti (rozbíjet —roztřískať)
c) způsobení stavu —faktitiv (být svatý —posvětit).
Typické znaky: zdvojka v 2. radikále (XXXX) / participium má preformativ m

3. Pi'el (pi; W 53)

Aktivní intenzivní děj („promlouvat“).
V pf má typickou vokalizacii-e (pi el, 4D).
V ipf charakterizuje vzorec j- a- XX- é.

kořen121 (mluvit)
pf XIX XeX dibber רָּבּד mluvil

11 jXaXXéX jdabbér aj budemluvit

Přehled základních tvarů

pt mXaXXéX mluvící mdabbér am

pí XIXXeX mluvil dibber 931

ipf jXaXXéX budemluvit jdabbér Ja3

imp XaXXéÉX mluv dabbér 234

infc IXaXXéX mluvit Idabbér “a35

Časté tvary sloves v pi
mluvit dibber

mluvilרָּבּד (pf)רבד

silné mluvil (nar) wajdabbér 427

mluvící mdabbér D0

mluv dabbér “a7

mluvit Idabbér . 315

přikázat přikázal ciwwá m8הוצ

dvojnásobněslabéויחינצ přikázaljsem
(2.wawa3.he) =

přikáže jcawwe "m8

přikazující mcawwá הָוָצִמ

přikázal (nar) wajcaw וציו

žehnat žehnal bérach ךרב322

laryngálaרבי bude žehnat jváréch3.

žehnající mváréch 4232

žehnat Iváréch 12 בל
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chválit chválil hillél bnסה

střednízdvojená bude chválit jhallel bm

chvalteוללה hallů

chválící mhallél 93m

vyprávětרפסיו (počítat) vyprávěl wajsappérרפס

silnéל;|
vyprávěj sappér BO

vyprávějícíרפסמ msappér

vyprávětרפסל Isappér

skrýtרתסה se skryj se hastérרתס

silnéרתסיו skryl se wajjastér

posvětit posvětil wajgaddéš pyשרק
il , \

Seושּדק posvěťte giddšů

W 4.ץט'ג](כוט;(54

Pasivní intenzivní děj (,„být oslaven“).
V pf má typickou vokalizaci u-a (pu al, by .(23
V ipf charakterizuje vzorec j- u- XX-a.

kořen12) (být slavný)
byl oslavenדבכpí XuXXaX kubbad

bude oslavenדבכיipf jXuXXaX jchubbad

Přehled základních tvarů
oslavenýדבכמ mchubbádותאpt

píדבכ XuXaX byl oslaven kubbad

ipfדבכי jXuXXaX bude oslaven jchubbad

impדבכ XuXaX buďoslaven kubbad

infc IXuXXaX být oslaven Ichubbad 335„

Časté tvary sloves v pu

žehnatךרבמ požehnaný mvórách312

pochválenýללהמ chválit mhullálללה

S. Hitpa'el (hitp; W (57

Reflexivní (zvratný) intenzivní děj („„chodit“/ „procházet se“).
Máפתה) typickou preformativní slabiku hit- a vokalizaci -a-XX-é (hitpael; by
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kořenT721 (ít)

pf hitxaXXéX hithalléch ּךְלַהְתַה chodil

ipf jitXaXXéX jithalléch jo m budechodit

Přehled základních tvarů
pt mitXaXXéX chodící mithalléch Ban

pí hitXaXXéX chodil hithalléch bann

ipf jitXaXXéX bude chodit jithalléch mּךְלַה

imp hitXaXXéX choď hithalléch Tzn

infc hitXxaXXeX chodit Ihithalléch ךַלַהְתַהְל

Časté tvary sloves v hit
שדק posvětit se posvětit se Ihitkaddéš שרקַתֶהְל

silné posvěťtese hitkaddšů wp תה

m modlit se modli se hitpallél ללפתה

28 modletese hitpallů וללפתה

bude se modlit jitpallel ללפתי

modlil se wajjitpallél ללפחיו

modlící se mitpallél .ללפתמ

הוח / שחה klanětse budeseklanět jištachwe mnezvláštní© kmen| VOjnásobněbudouseklanětJištachwůווחתשיhištafelslabé:© 3.he| +=:
2.waw poklonil se wajjištachů (sg) וחתשיו

klanějícíse mištachwe הוחשמ

Cvičení

překlad kořen určení

1 yn
הָוצ

na)

םֶחְל

7m
jan
יִלְלַה

20



Četba

(Gn3,8)a ParmaDDR TY
(Gn 6,22) 110W 1D DITDN ותא 78 JUN DDD m DDM

(Ex6,11):D930 P הערפלֶארָּבַדאב

002 10,14( :לֶאְרשְיְלםֶחְלְנהָוהי

)2 115,18( :היּולְלַהםֶליע-דַעְו MYR M ךְרְבְנּונחנַאו

)2 146,1( :הֶוהיתֶאישפניִלְלַהּהָיּולְלַה

02 58,13( :דָּבכִמהוהי

Gn 13,17

"NN ליִּכהָבְחְרְּוהָּכְרֶאְל IRA POMO DPP

Gn 22,14

MTD:הֶאְרְי OMADÝKY JZK IN TT NYTÍ DÍDAITDU DTOZN NIDM

Gn 35,9

nk 2" DON J7BA N22 דועבקַעְי DN DVTDNK7"

