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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, ná
sleduje krátké cvičení tvaroslovné analýzy, obraty a věty ze Starého zákona a 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 Ize 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 dostup
nou a dostatečně podrobnou Učebnici biblické hebrejštiny od J. Weingreena. Příklady v mluvnických
tabulkách, cvičeních i v oddílu Četba jsou převzaty z verze BHS Bibleworks for Windows 95NT (Mi
chael S. Bushell 1995).

Mlada Mikulicová, 2002
Druhé, opravené vydání 2008

Poznámka k přepisu

Vzhledem k elementárnímu charakteru skript a nefilologickému zaměření jsem zvolila fonetický pře
pis hebrejských slov s použitím českých znaků, víceméně podle europeizované výslovnosti moderní
hebrejštiny. Zanedbávají se emfatické hlásky a zadopatrové g. Zachována je však zdvojka, délky a
samohlásková redukce (ševa).
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Seznam zkratek

hi וז
hitp hitpa'el
ho hof“al

imp imperativ
inf Infinitiv
infa Infinitiv absolutní
infc vázaný infinitiv (constructus)infcsuf| váz.inf.sezájmennýmsufixem
ipf imperfektum
MT masoretský text
nar narativ
n mf“al
pf perfektum
pi pi'el
pl plurál
plí plurál feminina
plm plurál maskulina
pt participium
pu pu'al
g gal
0 singulár
sef sigulár feminina
sgm singulár maskulina
sta stav absolutní

stasg stav absolutní v singuláru
stapl stav absolutní v plurálu
ste stav vázaný (constructus)
stcsg stav vázaný v singuláru
stepi stav vázanýv plurálu
W Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny (číselný odkaz na kapitolu)



1/ Charakter biblické hebrejštiny

1. Zařazení

Hebrejština patří do západní, kanaanské skupiny semitských jazyků. Semitské jazyky se mluvnickým
charakterem 1 slovníkem výrazně liší od skupiny indoevropské (řečtina, latina, keltština, germánské,
románské, slovanské jazyky).

Přehled semitských jazyků podle příbuznosti (kurzívou označené se už neužívají):
východní západní jižní

akkadština (babylónština), kanaanština (ugaritština, féničtina, móabština) arabština

asyrština hebrejština etiopština

eblajština aramejština, syrština

2. Název

Ve Starém zákoněje doloženotrojí označenípro hebrejštinu:
s“fat kena'an —kanaanština 1433 nBU Iz 19,18

J hudďit—judština תידגהי Iz 3

hebraisti —hebrejština EBpaiori v prologu k Sir (asi 130 př. 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 začal na základě biblické a rabínské literatury formovat moderní mluvenýjazyk ivrif, usta
vený v roce 1948 jako úřední řeč státu Izrael.

4. Mluvnický charakter

Semitské jazyky jsou postaveny na trojkonsonantní, abstraktní významové jednotce zvané kořen, která
vnitřní vokalickou obměnou(introflexí) a systémem předpon a přípon vytváří jednotlivá slova, slovní
druhy a vazby.

a) introflexe
kořenSLM

šálóm ný pokoj

šálém םֶלָש ukončený, úplný

šillém םלש odplatil

Šlomo המלש Šalomoun

Jrůšálajim םיִלָשּורי Jeruzalém



b) odvozovánípředponamui a příponami
kořenO WL (gk)

kól לוק hlas

kólí ילוק můj hlas

kólót תולוק hlasy

b“kól 5לוק hlasem

b“kólí 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 čtyřikategorie slov:
1. jména: pojmy (substantiva) a jejich vlastnosti (adjektiva)
2. zájmena: zastupují jména
3. slovesa: vyjádření děje nebo stavu
4. ostatní slova a částice: navozují kontext (předložky, modální a emfatické částice, spojky)

Mimoto hebrejština disponuje řadou předpon, přípon a vsunutých prvků (prefixy, sufixy, infixy), jež
slovo blíže určují.

6. Kvadrátní písmo

Kvadrátní písmo je původem aramejské, jak se užívalo v Asýrii od 9. století př. Kr. a jak v něm byly
za babylónského exilu zapsány biblické knihy. Prvotní, předexilní forma (protopalestinské písmo) byla
podobná fénickému slabičnému písmu z Byblu. Je doložena na ostrakách a nápisech od 13. století Př.
Kr. do exilu, např. na ostrakách z Lakíše a na samařských ostrakách, na abecedáři z Izbet Šarta, na
móabské stéle, na nápisu v šíloašském vodovodu.

Kromě tohoto typu kvadrátního písma, které imituje rukopisné záznamy v kodexech, se dnes užívá
také zjednodušenávarianta (nestínovaná) a trochu odlišná varianta psaná (kurzíva).

Text běží zprava doleva, zapsány jsou pouze souhlásky. Hebrejština potřebuje 22 základních znaků.
V rámci tohoto systému jsou zvláštnosti:

1.. pět písmen má navíc koncové varianty (tzv. finály): k, m, n, p, c
2.. dvě souhlásky jsou němé (původně byly hrdelné): alef, *ajin
3.. tři souhlásky mají výslovnost buďraženou, nebo třenou:b/, k/ch, p/f
4. J, wah jsou sice souhlásky, ale někdy mohou označovat samohláskové čtení (patří mezi tzv.

podkladové hlásky)
Více o souhláskách pojednávají příslušné kapitoly v mluvnicích (např. Weingreen, s. 17—19).



7. Abeceda (Sled zprava doleva!)

alef (*)je němá souhláska(ráz); Nל

vyslovuje se jen její samohláska

b —ražená varianta mמ3

vב —třená variantaםkoncové m

nנ5ג

koncové n 1

Sד O d

hה —hrtanová (laryngála)ע“ajin: ráz, nebo hrtanová-'

pו —ražená varianta 5 w —polosamohláska:

f—třená varianta m zaokrouhlené w, neboó/ů

koncové f
ף

cז (s) —důrazná y z

koncovéץ c

Pח ch (h)—hltanová(0,א)-4k

t (64)— důrazná Wזר

s (5) U j— polosamohláska: j, nebo ( '

Šש

m k —ražená varianta ]<

chכ —třená varianta

koncové ch
3

Uplná tabulka s přesným přepisem,
nas. 17.

názvy a číselnými hodnotami je např. ve Weingreenově učebnici



2/ Čtení masoretského textu (MT)

Základní hebrejský text je konsonantní, znaky se čtou zprava doleva. Samohlásky jsou v textu sekun
dární, do textu je podle tradovaného podání (masora) doplnili rabíni v osmém až devátém století po
Kr. Přičtení se nejprve dešifruje souhláska, pak samohláskav jejím okolí. Takto kodifikovaná výslov
nost je klasická (srv. kapitolu o hláskosloví v Mluvnici hebrejštiny a aramejštiny O. Klímy a S. Seger
ta, $ 4-8, s. 27-35). V současné době se více používá zjednodušená varianta podle moderního jazyka
1VrIt.