Joz 3,5

:תאְלְפִנםֶכְּבְְקְּבהוההַָעַורֶחְמיִּכושְדְקְתִהםָעָהְדלֶאעָשוהירָמאיו

Iz 2,2

:םיִרָהָהשארְּב MTM M MM "2 DT NNN MM

Iz 40,5

DTהוהייִּפיִּכוָּדָחִירָשֶּבדלֶכּואָרְוהֶוהְידּובְּכהֶלְִנו

6"16
יִבָבְלתַחְמָשְלּוןושָשְליליְרְבִדיהיוםֶלְכאָויְרְבִדּואָצְמִ

VÝRךֶמִשאָרְקניִּ TT Vתואָבְצ:
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Slovníkpřikazovat(pi) =4w| konec,sklonek bojovat(ni)תירחא pr15| býtpevný(ni) m5
žehnat (pi) ךרב zjevit se (ni) הלג

proslavit(pi) דבכ|8רובָּכ

délka ךְרא maso, tělo רָשָּב

šířka ar | společně m

posvětit se (hit) שדק ústa יפ

zítra ma radost ןושט

nitro ברק veselí הָחַמש

divy MÍRBD) být nazván (ni) ארק



19/ Kauzativní kmeny

Kauzativ vyjadřuje způsobeníděje („„dalstřežit“).
Formální znak obou kmenůje předpona /1 v systému perfekta.

1. Hifťíl—aktivní kauzativ (hi; W 55)

V perfektumá náslovné 'Ť a * po druhé radikále (hifíl, by DM.
V imperfektu 4i- není, ale preformativní slabika má vokalizaci -a-.
Participium začíná ma- (jako u všech odvozených kmenů).

kořen לדב (být oddělený, hi. oddělovat)
pí hiXXÍX hišmír רימשה dal střežit

ipf jaXXÍX jašmír רימשי dá střežit

Přehled základních tvarů

pt maXXÍX oddělující mavdil ליּדבמ

pí hiXXÍX oddělil hivdil ban

1 jaXXÍX oddělí javdíl ליּדבי

imp haXXéX odděl havděl Dan

infc IhiXXÍX oddělit Ihavdil לידבהל

Imperativ a narrativ má místo -í- vkladné -é- (zkrácený tvar).

Časté tvary v hi
kořen třída překlad znění

nunדינה oznámil higgídרננ1.

oznámí jaggíd T?

oznámil (nar) wajjagéd "a"

oznamujícíדיִּנַמ maggid

oznámit Ihaggid Tan

přistoupiliושיּגה higgišůשגנ1.תטת

přistupאnyגה haggišá-ná

přistoupil wajjaggéš da

dutéבישה (2. waw) obrátil / vrátil héšívבוש

vrátíביִשי jášív

vraťבָשֶה hášév

vracejícíבישמ méšív

vrátitביִשָה: lhášív
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np duté (2. waw) postavil hékím םיִקַה

stavějící mékím םיקמ

postaví jákím םיקי

postavil (nar) wajjákem np“

postav hákím םיקָה

postavit lhákím םיקָהְל

עשי 1.jod zachránil hóšía עישוה

zachrání jóšía עישוי

zachránil (nar) wajjóšéa עשויו

zachraň hóšíá-ná N3 הָעיִשוה

zachraňující móšía עיטומ

zachránit lhóšia עישוהל

2. Hofal—pasivní kauzativ (ho; W 56)

V perfektu má náslovné ho-/ hu-, v druhé radikáleje -a- (hofal, by DN).
Předpona imperfekta má stejnou vokalizaci (jo-/ju).
Hoťf'alje v SZ málo doložen.

kořen12) (oznámit)
pí huXXaX huggad דגה bylo oznámeno

ipf juXXaX juggad ₪ budeoznámeno

Přehled doložených tvarů: kořeny W223(blížit se) a“12) (oznámit)
pt muXXaX přinášené muggaš vata

pf huXXaX bylo oznámeno huggad דגה

nar wajjuXXaX bylo oznámeno wajjuggad 9394

imp haXXéX buď oznámeno huggad דגה

Cvičení

překlad kořen určení

ליּרָבִמ

דָּגַה

דיִּגה

| 5
איצוה
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איִבַה

122)

ורירוה

ּונָביִשָה

ראה

Četba

Gn 1,6

T"רָמאיִו DOORעיקָרTinaםיִמָלםיִמןיַּבליִדְבַמיהיוםיִמַה:

Gn 3,11

הָתֶאםריִעיִּכךְלדינהיִמרָמאיו

MISץַעָהְהִמַה JUNָתְלְכֶאּוָּמִמְלֶכָאיִּתְלַבְל:

Gn 28,12

DDD am BONNהָמְימָשַהעיִִמושארהָצְרַא280

בםיִדְריְוםילעםיִהְלֶאיִכָאְלַמהנה

Gn 43,7

NOTONUּורָמאיִו DÍRYיִחםֶכיִבָאדּועָהרמאָלּונָּתְדְלּומְלּו07

הֶלֶאָהםיִרָבדַהיִפ-לַע.ּולדָגנוחֶאםֶכְלשָיָה

a DI) DTםֶכיִחַאדתֶאודירוהרמאי:

Nm 21,7

Jaּורמאלוהשמ-לֶאםָעָהאביו MYT2 29212 NNO

:םַעָהדַעְּבהָשמלָלַּפְתִיְושָחָּנַהדתֶאּוניִלָעִמ301הָוהילֶאלֶלַּפִתַה

10+
DNMתיִשָעְירֶשַאלפיִלרָּנָהדָָּהּהָל:

1 Král 9,9

םיִרָצִמץֶרֶאָמםֶתבָאדִתֶאאיצוהרֶשָאםֶהיִהְלֶאהֶוהיִדתֶאּובזָערֶשָאלַעּורְמְאְ

םֶדְבַעְיַוםֶהְלּוחָּפְשיַוםיִרָחֶאםיִהלאָּבּוקְזחיִו

JD DYתאּזַההָעְרָדלַּכתֶאםֶהיִלַעהָוהיאיִבָה:
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Ž 80,20

ּונָביִשַהתואָבְצםיִהְלֶאהָוהי

MDM B NN

Iz 56,1

הקרבושעו BDU MY DNהוהי הכ

:תּולָּגִהְליִתקְדַצְואובְליִתָעּושיהָבְורְקיִּ

Slovník

prostor (nebe) Wp? odvrátit (hi) oddělit(hi)רוס |לדב 4 Syn
kdo ימ provinit se NDToznámit(hi) <33| modlitse(hit) ללפ
nahý םריע had vm

aby ne odיִּתְלְבְל ya

mítsen םלח|בזע

žebřík,stupně Do vyvést (hi) postavit(hi)אצי Svy| uchopit קזח
dotýkatse 939| cizíbohové vystupovatםיִרְחַאםיהלא mtr| klanětse(hišt) |«sestupovat=3הוחהחש sloužit ptátseדבע bnuj| přivést(hi) אוב
rod MTM zlo ještěהָעַר <jy| rozjasnit(hi) živýרוא sry| tvář DB
podle יפ-לַע zachránit עשי

tito MN přiblížitse ברק

přivést(hi) =
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20/ Slovesa se zájmenným suffixem

Kromě osobních přípon může mít sloveso navíc ještě zájmennou příponu,která označuje předmět
děje. Vlivem další slabiky slovesný tvar mění vokalizaci.
"IND šomréní—chraňmě (INU

1. Přehled zájmenných suffixů (W 58, 59)

3sg jeho -hú וה- 31 je -ám ם 

ji -há -án .
M 0

2sg tebe (m) -chá T 2pl Vás -chem m5
tebe (f) -ch \ -chen

1 ןֶכ

18 mě -ní ינד 1 nás -nů נד

Od suffixů jmenného systému se liší 3sgm/f a 1sg.

u sloves ujmen

jeho וה- jeho 7 ן-

ji její
T m

mě 99- můj ו 

2. Zájmenný suffix u infinitivu a participia (W 60)

Je stejný jako u nominálních tvarů.

lišmró —aby ho chránilורמטל

V Isg u infinitivu lze použít obojí tvary, ale s rozdílem podmětu a předmětu:
podmět + 7 já když jsem říkal beomrí

יִרָמָאְּב

předmět měין když miříkal beomrení k
3. Emfatické n (nun energicum)

Mezi slovesný tvar a zájmenný suffix může vstoupit zdůrazňující hláska n, která ovšem většinou
splývá s okolím a projevuje se jako zdvojka. Používáse jen u suffixů singuláru.
10 ND —Jójišmrennů: nesmí ho zachovat!(jišmre-n-hú)
Nezdůrazněnýtvar: WTI" —jišmréhů.
Pro překlad se použije vhodný emfatický prostředek (vykřičník,zesilující částice, modální
sloveso...)
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Cvičení

překlad kořen určení

הָוהְייִנָרְּכְ

ּוהַרְמְשיהָוהְ

ּוהּוחְּבַש

TDU

TKP
BJ
"273

MTA

הָּכְיַא

Četba

Gn 3,8-11

ný m5 jaa Bam םיהלֶאהוהילוקתַאּועמשיו

נהץעּךּותְּבםיהְלֶאהנה OBR MUNI DIN Kar

:הָּכיִאולרֶמאיִוםֶרָאָהְ-לֶאםיִהלֶאהָוהִי ND)

:אָבְחֶאְויִכְנָאםריִעהיִּכאָריִאְנןָּנַּביִתָעַמַָשףְלקדתַארֶמאיִו

DYהָּתֶא DD TAM (NÝיִמ

ִתְלְכאּונָמְמדלֶכָאיִּפְלְבְל TDS ON PDT AN

Ž 117

:םיִּמָאָהִילָּכּוהּוחְּבַשםיּולָּכהָוהיתֶאּולְלַָה

:הידּולְלַהםֶלּועְלהָוהידִתְמָאְוּודְסַחּוניִלָערַבָניִּכ

Ž 121

תּולַעַמְלריש

TR DVINY NNיִרְזְעאבָי:

VR) DDÝ NV MM DYO"IU

222sdטומלןּתי-לא DAN
diví jee KDYdDUK5 Mלֶאְרְשי:

sp Wy 73 mmTR mym
:הָלְיְלַּבַחְְיוהָּכּכַאַלשָמָשַהםָמּ

:ִּדָשְפַנתֶארמָשְיעָרלָּכִמְךְרָמְשיהָוהי
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NÍ NKY MAV MMםלוע-דַעוהָּתַעְמ:

Ž 130

תּולַעַמַהריִש

MmPNI DPD
"arm לוקָלתובָשק TAmn "Pa VÍ IK

YY MYON MYM NÍĎYDN

ANךְמַעיִּכ PRD mon

:יִתְלָחוהּורָבְדְלְויִשְפַנהָתּוקהָוהְייִתיּוק

:רקּבלםיִרָמשרקּבלםיִרָמשמיִנדאָליִשְפַנ

MTB Mp nam TON הֶוהיםַעדיִּכהָוהידלֶאלֶאְרְשילחי

:ויַתְנְעלּפִמלֶאְרַשידתֶאהָדְפיאּוהו

Slovníkukrýtse N31| měsíc mychválit(pi) mavj| hlubiny DP
kmen, lid הָמָא ucho býtvelkýןזא =33| pozorný schodבשק |הֶלַעַמ prosba pin
zvedat |אנ ny
pomoc odרזע|רמע |5םע םעמ
kymácetse ta| odpuštění הָחיִלְס
noha 2m aby stínןָעַמְל Sy| doufatהוקvedle |דידלע čekat(hi) לחי
pravice ןימי množství הָּבְרַה