1. Podkladové souhlásky (W 1)

Souhlásky * ) 71 původně sloužily také k označení samohláskového čtení, kde nebylo jednoznačné.
V MTse nepoužívají důsledně. Pokud mají funkci samohlásky, nečtou se jako souhláska, ale čte se
samohláska podle označené punktace, stejně jako u rázu N. V MTse vyskytují obě formy zápisu,

s podkladovými souhláskami * 1 71,nebo bez nich.

Scriptio plena (s podkladovou souhláskou): לוק kol —hlas.

Scriptio defectiva (varianta bez podkladové souhlásky): 7? kol— hlas.

Přehledpodkladových souhlásek (matres lectionis)
samohlásková výslovnost příklad souhláska znak

1 dawid דיוד j :

6-0 kol לוק w ו

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

8- 6 7-0 ádám םדא-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 masoretský text.

a) sublineární značky
dcera תב a

Adam DUN á

král Th 6

syn ]3 6

Izrael SROV"

spása העושי redukovaná

„ b) supralineární značky a složené znaky
Salomoun המלש 0

žebřík םלס u

10



Levi יול1י

Josef ףַסוי 0 ý

Saul RU ú 9

synové 2 é ו

3. Redukovaná samohláska ševa (W 5)

typ ševa výslovnost přepis

znělá nejasnýzvuku souhlásky(“) Jrůšálajim av
v běžných přepisech bývá e

němá spojení dvou souhlásek Jisra'él לארשי

složená slabší zabarvení “ nebo “ lohím םיהלא

v běžných přepisech bývá e /a

4. Dageš (W 8)

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

a) ražená výslovnost (oproti třené)
v b 3 3

£ (8) 8 3 3

d (8) d ד 3

ch k > 5

f p D B

t (0) הה

b) zdvojená výslovnost
může nastat u kterékoli souhlásky kroměN עהחחר (laryngály a r)
Podrobněji o obou typech Weingreen (W 8) a Segert s. 41-43.

5. Koncové h (71)

Většinou se nevyslovuje (je to podkladová hláska): TMM (fórá —zákon), T073 (móše —Mojžíš). Má-lisevyslovit,jeuprostředtečka(mappíg):133(b“náh— jejísyn).
6. Tetragram Božího jména (W 15,1)

Čtyři písmena Božího jména 71171"masoreti označili samohláskami výrazu „můj Pán“ —“dó(ינדַא

náj). Nečte se tedy konsonantní podoba, ale samohláskami naznačené slovo: הוהי .4- “dónáj. Je to
návod,jak číst (ND —g“ré, čti), co je napsáno (2%N3 —k“rív,zapsané) jinak.



Cvičení

překlad výslovnost

דוד

mהמלש
והיִעָשי

mm

12



3/ Jména

Podstatná jména, přídavná jménaa číslovky mají v hebrejštině stejné mluvnické charakteristiky. Jejich
základní tvary zpravidla sestávají ze tří souhlásek.
substantivum slovo / věc / událost dávár d-b-r רבד

adjektivum svatý kádóš g-d-š שרק

číslovka jeden echád "-ch-d דחא

1. Mužský a ženský rod —maskulina, feminina (W 18)

Většina substantiv jsou mužského rodu: NN ách —bratr; 3 bén— syn; DN iš—muž.
Slova ženského rodu a abstrakta jsou většinou odvozená koncovkami:
ה4
zákon tórá הרות

žena iššá TUN

dobrá tóvá הבוט

ת -] 5 různou vokalizací (-f, -eť, if, Óť,úť)

dcera bat ma

pravda emet תַמא

smlouva b“rít m2

sestra áchót תוחא

svědectví 1 תודע

2. Množné číslo —plurál (W 19—20)

Množné číslo hebrejština tvoří koncovkou, odlišnou pro mužský a ženský rod. Zvláštní koncovku má
dvojné číslo —duál —dochovaný zvlášť u párových pojmů (ruce, oči, nohy), ale používaný 1 o dvoji
cích vůbec (dva bratři).

Koncovky plurálu
m םי -im bratři achím DN

dobří tóvím
םיבוט

f חו -1 dcery bánót תונב

Vokalizační změna: ve 3. slabice od konce je ševa. D"1D'1 dvárím— slova.

Některápodstatná jména se vyskytujípouze vplurálu
voda majim םימ

nebe šámajim םימש

Život chajjím םייח

3



Duál má pro oba rody koncovku ĎD“ -aim

(dvě) ruce jádajim םידי

(dvě) oči 'énajim םיניע

rty s“fátajim םיַתָפָש

dva š“najim Wםינ

dva bratři achajim םיחא

Přehled
msg|| bezpřípony40חא|ה-4 b“ráchá—1D13

du|D -ajim achajim—DIN| D? -ajim s“fátajim—DNDUplJD achím—OTN| M -ól b“ráchót-M23
3. Nepravidelnosti

muži “náším JNםיש muž 8 שיא

ženy náším (םיש žena iššá השא

otcové "vót תובא | áv JKsynovébánímD2| synbén 12
dcery bánót Mm)3 dcera bat ma

domy bátím důmםיִחָּב bajit ma

města arím םיִרָע město dr ריע

4. Člen ha- / "71(W 16)

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

čísle: UN há-íš —ten muž; NON há-iššá —ta žena; há-rášímםיִשאְרַה —ti náčelníci.
Hláskové změny:

zdvojka po členu u všech souhlásek 1 1 Ď N 7 (laryngály,alef, r)

(ten) syn ha-bbén בה1

(to) slovo ha-ddávár רבדה

(ten) dobrý ha-ttóv בוטק

)-061%)26ג místo zdvojky před "1 N ה3ק160קולטט6תץתע

(ten) náčelník há-róš שארה

(ta) země há-árec JNץ n

(ta) hora há-har רה

(to) město há- ir ריעו



varianta he před 1 a před nepřízvučným Ď
(ty) hory he-hárím

םיִרָהֶה

(ta) města he-“árím BOD

5. Spojka 1 (W 21)

Připojuje se přímo ke slovu. Může mít význam slučovací (a), odporovací (ale), nebo důvodový (a
proto). Vokalizace se řídí podle následující hlásky:
Ševa většinou a ten kámen w“há'even j2KM

a otec w“'dv בָאְו

wa před a a otcové wa “vól חובאו

wá- obsahuje člen Aa- a ta země wá 'árec VR?