slunce שמש vykoupení MDudeřit 3)| vykoupit"B

79



Tematický index klíčové slovní zásoby

A) Jmenný okruh

1. Bůh a člověk
Bůh Elohim םיהלא

slovo, věc dávár רָבּר

člověk ádám DIN

pokoj šálóm םולש

zákon | tórá הרות

prorok náví(nvíím) DNI ND

posel malách JN

hlas gól לוק

jméno šém םש

život chajjím םייח

věrnost, pravda emet תמא

milosrdenství chesed רסח

sláva kávód בכ

požehnání Tdráchá הכרב

moudrost chochmá המכה

vina peša' VB

hřích chatáá rr

vykupitel góel 6

věčnost ólám םלוע

2. Příroda
nebe šámajim DIU

země(f) árec / erec VN

voda majim םימ

oheň 6 שא

strom, dřevo "0 YY

kámen eben 3X

slunce šemeš שמש
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hvězda kócháv בָכוּכ

hora har רה

řeka náhár jm)

moře jám םי

vítr, duch, dech (f) růach חור

3. Čas
den jóm םוי

ráno bóger רקב

večer erev ברע

noc lailá 9

rok šáná m

4. Tělo a duše
hlava róš שאר

oko ajin vÝ

tvář páním DB

ruka jád T

ústa pé הפ

duše nefeš שפנ

5. Rodina
otec (otcové) áv (pl avót) MN בא

syn (synové) bén (pl báním) D3 j2

bratr ách nK

muž (muži) Íš (pl anáším, stc anšé) R URםיִשָנַא

žena (ženy) iššá (stc ešet, pl náším) TUNםישנתַשֶא

dcera(dcery) bat (plbánót) ma na

sestra achót תוחא

matka ém DN
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6. Dům a město
dům „rodina bajit (stc bét) ma ma

město (města) tr Čárím) םירע VY

brána ša ar רעש

7. Vojsko a království
král melech n

služebník, otrok 'ebed דבע

bojovník,hrdina gibbór ד

zástup, vojenský šik cává אבצ

lid 'am םע

národ gój רף

pastýř róé הער

tábor machané הנחמ

vítězství,záchrana ješú'á הש

8. Zvířata

ovce cón ןאצ

zvíře bhémá המהב

ryba dágá =

pták of ףוע

9. Potraviny
chléb,jídlo lechem םח

maso básár רש

10. Bohoslužba
oltář mizbéach חבזמ

místo mágóm BS

sobota šabbát תבש

svitek,kniha séfer EE

píseň 2 ו

modlitba tfillá הלפת

žalm thillá הלה

kněz kóhen היפ
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svatyně gódéš שרק

obětnídar minchá ma

Nový rok róš haššáná הָנָשַהשאר

11. Vlastní jména
Hospodin (Pán) Adónaj הוהי

Hospodin Bůh, Pán Bůh Adónaj Elohím םיָהלֶאהָוהִי

Abrahám Avrahám DN

Izák Jicchák pis

Jakub Ja'akóv .בקע

Izrael Jisráél לֶאְרְשי

Mojžíš Moše השמ

Egypt Micrajim םירצמ

Jozue Jhóšůa עָשוהי

David David דוד

Šalomoun Slomo המלש

Samuel Šmůúčl DNV

Izajáš Jša'já my שי

Jeremiáš Jirmjáhů והימרי

Ezechiel Jchezkél 2NDIM

Daniel Daníiél לאיִנה

12. Vlastnosti
dobrý tóv בוט

svatý gádóš שרק

velký gádól OA

malý gátán ןטק

moudrý cháchám םֶכִח

starý zákén ןקז

mnoho rab 

13. Zájmena
já aní (ánóchií) X DIN

ty (m/f) attá / at תאהָתַא

on / ona hú/hí איהאוה
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my anachní ונחנָא

vy (m/f) attem/ atten VN DAN

oni / ony hem (hemmá) / henná הגההָמִהםה

ten / ta ze /zot תאזהז

tento / tato hazze / hazzot תאזההזַה

6 člle7háélle MINNIDN

14. Umístění
je (nachází se) ješ שי

není én ןיא

(zde)je hinné „a

na / nad al לע

na (povrchu) 'al-pné נפ-לע9

pod tachat תחת

mezi bén va

před lifné ינפל

uprostřed btóch jin 3

15. Rozsah
po achar רחא

do ad רע

2 min(me) Ja

S im DY

k el לא

16.
jeden achat תחא

dva štaim םיתש

tři šálóš שלש

čtyři arba' עָּבְרֶא

pět cháméš dan

Šest šéš שט

sedm ševa עבש

osm šmóné הנמש
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devět teša“ vvn

deset eser רשע

17. Tázací slova
kdo mi ימ

co / jaký má המ

proč lammá המל

kde ajjé היא

odkud méain PRA

18. Příslovce
tak kó הפ

proto 'al-kén ןֶּכְדלַע

nyní, tedy 'attá התע

tam šám םש

ještě 4 דוע

19. Zdůraznění
tady (hle) hinné הנה

vždyť (neboť) ki יכ

prosím ná NY

ne ló/al לאאל

B) Slovesný okruh
(K zapamatování je určen kořen, nejčastější tvary jsou pro zjednodušení uvedeny pouze v přepise.)

význam infc imp sg/pl ipf, nar pf pí třída kořen

infa (kmen)

1. Bytí, život, smrt
být (Ti)hjót jihjé hájá 3.he היה

wajhi

žit (Tidchjót Jichjé 3.he היח

wajchí

zemřít (lá)můt jámůt mét mét 2. waw n

mót wajjámot
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2. Vidění, slyšení, poznání
vidět Gi)rót ré jíré ráá róé 3. he האר

ráó (rů) wajjar

zjevit se jeráé nírá ní האר

wajjérá

odhalit (li)glót jiglé gálá gólé 3. he הלנ

pi

slyšet (li)šmóa' šma' jišma“ šáma' šóméa' 3. laryng. טמש

(šim'ú) wajjišma'

vědět (lá)da'at da“ jéda' jáda' jódéa'“ 1.jod עדו

wajjéda'