wi- před /- a Juda wihudá הרּוהיְו

u- před 5- / v- / ševa a Samuel uš“mu 'él לֶאּומְשּו

a syn uven eh

Cvičení

překlad určení přepis

איִבָנַ

DRD)

םיהלֶא

הרובדו

rpm

תודלות

Četba

:םיהלַאהְוהְי:םיִבּותְכּוםיִאְבְנהרות:איִבָּנַההימרי

:םֶדָאילָּכ:הָלדַּגןֶבָאָהְו:הֶאיִבְנהָשָאהֶרובדו

:ץֶרָאָהְוםיִמָשַהתודלות:הָמְכִחהָבוט
Slovník

moudrost (chochmá) man prorok איִבְנ

dobrý בופ|8הֶשֶא

rodopis, vznik תודלות kámen (f) J2Nnebe |םיִמָש velký oa
země VN celý, všechen,každý (kol) 3



4/ Jmenná přívlastková vazba

V biblické hebrejštině se přívlastek vyjadřuje většinou bezpříznakovým přiřazením podstatného jmé
na. V takové vazbě je první jméno určováno (kdo, co), druhé určuje (čí, jaké): DJX 12 —syn člověka,
lidský syn. Z formálního pohledu je první jméno vázáno na druhé, je tedy ve stavu vázaném (status
constructus). Vázanost se může označovat spojovníkem (makkéj).

1. Stav (status) jmen (W 23)

stav podobatvaru syn slovoabsolutní(statusabsolutus,sta)| = splnouvokalizací je רבד
vázaný (status constructus, síc) redukovaný

s krátkou samohláskou nebo ševa
n M21

se změnou koncovky

s)3 “ בד

„Jménojako pojem je ve stavu vázaném a je na prvním místě, jméno jako bližší určení pojmuje v stavu
absolutním a je na druhém místě: slovo Hospodinovo.

Přehled základních tvarů sta / stc
sgm plm sgf +sta| bezkoncovky,plnávokalizace-ímD7 -4 הז -ótnyste| bezkoncovky,redukce-6 תד-atירד -1 ny

sta dávár —137 ďvárím -D27 b“ráchá- 1313 bíráchót- MD13

ste ďvar -137 divré- 121 birkat- ND12 birkót- MD12

Dlouhé samohlásky s podkladem (* ) 1) se vstc nekrátí: DYYŮT "W Šír ha-ššírím —píseň písní.

Člen má pouze druhé slovo (určující): kóchvéםיִמָשַהְיִבְכוכ ha-ššámajim —hvězdy 606. 1

slovo se zpravidla překládájako adjektivum: WDםיהלֶא I —har kódeš 7/0/78 - svatá Boží hora
(doslova „hora svatosti Boha“).

2. Nepravidelnosti (W 24)

sg sta sg ste pl sta pl stc

muž שיאשיא DWN ישנא

žena TUN DON D0) ישנ

oko py ןיעםיִניִעיניִע

město „y ריע DY "hy

dům ma ma Dna "na

den םויםוי "heh יִמי

hlava שארשארםישארישאר



Cvičení

překlad určení

DNA

ng nn
KONE

םֶהְרְבַאיִהְלֶא

Četba

:הָמְכִַחחור:םייִח-ץַע:הוהי-רבד

:הָנָשַהשאר:םישדקהשדק:השמתֶרותרפס

)65 27,22( יוָשָע.יִדִיםיִדיַהְובקַעילוקלקה

₪ 10,10( 701:םֶלוע DYNOםיהלֶא

(Př 28,20) :NjD12729 תונּומָאשיא

Slovník

voda |םיִמ věc, událost 3"

hlas לוק strom, dřevo Vy

ruka די život םייח

král ףךלמ dech, duch msvět,věk objy| svitek,kniha mužרפס UN| svatyněשרק
pravda Mm2V3N| hlava,počátek |mnohý37שאר rok הנש



5/ Adjektivní přívlastek, jmenné věty s adjektivem

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

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

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

podstatné+ přídavnéjméno veliký král melechgádól Dia DN

shoda v rodě a čísle | dobrá země erec tóvá הבוט VN
mnohé dny jámím rabím

D37 DM)

členje u jména1 u přívlastku ta malá sestřička ha-"chótha-kketanná m7 תחאה

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).

přídavné + podstatné jméno Hospodin je veliký. gádól 4dónáj הוהילוד 3

shoda Moudrostje dobrá. tóvá chochmá המכחהבוט

adjektivum nemá člen Ti dva jsou dobří. tóvím ha-šš“najim םינשהםיבוט

3. Stupňování (W 62)

Hebrejština nemá zvláštní tvary. Druhý stupeň se vyjádří prostým adjektivem, nebo pomocí předložkyV3min— „od,než“,unějžkoncovénvětšinouodpadáamsespojujeseslovem:mé-.Superlativu
odpovídá nejčastěji jmenný přívlastek v plurálu; může být se členem.

komparativ prostéadjektivum mladšísyn ha-bbénha-kkátán pů ja

předložka m min lepší než tov min... ןמבופ

superlativ opis plurálem nesvětější kódeš kodáším םישדקשרק

4. Vazby s ukazovacím zájmenem (W 32)

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

blízký odkazm tentodenha-jjómha-zze |D7הזה tento26 הז
f tato země há-árec ha-zzot תאזה VON tato 201 plm/ftatoslovaha-dďvárímhá-élleתאז |טוס הלאהםירבּדה /tyto élle הלא



vzdálený odkazsgmtendenha-jjómha-hů |את אוההםויה hu וגה
sef to město há-'ír ha-hí איהַה DN ta hí איה

plm ti muži há-"náším há-hem Dm tiםיִשָנָאָה hem Dn

plf ty ovce ha-ccón há-hénná mann ןאצה ty henná man

5. Jmenné věty

V překladuje třeba doplnit sponu (je, jsou). Adjektivní přívlastek stojí zpravidla na začátku. Někdy se
na konci opakuje podmět formou zájmena.

se zájmenem:toto je Toto je svitek. רַפְסהז

s adjektivnímpřívlastkem Hospodinje velký Bůh. הוהילודלא

sponové (resumptivní) zájmeno To místo (to)je svatá zem. אוהשדק-תמְרַאםוקמה

Cvičení

překlad určení

D3 DMA?

הָבּוטץֶרֶא

Ma m

לודָּגלא

Četba

Gn)2,11):אּוהןושיפדָחֶאָהרָהָּנַהיְש

(6מ5,1):םֶדֶאתדלותרָפְסהז

Gn)28,17):םיִמָשַהרַעָשהֶזְוםיִהלֶאתיִּבהֶז

(א3,5):אוהשדְקדתַמְרַאםוקָמַה

(Ž 95,3( Dima:םיהלאלָּכְ-לַע pm mim Dina DND

(Kaz 9,16) T233 הָמְכִחהָבוט

Slovník

země, půda המרא jméno —jména תומש-םש

síla, Bůh לא řeka 1M

na by dům m2

od, než 1 brána odvaha,sílaרַעָש MNIDA| místo םוקֶמ



6/ Osobní zájmena podmětová a předmětová

1. Podmětové tvary (W 28)

Zájmena mají jednak plné tvary k vyjádření podmětu (já), jednak příklonné k vyjádření předmětu a
přivlastňovacího vztahu (mě, můj). Řazení v hebrejských gramatikách bere za základ třetí osobu jed
notného čísla mužského rodu (3sgm).onihem(hemmá)(man)פח| םה hú |הנהonyhennáאגה 8 hí vy(m)atlemאיה DAN| ty(m)attá התא
vy(f) atten x, )(9 at my"nachnůתא MIN| Já "ní(ánóchi)(DN)IN
Podmětové zájmeno vnitřně vyjadřuje existenci a odpovídá příslušné osobě slovesa být, které hebrej

ština nemá. 11 *IN ní “dónáj —já (jsem) Hospodin.

2. Zájmenné sufixy (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... Se substantivem mají význam přivlastňovacího zájme
na: jeho jméno, můj král.

3sgm -hem (am) (o) DT 3sgm -0 ₪

1 -hen(án) 0 ) jm 3sgef -áh ּהד

2sgm -chem DD“ 2sgm -chá T

2plf -chen >" 2sef -ch T₪4-nů 97| Isg+1|
3. Předmětový pád zájmen (W 26, 28)

Předložka ét (ót)— (N8) DR

je (m) ótám (ethem) (DONN) DnN ho 00 ותא

69 ótán (ethen) (DN) ןֶתא ji ótáh DN

vás (m) etchem DDnK tebe (m) ótcháa ּףתא

vás (f) etchen ZNK tebe (f) ótách 3 תא

nás ótánu תא(9 mě 11 יתא

Předložka označuje akuzativ, v překladu se neprojeví: ותא N12 dárá ótó —stvořil ho.

20



PředložkaI- 5

jim (m) láhem -he jemu ló ול

jim (f) láhen ןהל ji láh ה

vám(m) láchem םכל tobě (m) chá 1

vám (f) láchen 127 tobě (f) lách 1?

nám lánů 1% mně lí יל

000168 080 םָכְלםולש šálóm láchem—pokoj vám.

4. Jmenné věty s osobními zájmeny

Jmenné věty nemají sloveso být či mít. Jejich úlohu plní částice nebo předložka se zájmenem.

Je /není— existenční věta (es gibt / there is)
Existence se vyjadřuje částicí, ne slovesem.
je ješ שי

není én ןיא

Na tomto místě je Hospodin.11שי((0ם28,16)-Tהּזַהםוקמַּב

Není pokoj.םולָשדןיִא.(38,42)-

Má —posesivní věta (est il/i)

Hebrejština nezná sloveso mít. Vlastnění vyjadřuje obratem s částicemi ₪" (je) a VN (není) vzhledem
k někomu. V MTjsou doloženy následující obraty:
mají (m) ješ láhem םהל-שי má (m) ješ ló ול-שי

|םָהְליִאולןיא
nemají én láhem הז nemá én ló \

nemají (f) én láhen MDP nemá(f) én láh ּהֶלןיא

nemáte(m) én láchem 5 DON nemáš (m) én chá -ףל-ןיא - —| máš(f)ješláchףךלדשי
nemáš én lách 12לויא VR

máme ješ lánu ונלדשי mám ješ li יל-שי
nemáme én lánu nemám én lí

DOK DN

sb-gj* (Gn 33,9) —Mám dost, bratře.יחַאבר

Jeho je —přivlastňovací (patří mu)
K předložce se sufixem je třeba doplnit sponovésloveso.

םיַהול )2 95,5( - Jeho je moře.

(Zde) je o přítomnosti osoby. Sufix se připojuje k částici 1371Ainné —zde, hle.
(zde)jsem hinnéní יננה

(zde) jsme hinnénů 93377
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Cvičení

překlad určení

הֶּתַא

DIN

25

יננה

. R
אוה

Četba

(6ם3,14):הֶּתַא MIN

)68 29,16( :לַחְרהָנַטְקַהםֶשְו IND חֶלדְּגַהםשתּונְביִּתשןְבְלְלּ

(Gn 42,13( :דֶחאשיִאיִנָּבּונחְנָאםיחַא

(Gn44,20)pr 38 bw
(Ex3,4)27 m4 MU

(1 Sam 17,46( :לֶאָרָשיְלםיהלֶאשי

)2 111,10( :הָוהיתאְריהָמְכִַחתישאר

)2 133,1( :דְוְרְלתּולָעַמַהריש

)+ 21,30( :הָנּובִּתןיִאְוהָמְכַחןיִא

)12 43,13( :אוהיִנָא

)2 44:5( :יִנָאהָוהיִל

Slovník

bázeň הֶארִי prokletý רּורֶא

píseň ריש | 0 DNY

stupeň, schod הֶלָעַמ starý IP!

pochopení man začátek תישאר
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7/ Přivlastňovací sufixy

Koncovky osobních zájmen přímo připojené ke slovu označují vztah pojmu k dané osobě. Sufix se
zpravidla překládájako přivlastňovací zájmeno: jeho syn.

jejich (m) -hem (ám) (o -) DT jeho -6 3

jejich (f) -hen (án) 0 -(0 vy její -áh mváš(m) -chem m5-| tvůj(m)-cháY
váš(f) -chen > tvůj (f) -ch ynáš-nu 937| můj-1s
Příklady: ילוק kólí —můj hlas, W š“mó —jeho jméno.