3. Mluvení
říci (té)mór jómér ámar ómér 1. alef רמא

wajjómer

mluvit (Wdabber dabber jdabber dibber mdabber pi. "37

(dibbrů) wajdabber

volat (li)kró krá jikrá kárá kóré 3. alef ארק
káró wajjikrá

(...kárátí)

oznámit (Dhagzid haggéd jaggid higgíd maggíd 1. nun דגנ

4. Pobývání
sedět (lá)ševet šév jéšév jášav jóšév 1. waw בשי

sídlit wajjéšev

usadit (Dhéšív héšív jéšív héšív méšív hi בשי

wajjéšív

stát (Ia) 'amód 'amód ja'amód mad 'óméd 1.laryng. דמע

(imdďů) wajja amód

ležet (Ti)škov škov jiškov šáchav šóchév בכש

wajjiškov

najít (Ti)mcó jimcé mácá mócé 3. alef אצמ

5. Pohyb
vstát (lá)kům kům jákům kám kám 2. waw םוק

(kůmů) wajjákom

jít (lájlechet léch jélech hálach hóléch 1.nun + ה
)107( wajjélech

přijít (lá)vó bó jávó bá bá 2. waw אוב

(bóú) wajjávó

přivést (Dháví háví jáví héví méví hi אוב

(hávíů) wajjávé
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vyjít (lá)cet cé jécé jácá jócé 1.waw אצי

(ců) wajjécé

vyvést (Dhócé hócé jócí hócí mócí hi אצי

wajjócé

vrátit se (čá)šův šúv jášův šáv šáv 2. waw בוש

)511014( wajjášov

vrátit (Dhéšiv héšív jášív héšív méšív hi בוש

(héšívů) wajjášev

sestoupit (lá)redet red jéred járad jóréd 1. waw דרי

(rdů) wajjéred

vystoupit (la) 'alót al ja'alé álá ólé 3. he הלע

Calů) waijja'al

položit (lá)sím sím jásím sám sám 2.jod םיש

(símů) wajjásem

zvedat (lá)set sá jissá násá nósé 1. nun אשנ

(sů) wajjissá

přejít (Ia) 'avór 'avór ja'avór 'ávar 'óvér 1.laryng. רבע

(ivrů) wajjaavór

odbočit (lá)sůr súr jásůr sár sár 2. waw רוס

wajjásor

6. Konání, předávání, příkaz
dělat )10( 6 ja'asé 6 56 3.he השע

wajja'as

vzít (lá)kachat kach jikkach lákach lókéach 1. nun חקל
wajjikkach

dát (lá)tet ten Jitten nátan nótén 1. nun ןתנ
(tnů) wajjitten

poslat (ti)šlóach šlach jišlach šálach šóléach 3. laryng. חלש

(šilchů) wajjišlach

přikázat (Dcawwót cawwé jcawwé ciwwá mcawwé 2x slabé הוצ

wajjcaw pi

7. Boj, vláda
bojovat (Dhilláchem hilláchem jilláchem nilcham nilchám ni םחל

wajjiláchem

bít jakké hikká makké 2x sl. הכנ

wajjach hi

chránit (li)šmor šmor jišmor šámar šómér רמש

(šimrú) wajjišmor

soudit ) šfot jišpot šáfat šófét טפש
(šiftů) wajjišpot
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8. Bohoslužba
bát se jírá járé járé ארי

wajjírá

klanět se hištachwů jištachwe hištachwů hitp. החש

| wajjištachwe

chválit (Dhallél hallél/-ú jhallél hillel mhallél pi ללה

modlit se (Yhitpalel hitpalel jitpalel hitpalel mitpalel hitp. ללפ

wajjitpalel

posvětit (Dkaddéš kaddéš jkaddéš pi. שרק

radovat se lismóach smach jismach sámach 3. lar. חמש

(simchů) wajjismachžehnat(Dhivváréch| báréchjváréchbérachmváréchpi ךרב
wajjváréch



Sloveso: Přehledy

1. Kořen
tvar má: typ slovesa přepis kořene význam kořen

3 radikály silné š-m-r střežit רמש

2 radikály slabé h-j-h být היה

Tradikála 2x slabé nek-h bít הכנ

2. Třídy slabých sloves
změnaje v radikále: příklad

3. he h-j-h být היה

2. waw/jod (dutá) g-w-m vstát םוק

1.jod/waw j-š-b / h-l-k sedět/ jít ךלהבשי

1. nun n-t-n / I-g-ch dát / vzít חקלןתנ

2. zdvojená s-b-b obklopit בבס

3. alef m-c-a najít אצמ

1. alef a-m-r říci רמא

3. Konjugace: příznaky osoby

a. perfektum (přípona za tvarem)
osoba sg m/f pl m/f sg m/f pl m/f

3 07-á 4 =- - 

2 -6 1 -tem/ ten ry rn pm dy

1 -tí -nů *rm“ 99“

b. imperfektum (předponapřed tvarem)
osoba sg m/f pl m/f sg f/m pl f/m3 ji-7- ji—ů/ti—ná-n |ןדי דיהנ-ת
2 ti- / 11--+ ti—úů /ti—ná -m s -nm הנ-תודת