1. Změny ve tvaru jména (W 25, 31)

S přijetím sufixu jméno oslabuje kmenovou samohlásku. Tvar se někdy liší od stavu vázaného. Úplný
přehledjednotlivých typů je ve W, dodatek č. 13.

třída: sta síc tvar pro sufix můj

beze změny kól kól kól kólí

á-á = 0-á dávár ďvar ďvár ďvárí

0-0 = 0 melech melech malk malkí

e-e = i-0 séfer séfer sifr sifrí

X=XX 'am am amm 'ammí

XXh=XX ró'e ró'é ró' ró'í

אא = Xó0X máwet mót mót mólí

]א=אא bajit bét bét bétí

0 = 1 tórá(h) tórat tórát toratí

2. Nepravidelnosti (W 37)

překlad do češtiny příklad tvar pro suf. stic sta| JN| dví"víotecávבא
DDYIN | ו[ bratr ách חא

Dm pí pí ústa pe הָּפ

„22 ben / bin ben syn bén j2sma| bitíbatdcerabatתבוז| ešetženaiššáTNותשא
|ּהתוחא 1 sestra áchót תוחא
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3. Jméno v plurálu se sufixem (W 36)

Jméno je ve stavu vázaném (-é místo -ím) a navíc se mění vokalizace.
plurál sta plurál stc plurál se sufixem

ďvárím - D13" divré—"181 ďvárai—"13"

slova slova moje slova

jejich (m) -éhem DM jeho -dw וי

jejich (f) -éhen ןהי její -há n

vaši (m) -échem DD tvoji (m) -echá T

vaši (f) -échen ja" tvoji (f) -ajich Tnaši -énu |ןני moji-al י
Cvičení

překlad určení

וניבא

"DN

"3

3
יִתְְּב

TNK

NUK

Četba

24

(Gn 3,20) :11 jnuk DU

(Gn4,9)"DIN TIN T TNK ban ייא
Gn)18,9(::ִּףִּתִשֶאהָרָשהיא

(Gn22,7)"337 "JN
Dia Nan(סם31,43):ינאצןאצהויִנָּבםיִנָּבַהְו

mr(א3,15):םכיתבאיהלא
Ex)15,3):ימַשהןהיהָמָחְלִמשיאהָוהִי

Ex)20,2(:ךיהלאהָוהְייִכְנָא

וניִבֶאלאְרְשייַהלֶאהוה.הָּתַא3122

(1אופ29,10):םֶלּועְדדַעְוםֶלועָמ

תואָבְצהָוהישודקשודקשודק

(6,32):ּורּובְּכץֶרָאָהדלָכאלמ



51,16012):הָּתֶאְדיִמַע

(3,4821):יִמַע-תַּב130

U) IN35,8):ּוניתנבוּוניִנָּב(Jer

Slovníkdo |דע 6 CX)PN
šik, vojsko, zástup KDU což...? n

plnost אלמ strážce slávaרמש Ji23| ovce(sgipl) zkázaןאצ nat| bitva הָמָחְלִמ
id DY požehnaný jm2
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8/ Určení místa

1. Příklonné předložky (W 17)

Připojují se na začátek slova.
/ k, pro, do směr, zřetel, majitel do věků םֶלעְל

ב|ל/* v, na čas, místo, prostředek v pokoji םלָשּב

D k/ch jako, jak srovnání, paralela jako vodu םיִמְּכ

מ | od, než původ,srovnání než síla TMO

Vokalizace se může měnit podle okolí.
la/li/ le ladónáj/ livné/ lélohím DVR 35 mb

ba /bi/ be ba-ššámajim / bi-š“mí/ bélohím םיִהְלאָּביִמָשְּבםיִמָשַּ

ka/ki/ ke kadónáj/ kiď var/ kélohím DVÍDND 3213 MTD

mé mé'adónáj/ mé'erec ץראמהוהימ

Způsoby použití příklonek:

a) sejménem
bez členu b“midbar (sic) na poušti 42133

se členem bammidbár na (té) poušti 93132

Znaky implicitního členu jsou vokalizace a zdvojka.

b) se zájmenným suffixem
Používá se většinou příklonka, někdy však plný tvar předložky.

5 (DN) —k, do, pro / dativ

kněmu/kní lo/lah m / ול

k tobě(m/f) chá / lách +5 / „5

ke mně M יל

k nim(m/f) láhem/láhen /ןהְל ob

k vám (m) láchem D55

k nám lánu 5

2 —v/ instrumentál

vněm/vní 90/ הב/וּב

v tobě (m/f) býchá/ bách EP / 12

26



ve mně bí יב

v nich (m) báhem (bám) (D3) DM2

ve vás báchem Do?

v nás מו Wa

(135)ִכ —jako (příklonkaje se jménem, zájmenný sufix se připojuje k plnémutvaru)
jako on kámóhů <והמ

jako ty kámóchá ףומכ

jakojá kámóní DD

jako my kámónů ונומָּכ

/מ ID(13 1373)—z, od, než (v některých tvarechje reduplkace min-min = mimm/mimmen-)
z něho mimmennů ונממ

z tebe (m) mimm“chá „a

ze mě mimmenní DD ְ

z nich (m) méhem DI

Z Vás mikem DDM

z nás mimmennů (!) ןנָמִמ

תא(תֶא) - 5
s ním ittó ותא

s tebou (m) itéchá ףךתא

se mnou it יתא

s vámi itéchem DDNN

2. Samostatné předložky

a)jednoslabičnéתא| 9 vzhledemk/akuzativtuzemi VNDN
bile |* khadovi naTDN

minןמ z,od VRT

5 ע | na(povrchu) VIRYדע| 4do dověků |DYםלוע-דַע im5 sovcemi ןאצה"םִע
na bén mezi mezi světlem a mezi tmou ףךשחה12רואָה Na
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D) AVOJSIaDICHE

pod vdn nnnתחת| po,zaלּוּבַמַהרַחַא popotopě200| רחא
vedle,při vedleoltáře nana DNלַצֶא|

c) složené

lifnéינפל před předHospodinem mm55

mipp“néהָוהייִנָּפִמ odינפמ

al-p“né | na (povrchu) na zemi PONNB DYיִנּפלַע

jina b“tóch uvnitř,uprostřed uprostředvody oman jina

ךותמ|zלֶאְרְשייִנָּבךותמ |mittachatzpodםיִמָשהתחתמ תחתמ
NDהוהיét od od Hospodinaתאמ| |זוץֶרָאָהלַעַמ לַעְמ

Nepravidelnosti (W 26, 3.(47

mezi některými předložkami a sufixem

nnnלֶאלַערַחֶא55

VONּוניִלְעםֶכיִרָחַא?DDויִתחַת

ke mně na nás po vás před nimi pod ním

Cvičení

překlad určení

ו

Jj

m2

DDO

NK

"NN

DY

10
vy

DNN

1
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Četba

Gn)1,27):םֶתאאָרָּבהָבְקְנּוDrותאאָרָּבםיִהלֶאםֶלָצְּב

(28,1636₪):הֶזַהםוקָמַּבהָוהְישיןְכָא

(57,112):ִףְִּסַחםיִמְשירַע511

ונלאלהְוהיּונְלאל

TOMּךמשְל-יּ by T233 jn115,1(ִִּּתַמָא-לַע(Ž

(תז10,6):קיִּדַצשארלתּוכְרְּב

43,302):ףעישומלֶאְרְשישודקיַהלֶאהֶוחִייִנָאיִּכ

TMA SY ַחּורהָניִבּוהָמְכִחחורהֶוהְי MM mmmויִלָע

(Iz11,2)11m NR NYT M

SlovníkvěrnostNDN| cesta pin
spravedlivý PTY podoba |םֶלַצ

spočinula m stvořil N12duch(f) |חור mužskýrod 1D
rozumnost, úvaha ženskýהָניְּב rod nap)

rada הַָצָע opravdu ןכא

poznání תעד | JONbázeň |חסאל הֶאְרִי
neboť, vždyť, ale 5 dej ]nzachránce,spasitel |עישומ sláva דובָּכ
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9/ Číslovky

1. Základní sestava: 1-10 (W 83)

Má dvojí tvar: základní a odvozený se zakončením -dá(*1-), kromě číslovek 1 a 2.
Čísla se označují písmeny abecedy.

odvozený tvar—f základní tvar —m

א echád INN achat NNNבš“naim DY| štaim DNU
) š“lošá arbá'áדהשלש|8שלש |הָעְבְרַא 0 Da
ה chamiššá הָשמח cháméš vn3šiššá |<שט šiv'áְזהָשש myau| ševa“ עַבְש
n ččmóná MY š“móne MD99 |606"עַשִת |י0הָרָשָעהָעַשִת eser רָשָע
Číslovka tvoří přívlastkovou vazbu s podstatným jménem, je tedy ve vázaném stavu s jeho náležitost
IMI. e| redukcesamohlásky

e změny: d(h)—at/ajim— é
sedm dni šiv'at jámím DY NYDY

dva synové š“né váním D3 יט

V absolutním stavu je číslovka v přísudku:

nyaY UDIDD 2Y?5 Členů Jakubovyrodiny bylo sedm (Gn 46,25b).

Pro spojení číslovky s počítaným předmětem platí rodové zkřížení (chlasmus): základní tvar (m) se
pojí s femininem substantiva (šá/óš bánót, tři dcery), odvozený tvar (f) se pojí s maskulinem substan
tiva (š/ošet báním,tři synové).

Typické číselné vazby:
dvě ženy š“té náším םישנימש

dva synové š“né váním םינבינש

třidny š“lošetjámím םימיתשלש

pět midjanských králů ch“méšet malché midján
ןידמיִכְלַמתַשָמִח

sedm let ševa' šáním
DOVDIY

30



2. Složené číslovky 11-19 (W 83)

Skládají se na principu sčítání: jedna-deset, dva-deset...
Ve složenině je zkřížená vazba tvaru maskulina a feminina, S počítaným předmětem se rovněž kříží v
rodě:|m+fprojménam

dvanáct tvých služebníků T734 Wy DVU

++ m pro jména f dvanáct kamenů (f)
MODY DONUםיִנָבָאָה

Číselné označení skládají základní písmena: N* ) [ + 462 - 11; %;(j+b)—12בי (j+g)- 13...

U 15 a 16je místo /1* a % kombinace B“ a BT (z úcty k písmenům Božího jména).

3. Desítky (W 83)

Jsou to plurály jednotkových číslovek s koncovkou maskulina: D“ —/m.
čtyři arba'

עַּבְרַא

čtyřicet let arbáa 'Ím šáná
Stovkya.4הָנָשםיִעָבְרַא tisíce

desettisíc elef (sg) /"láfim (pl) םיפלא-ףלא

Tvoří se svými jmény adnominální vazbu. Počítané jménoje v sg.
osm set let š“mone mé'ot šáná

DND TDUהָנָש

třicet tisíc mužů šlošet "láfimiš
NYDUשיאםיִפְלַא

S. Vyjádření věku: ben šáná 13012

m2 N82 DNMNDN.Abrahámovibylo sto let. (,„Abrahámbylsynsta let“, Gn 21,5)

6. Pořadí

Řadovéčíslovky jsou odvozeniny od základu příponou—f(*). Výjimka: první = jeden.

první echád TNK

druhý šéní ינש

třetí šlíší ישילש

čtvrtý rvíči יעיבר

pátý ch“míši ישימח

šestý Šišší ישש

, 6% ו
sedmý švíll יעיבש

Třetíden:vy -6םוי 1
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Cvičení

překlad určení

תואָמ DDU

DNM

my Dny

םיִעָבְש

OY DU

DIU

Četba
(Gn1,13)"0 DIPVT 11

(Gn5,4)11 NR NÝDIRT

הֶנָעתֶאְמםֶהָרֶבַאיִיַחיִנָש 9 TN)

(Gn 25,7) Vám:םיִנָש הָנָשםיִעְבְשו

(6ם42,13):דֶחַאדשיאיִנָּבּונחַנָאםיחַא DD VD DDU

(םא15,27):םירָמתםיִעְבְשו DY MY IVY DNŮ DO
(De6,4)2178 TT BR TT לארשיעַמְש

(1 Král 8,9) DIN תוחליִנשקרןורָאָּבןיא

Slovníkpramen(f) "p| stalose יהיו
palma(m) nan večer DW

slyš עמט ráno רקב

skříňka ןורא rok הָנֶש

jen, pouze, ale קר služebník 24

tam םש | 4 m5
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10/ Příslovce a částice

1. Tázací slova|kdomi ימ
co / jaký má המ

proč lámmá m5

kde ajjé, éfó | MBR / PN

odkud mé 'ajin VND

jak échá הָכיִא

zda h“ ₪

Vejmenných větách je třeba doplnit sponu (je, jsou...).
אנה-המ ma hú—coje to?

Tázací příklonka (zda...?) může stát na začátku kteréhokoli slova. Na rozdíl od členu je oslabená a

nenásleduje po ní zdvojka. NDT h“ló— cožne...?

2. Příslovce

Přehled různých příslovečných výrazů
tak (stvrzení) kén 13

proto 'al-kén joby

to (o obsahu) kó "13

nyní, tedy 'altá „nD

tam šáam DU

ještě 0 דוע

velmi m“od דאמ

směrováčástice(do) -4 T

Směrováčástice (původně akuzativní koncovka) se připojuje k označení místa.

mavby* j"růšálajmá —do Jeruzaléma.

3. Modální částice

Zdůrazňují a citově zesilují výpověď.
vždyť ki יכ

přece (což ne?!) h“ló אלַה

jenom rak קר
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tady, jistě (hle) hinné הנה

prosím(neosobní) 0 אנא

prosím -ná N97
2

Příklonka N2" -ná může stát samostatně, nebo se spojovníkem. Vyjadřuje prosbu, ale bez vztahu

k osobě. N2 TIDWÍN hóší 'ú-n-ná —zachraň prosím!