1 6- ni- -א =)
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4. Odvozené tvary

odperfekta
tvar vokalizace přepis (3 sgm) překlad znění (3 sgm)

perfektum á—a šámar střežil רמש

participium akt. 6 -6 šómér střežící רמש

participium pas. á—ů šámůr střežený רומש

od imperfekta
tvar znaky přepis (3 sgm) překlad znění (3 sgm)

imperfektum 1-0 jišmor bude střežit רמשי

narrativ wajji—o wajjišmor střežil רמשיו

jussiv Ji—o jišmor ať střeží רמשי

imperativ -—0 (pl i-ú) šmor (šimrú) střež(-te) ורמשרמש

kohortativ e/ni—á ešmrá chci střežit הרמשא
ו

infinitiv vázaný (li)—o (li)šmor střežit רמשל

infinitivabsolutní 4 - 6 šámór střežení רי

5, Charakteristické kmenů

perfektum: vokalizace (3sgm) jako v názvu
0 4 -8 ni ni—a

pi ואצ6 pu uxxa hit hit —axxé

hi hi—í ho ho—a

imperfektum: podle vokalizace (3sgm
0 ji-o ni 6
pl j-axxé pu j-uxxa hit jit-axxé

hi ja- ho jo-a

6. Základní tvary pravidelného (silného) slovesa: MY š-m- r —střežit

5 šámar av pt šómér רמש

ipf jišmor רמשי nar wajjišmor רמשיו

imp šmor B

infc lišmor רמש
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ni

pí nišmar aw pí nišmár רַמְשנ

ipf jiššámér „avi | imp hiššámér רַמָשַה

pi píל šimmérרמש| + mšammérרמשמ
1 jšammér impרַמָשי šammér רמש

PEל:י pf šummarmav| Pí mŠummármav
ipf jšummar Wa

hit

př hithalléch bann [pt mithalléch ּךלַהְתִמ

ipf jithalléch impּךְלַהְתִי hithalléch ּךְלַהְתַה

hipí hišmír„aim| pí mašmírרימשמipf jašmír |תז רימשיוwajjašmírרימשי
imp hašmér רמשה

ho

pí hošmar רמשה pt hošmár nav

ipf jošmar רמשי

7. Přehled tvarů silného slovesa (pouze v přepise:určeno k memoraci)

55

šmartem/ šmarten
nišmor
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šómrót wajjišmor etcšómeret šmor/ šimrí
8. Přehled nejdůležitějších tvarů slabých sloves (pouze v přepise:určeno
k memoraci)

3. HE
הלנ (elh) g odkrýt ni být odkryt pi zjevovat hi vystěhovat

pí (3sgm) gálá niglá gillá higlá

ipf (3sgm) jiglé jiggálé jgallé jaglé

nar wajjigel wajjiggol wajgal wajjegel

imp glé/ glů higgálé/-ú gallé/-úů 16

infc glót higgálót gallót haglót

infa gáló nigló gallé haglé

pta gólé mgallé maglé

ptp | gálůj niglé9%-(ש)היהmn(chjh)| gžít"IN(rah)— gvidět/nizjevitse
g dělatהיע('5%)
(lh) g stoupat / hi vyvéstהלע
הנב(טמת)6 hitklanětse(hištachwé)| הוח(םמ)
2. WAW/JOD
()gwmםוק | nipostavitse poustanovit hi dodržet

pf (3sgm) gám nágóm gómém hégím

ipf (3sgm) jágům jiggóm jágím

nar wajjágom wajjiggóm wajjágem

imp gům /-ů higgóm /-úů hágém /-úů
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infc gům higgóm hágím

infa góm higgóm hágém

pta gám mégím

ptp gúm nágóm

intenzivní kmentéto třídy má vzorec polel (abb): zdvojenítřetí radikály místo druhéN12(bwa)— gvejít/hipřivést
g obrátit se / hi obrátitבוש(30)
g odbočit / hi odstranitרוש(צושש)
D1 (rwm) g být vysoký / po velebit / hi pozvedat

1. JOD/WAW
a0Ď (jšb) g sedět ni být usídlen hi usídlit

pí (3sgm) jášav nóšav hóšív

ipf (3sgm) jéšév jiwwášév jóšív

nar wajjéšev wajjiwášév wajjóšev

imp šév / švů hiwwášév hóšév / hóšívů

infc ševet hóšív

infa jášóv hiwwášév hóšév

pta jóšév móšív

ptp jášův nóšáv

UT (jd) gvědět/hi sdělit
Dm(hk) ajít

T" (rd) g sestoupit/ hi odvést
NS (ca) g vyjít / hi vyvést
huzachránitעטי(א)
95(jid)
HO (sp)

g porodit / ni narodit se / hi zplodit
hi přidat

1. NUN
VI) (neš) g přistoupit ni přiblížit se hi přinést

pí (3sgm) nágaš niggaš higgíš

ipf (3sgm) jiggaš jinnágéš jaggiš

nar wajjiggaš waijjinnágéš wajjaggéš

imp gaš / gšů hinnágéš haggéš /-ggišů

infc gešet hinnágéš haggiš

infa nágóš haggéš
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pta nógéš maggiš

ptp nágůš niggáš

12 (nén) g dávat
np(ach) gbrát

BD)(npl) g padat
אשנ(מ50) 6
122 (ned) hi vyprávět

9, Sloveso HJH — S třída 3. HE
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Hebrejsko-český slovník

(k použitým textům)

Já N יִכנָא

nos "N

země Y2N

délka ךרא

skříňka JN
prokletý "K

žena הָשא

který "UN

ty (m) TDK

vy (m) DNN

ב

5000ת8רֶאְּב

rozdělit (hi) 572

zvíře 112
přicházet (g), přivést (hi) N13

prvorozený "M3

mezi 3
rozumět, chápat (2

rozumnost, úvaha, myšlenka הָניְּב

dům m3
smísit bba

syn ja
stavět 133

od 742
hořet 43

ráno רקב
stvořit| N92

žehnat (pi) ךרב

požehnání 512
požehnaný32

smlouva "2
maso,tělo "03

dcera na

uprostřed ina

א

otec JN

kámen (f) |3N

člověk DUN

zem DIN

pán TIN
milovat DN

stan לָהא

rozjasnit (hi) "IN

světlo "IN

ucho ןזא

bratr TIN

jeden "NN

sestra תוחא

za "MN

0121 TIN

konec MN
kde היאיא
beran| DN

není, vůbec ne TN

muž UN

jistě JN

jíst DDK

opravdu 2X

k, do DN

bůh, silný לא

tito, tyto 7T7N

Bůh, bohové DDK
jestliže, či DN

kmen (lid) "WAN

pravda TWIN
říkat "MN

věrnost תַמָא

prosím N) N3N

my TN

95



pot 247

starý pt
semeno, potomstvo VI

ח

skrýt se N2N

klanět se (hišt) הוח

tchán ןתוח

uchopit (hi) קזח

provinit se NBN

živý "T

21(היח

život DT

moudrost "Dn
mítsen D5n

žár DN

milost jn

milosrdenství "n

temnota ךשח

ט

dobrýבוט

ruka "T
vědět,znát T

Hospodin 1 mm mm
den DY

svorný, celistvý "I*

společně 11m
čekat 5m

moře D*

pravice 1%?vycházet(g),vyvést(hi)| NY"
bátse NW

bázeň NIN"

sestoupit (g), přivést (hi) דרי

měsíc TY

je W

spása "11"

806%ןשי

96

ג

síla 133
být silný "22

velký m3
národ *i

jásat ליג

valit (g), zjevit se (ni) הלנ

také,i Di
krást 232

zahrada ji

ד

slovo 27

ryba 727

obrazתּומְר

poznáníתעד

cesta|

ה

což? "1
on NW

טע+היה

což ne N57

jít 351
hle, zde הנה

hora "n
mnoho21

klanětse (hišt) MRT

:

a, ale ן

stane se (11)

stalose T)

+

tato, toto תאז

tento הז

pamatovat "Dr

mužskéhorodu "3

popěvek הָרַמְז

zachránit VY%



boj Anon
král2

od,než "8 m
od לַעַמ

schod, stupeň הֶלָעַמ

dílo "DN

hlubiny OPBYNA

najít NS%přikázání| MSM
Egypt D23

místo DiPN

spor MaM

vznášející se "ITM

rozsudek, soud BDU
mrtvý n

z (zprostřed) 3m

נ

přece! prosím אָנ

012010218 ףאנ

קזסזסאאיִבָנ

hlupák 531

oznámit (hi) "122

dotýkat se 22)

hnát (stádo) 2%)

řeka M)
odpočívat DMhrozný| N72

had Un)
udeřit 3)

příjemný D*Y)

divy תואָלְפִ

duše WB)

postavit (hi) 28)

ženského rodu הָבקְנ

zvedat NW)

dávat jn)

O

odbočit (g), odvrátit (hi) "©

כ

proslavit se (pi) "135

sláva23
tak הפ

být pevný ןוכ

neboť, vždyť, že *3

celý, všechen לָּכ

וג
528/11מ1סטצטתיִרָּבתרכ

ל

56אל

srdce 2335 35

aby ne יִתְלְבְל

deska m5

bojovat (ni) םחל

chléb or
noc noo
aby jbn

naproti NPD
vzít חקל

מ

velmi "NM

sto NN

odkud TN%zavrhnout© DNDpoušť© 121
co,jakýi

kymácet se, kolísat W%

06 תֶדְלּומ

zachránce, spasitel Yi%
zemřít תומ

tábor 71273

zítra "M
kdo M

voda DM

plnost אלִמ

plný R20

posel, anděl ּךֶאְלִמ
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a

vykoupit '1B

vykoupení NYB
ústa *3

modlitse (hit) 53

aby ne JB

tvář DY)B

plod,ovoce Bfaraón| NVNB
vina DUB
vchod| NNB

S

006ןאצ

zástup, Šik אָבְצ

spravedlivý pPY'18

přikázat (pi) הוצ

stín by

podoba DDY

P

posvětit se (pi) שדק

svatý Wp

svatyně WP

doufat הוק

hlas לוק

vstát DP

malý ןטק

kletba mop

volat (g), nazývat se (ni) NP

nitro 2"P

pozorný בשק

ר

hlavaשאר

úhelnýkámen B UK?
začátek תישאר

mnohý 22

noha 527
vládnout הדר

dech, duch, vítr חור

98

odpuštění הָחיִלְס

žebřík,stupně Do

keř m0
vyprávět "BO

svitek, kniha "BDO

ע

sloužit דבע

služebník 132
přejít| רבע

8200 דע

svědectví NY

ještě דוע

věčnost םלוע

nepravost jb

pták "iv
moc, síla זע

opustit 212

pomoc "I
oko, pramen TY

město ריִע

nahý םריע

nad by

vystupovat הלע

podleby
proto ןֶּב-לַע

podle יפדלַע

na (povrchu) "aby

nejvyšší jiby
hd DY

8םע

stát דמע

prach "BY

strom, dřevo VY

rada '13Y

večer 3NY
dělat| השע

čas תע

nyní NYkozel© "TNY



vrátitse בוש

píseň "0

pokoj nou
posílat חלש

jméno DU

tam DŮ

nebe DU
slyšet VU

střežit,zachovávat "10

strážce רמש

slunce WU

rok 710
brána VU

dva DW
soudit© BDŮ

šest שש

šestý "WW

dvě DDU

m

pochopení "»23N

pustotaa prázdnota 121 IN

propast DINN

rodopis תודלות

zákon הרות

prosba ןּונְחַת

pod nnn

palma AN
devět עשת

šířka בחר

vznešený D1
hemžit se שמר

zlý ער

zlo הָעְר
pastýř© 11

jen p2

prostor (nebe) YP?
vraždit חצר

V

odpusť NŮ

beránek, jehně הָט

odpůrce jW0radovatse| חמש
veselí "MW

rty DDU

radost ןושש

ש

ptát se לאש

chválit (pi) חבש
sedm| JDU
zkáza 13

přestat תבש

sobota Nat
přebývání (infc) תֶבָש
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A