4. Záporky

ne JE ול

ne (v imperativu) al לא

není (žádný) én TN

Kladou se před slovo, volně nebo se spojovníkem.
/ó-fóv —není dobré.בוטדאל

RN al-tirá—nebojse.
én-jírat "lohím —není žádná úcta k Bohu.םיהלֶאתַאְרִיןיא

5. Vztažná částice “šer (W 61)

6
překladá se podle slova, na něž odkazuje (který, kde, jak...) šer SUN

jak (podle toho jak) ka “šer רָשָאָּכ

jEַה-ְּךוחְּבUN ץעה há-'éc "šer b“tóch ha-ggán— ten strom, který (byl) uprostřed zahrady.

DDR 321 UND ka "šer dibbér "lohím—jak Bůh řekl,

6. Všeobecnázájmena: kol/ nefeš/ dávár/ 5

každý, celý, všichni kol לפ/לכ

lidé (duše) neješ vB)

všichni kol-nefeš ÚBIDD

něco (věc) dávár רךבה

všechno kol-dávár רַבּלָּכ

někdo (muž) 4 שיא

všichni kol íš שיאלפ

kol je nesamostatné, nepřízvučné slovo (proto se d vyslovuje jako o). Předřazuje se jménůmלָּכ
v singuláru se členem (celý), bez členu (každý), nebo v plurálu (všichni).

kol há 'árec —celá země.ץרָאָהלָּכ

"j3"53 kol-gáj —každý národ.

kol gójím —všechny národy.םיִוגלָּכ

Není-li jméno výslovně uvedeno, používá se pro osoby nefeš ,(—všichni(שָפְנלָּכ pro věci dávár

(937753 —všechno).
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Nejčastější obraty se zájmenem שיא
někdo (muž) někdojako já iš “šer kámóní ID UN שיא

všichni všichni Izraelci kol-íšjisrá 'él לֶאְרְשישיאלָּכ

příslušník kmene či národa Egypťan

Izraelci

místní (obyvatelé)

ÍŠmicrí

kol íšjisrá'él

kol-iš mákóm

sn שיא

DRI שיִא DD

םוקַמשיִא"לָּכ

činitelskéjméno bojovník iš milchámáa
הָמָחְלִמשיא

(počet) mužů / osob čtyři sta mužů arba' mé'ót iš
שיאתואָמעָּבְרַא

každý každý na své místo íš li-m“kómoó ומקמְלשיא

navzájem jeden druhému Íš el-ré'éhu

iš el-achiw
והָעָרְדלֶאשיִא

ויחָא-לֶאדשיִא

Cvičení

překlad určení

ROD

אּוה-הַמ

הֶזהָמְל

DAN (NM

הָמיִרְצִמ

תוחְליִנשקר

NY
(2M

DY02

WD) MOD שש

היַחשָפְנלָּכ

םההפיא

MT DIN KDY

Četba
Gn)3,19):הָּתֶארֶפָעהיִּכ

Gn)13,9(:ךינפלץֶרָאָהדלָכאלה

(18,965):לָחאָבהנה:ךִתשאהָרָשהיא

Gn)ןֶּכלַע 21,31) :V30 Ra VYITDŮ
(סם27,21):אל"םַאושָעיִנָּבהֶזהָּתַאַה
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(Gn29,4) MIN In :םֶּתִאןיאמיחא

:םֶכיִבָאםולָשָה

(6ם43,27-28)יּוניִבָאְל1245םולָש

(Gn 50,17) "TIN עַשָּפאָנ NŮ NIN

(₪א16,15):םֶחְלַהאוה:אּוה JN

MNםיִעָנהַמּובוטדהַמ

(133,12):דַחיםַּנםיִחֶאתֶבָש

(10,242):תּואָבִצהוהייִנדָארַמָאהפ

8,1906):ןויצּבןיִאהֶוהְיַה

Slovník

vina VŮD prach DD

chléb ano zde, hle man

příjemný D“p)| stan להא

přebývání nat město takéריע Da| jestliže,či DK
společný,svorný n pokoj םולָש

řekl רַמָא odpusť אָש
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11 / Sloveso: charakteristika

1. Kořen

Tři kořenné souhlásky (radikály) jsou nositeli významu. Ačkoli nepředstavují Žádný slovesný tvar,
bývají trojice radikál uváděny ve slovnícich a překládány infinitivem. Některé slovníky však dávají
přednost tvaru 3sgm perfekta (š-m-r / šámar). Pro celou konjugaci slovesa slouží jediný trojradikální
vzor. V gramatikách se používá některý z následujících modelů:schéma| výslovnostvýznam| charakteristikavzoru

XXX --- --- abstraktní vzorec, do nějž lze dosadit libovolnou souhlásku kořene

עם|קס- 0 dělat klasický semitský vzor: z nějjsou názvy odvozených kmenů (pi“el,hif“íl,hitpa'el...)

avšak střední “ajin působí nepravidelností ve vokalizaci—2U| ša-ma-ra5016216| jepravidelné,ažnapřesmyčkuvkmenihitpa'el
2 p ka-ta-la zabít všechnytvary jsou zcela pravidelné

2. Konjugace

Jsou dva systémy připojování signálů osoby:
1) aformativní: osobní přípony se připojují za kořen —perfektum.
2) preformativní: osobní předponyse připojují před kořen —imperfektum.יתאאאיתרמש| 21 -tí1sgperfektum(pf) střežiljsem

XXX"řauj“| jišmorji- Jsemimperfektum(ipf) budestřežit
ואאאי vat | Jišmrů ji-ú 31 imperfektum budou střežit

3. Osoby slovesného děje

sg (m/f) pl (m/ f)

3 |on/ona סמו/סחץ

2 |ש(מ/9 vy(m/f)

I |já(obarody) my (oba rody)

4. Slovesné tvary

Za základní tvar se bere 3sgm aktivního perfekta: W šámar —střežil.

a) aformativní systém (perfektum)
název tvaru překlad (3sgm) kategorie příklady

perfektum střežil všechny osoby šámar / šámartá

participiumaktiva střežící sgm /sgf/plm/plf šómér / šómrům

participium pasíva střežený sgm /sgťf/ plm/ plf šaámur/ šmůrím

Infinitiv absolutní střežení nevyjadřuje šámór
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b ormativní
budestřežit
ať střeží
střežil
střež

iv
narativ

[ןע

kohortativ
lv

5. Slovesné kmeny

třetí

druhé
chci střežit

střežit ožkou//b/k

/Hišmrů
mor

išMmor
ve we. ,š“mor / Šimrů
ešmrá
lišmor

Základní význam slovesa (kmen kal/ga!) modifikují odvozené kmeny. Jejich mluvnické názvy jsou od
kořene BYB (p-'-/ /pa-*a-la —dělat).