a)
46 ו

andělJN
aždo| רע
B

bátse NY

bázeň TIN
beránek "0

boj הָמֶחְלִמ

bojovat(ni) םחל

bojovník 133

brána "40

bratr NN

bůh 5X

Bůh םיִהְלֶא

být היה

C

celý DD

cesta jm
cizí| "TN
co M

dávat jn2

dcera na
dech| dělat©"DYחור
den DT

100

Česko-hebrejský slovník

(výběr elementární slovní zásoby použité v textu)

deset 10Y

deska חול

dílo "DN

divy תואָלְפְנ

do DR

dobrý 2%"

dřevo VY

duch n"
dům M23

duše WB)

dva DM

dvě DNŮ

E

Egypt DSM

Ffaraón| "VB
H

had Un)

hlas לוק

hlava שאר

hle הנה

hlubina 30"

hora רֶה

Hospodinּהָיהָוהְיהוהי

hrdina (13

hvězda 22%3

CH

chléb DN?

chválit (pi) ללה

chvalozpěv monn



J

já 2X "DIR

jaký 718

je שי

jeden "INN

ןסףקר

jestliže, či DN

ještě דוע

jíst לכא

jít ךלה

jméno DŮ

K

אלֶא

א4תוספ(1)ןְבָא

kdeהיאיא

kdo %

klanětse (hišt; kořen MNהוח)
kletba "55
kněz jm3

kniha BDO

král 79
který "UN

L

ležet 230

lid DY

M

malý 1Bp

maso "3
matka DN

měsíc n?
město ריִע

mezi [3

milosrdenství "01

milost jn
110086 בהא

místo DPA

mluvit(pi) 37

mnohý 21"

mnoho 2217
moc 'ý

modlit se (hit) 555

modlitba "RN

moře D*

moudrost הָמְכִַח

moudrý DDN

mrtvý M

muž UN

my IN
myšlenka 122

N

na (povrchu) יִנּפלַע

nad by

najít NY
národ i

nazývat se (ni) ארק
ne X5

nebe DU
neboť *3

nejvyšší ןויְלַע

není TN

nepravost W

než "Ď m

nitroP
nocbr
noha5
nos "N

nyní nnÝ

Nový rok m7 שאר

Oobraz© תּומְד
od "3 m
odbočit רוס

odkud TNM

odpůrce BW

000% טָא

odpuštění הָחיִלָס

odvrátit (hi) "©
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oheň UN

oko TÝ

oltářnan
on NN

opustit 21)

0166 בא

0006ןאצ

ovoce "B
oznámit (hi) "122

P

palma "n
pamatovat רכז

pán TIN

pastýř "191

píseňV

plný אָלְמ

plod "B
pod תחת

podoba םֶלַצ

pokoj nibyj

položit DM
pomoc| "Y
poselJN
posílat חלש

posvětit se (pi) שדק

potomstvo DM

poušťna"
poznání NÝ7

požehnání 123"12

požehnaný12
pramen TÝ

pravda הָנומָא

pravice (M

proč m5
prokletý "IN

propast DIN

prorok N*22

prosím N21N2N

proto jooby

provinit se אטח

102

prvorozený| M3
před "D7
přejít| |přicházetרבע N12přikázání© TSM
přikázat (pi) הוצ

přivést (hi). אוב

pták "jb
ptát se לאש

R

rada 7130

radost [0D
radovat se חמש

ráno "p32

rodopis תּודְלות

rok 70
rozsudekBB
rozumět ןיב

rozumnost 192

ruka "1

ryba 727

Ř

řeka am
říkat "W3N

S

8םע

sedět בשי

sedm DU

semeno V

sen םּולַח

sestoupit דרי

sestra תוחא
sídlit| בשי
síla "24
skříňka IN
sláva 122
sloužit רבע



slovo 3"
slunce שָמָש

služebník "124
slyšet PŮ

smlouva 12
sobota na
soud BDU
soudit BDU

50458 הָעּושי

spasitel עישומ

spát jd"

spor 13%
spravedlivý קיּדצ

srdce 35 337

stan לָהא

starý קו

stát דמע

stavět הנב

stín by

sto TIN

504206 רמש

strom ץע
střežit| רמש
studna N23
500711 N72

svatý Wp

svatyně שדק

svědectvín"
světlo רוא

svitek "BDO

svorný, celistvý "I"

syn 3

8

šest שש

šik אָבְצ

T

tábor 1M)

tak j3 N53

také Di

tam DŮ
totoתאז

180רָטְּב

temnotaךשח

tentoהֶז

tito, tyto 717N

4שלש
₪41םיִנָפ

₪()הָתַא

U

uprostřed 3in2

ústa יּפ

uzavřítsmlouvu M12 M3

V

věc 27
večer 20)

věčnost םֶלּוע

vědět PT

velký 5113

velmi "RM

věrnost TN

veselí הָחַמָש

vchod nnB

vina JOB
vítr 1"
voda DM

volat ארק
/ז5640בוש

vstát D1

všechen לָּכ

vůbec ne TN

vy (m) DDK

vyjít NS

vykoupení NB
vykupitel לֶאג

vyprávět "BO

vystoupit "BY

vyvést (hi) אצי

vzít np5
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vznešený DY"

7
za "MN

začátek תישאר

zahrada ji
zachovávat רמש

zachránce עישומ

zachránit VW"

zákon"n
zde הנה

zem BIN
země YON
zemřít1

zítra 1m

zjevit se (ni) "152

zlo nD
zlý ער

204%עדי

zvedat NŮ)

zvíře "W312

Zיש

žalm הֶלַהִּת

26יִכ

žehnat (pi) ךרב
7008 הָשֶא

žít (11

Život םייח

Živý M
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