aktivní pasivní | reflexivní
základní kal (g) —dělal nif'al (ni) —byl dělán, dělal se (si)
intenzivní pl'el (pi) —vykonával pu'al (pu) —byl vykonáván hitpa'el (hitp) —konal si
kauzalivní hifl (hi) —dal dělat hof'al (ho) —dal k udělání

6. Slovesné třídy: silné a slabé

Silná slovesa mají ve všech tvarechtři radikály.
Slabá v některých tvarech ztrácejí jednu nebo 1dvě radikály —jejich kořenje nepevný.silnéslovesoXXX „at| šámarstřežil

XX kam vstal
slabé sloveso Dp

Slovesa lze rozdělit na

a) tři třídy sloves s laryngálou (1 M Ď "): jsou silné, ale mají typickou samohlásku a.
první laryngála דמע|מ-0 státdruhálaryngála |רחב b-ch-rvybrattřetílaryngála mbuj| š-/-chposlat
b) sedm tříd slabých sloves: názvy podle slabých radikál (2 prvnínůnאיוה) B VI)| n-g-Šblížitseprvníalef |--ז א-פרמא říci
první waw a jod ו-פבשי j-š-b sedět

י-פבפי | 0 být dobrýstředníwaw/jod—dutá |Dpן-ע 4m stát
ידע DW) |S/-m položit

střednízdvojená Wy בבס | 0 obklopittřetíhé(třetíslabá-/0( |ה-לכהלנ --%valittřetíalef |אזלאצמ -6-najít
7. Sloveso se zájmenným sufixem

Zájmenný sufix na konci slovesa vyjadřujepředmět:V113 šabchůhů (šabchů + hú) —chvalte ho
Sufixace je možná v různých osobách a tvarech.
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Cvičení
Označte laryngálu nebo slabou radikálu a zařaďte sloveso do příslušné třídy. Ve slovníku najděte vý
znamy kořene a naučte se je.Ta
význam třída kořen

----
רמא

השע

בוש

12
האר

היה

בשי

ארב

אוב

DW

ללה

חבש

רבג

Žalm 117

Slovník

:םיִמָאָהְדלָּכּוהּוחְּבַשםיִוּגילָּכהָוהְידתֶאּולְלַה

:הָידּולְלַהםֶלּועְלהָוהיִדתַמָאוודסַחּוניִלָערַבָניּ

kmen,lid MN oslavujte („„halekat“) וללה

Je silný, mocný

“2A| národיג
milosrdenství on chvalte Ma
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12/ Participia

Jsou to jmenné tvary odvozené od slovesného kořenefypickýmisamohláskovými sestavami.
Chovají se jako podstatná jména:
a) majíkoncovkympl/ fsg / fpl
b) mohou mít člen (*i1)
c) mohou být ve ve stavu vázaném jako součást jmenné přívlastkové vazby.

1. Participium aktiva (W 34)| vokalickývzorec|0-6|XóÓXéXš-m-r|šómér| střežící0
sgm sta/stc XXX ó—é רמש šómér střežící / strážce

plm sta םיאאא Ó—(m םירמש šómrím strážcové

plm stc יאאא0-(ירמש šómré strážcové(váz)

sgfsta האאא0-4הרמש šómrá strážkyně(sg)
Ó-e-—et / šómeret

NXXX תֶרָמש

6 תאאא0-1תרמש šómrat strážkyně(sgváz)
Ó—e-—et . šómeret

תרמש

עוזתואאא1-0תורמש šómrót strážkyně(pl)

Možnostipřekladu:
přídavnéjméno slovesné střežící smlouvu šómér ha-býrít תירבהרמש

podstatné jméno strážce Izraele šoómérJisra 'él
לֶאְרַשִירמוש

vztažná vedlejší věta kteří zachovávají přikázání šómré-mišpát DBYDTIDU

(čas podle kontextu)

určité sloveso v hlavní větě sedí / seděl v bráně jóšév b“ša'ar
רַעָשְּב20

2. Nepravidelnosti

3. laryngála: vkladné -a
posílající šóléach חלוש חלש

2. waw/jod: ztráta W/j
přicházející bá אוב

mrtvý mét no תומ

3. Participium pasíva (W 46)

vokalický vzorec
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| sgmsta/steXIXX0-4 šámůrstřeženýרּומָש
| plmsta u—ímםיאואא DU š“múrímstřežení(on1)| plmste יאואא6-1ירומש š“můréstřežení(váz)|sefsta u--dmIš“murástřeženáהאואא
| sefste תאואא6-1תרוגמש š“můratstřežená(váz)| plfsta/ste תואואא1-1תורגמש "1 střežené(ony)
Možnosti překladu:
trpné příčestí zapsaná vina chattat k“tůvá MID תאַטַח

podstatné jméno spisy (co bylo napsáno) létuvím DDD

sloveso Vpasivu požehnaný je Hospodin bárůch "dónáj TT Na

4. Participia jako činitelská jména

překlad přepis kořen sgm sta

strážce šómér רמשרמש |

soudce šófét BU) טפש

obyvatel jóšév בשיבשי

pastýř ró'é הערהער

vykupitel gó 'él לאנלאו

Cvičení

překlad kořen určení

רַמש

צו
vp

השטשע

103

Na

בשי

טפשה

₪ חלוש

₪ הטפש

₪ תָבָשוי

4[



Četba
(Ž 7,12) :PYT3 טפושםיִהלֶא

Př)29,3(:חַמְכֶחבָהאשיא

(1,2102):תַמיִדבַעהשמ

(124,82):ץִרָאְוםיִמָשהשעהֶוהיםָטָּבּונרזע

(118,2692):הוהי'םָשֶּבאָּבַהךורְּב

(2,36):לֶאְרְשייִנָּבִלֶאףתואיִנָאחלושםֶדָאְְַּ

Gn)18,1):םּויַהםחְּכלָחאָה"חַתָּפבָשיאּוהו

Ez 34,17

mm NIN DN ID

:םיִדּותָעְלְוםיִליִאְלהָשְלהָשְְִיַּבטפשיִנְנה 98
1 TDU KRYTIRO22VNMÍT

Tהרובְּדרָמתִתַחִּתתָבָשויאיהו aלֶאדתיִּבןיִבּו

:םירפא112

Neh 1,5 (Dan (9,4

ארּונַהְולודָנַהלֶאָהםיִמָשַחיִהלֶאהְוהי

Uיִרְמשְלּוויָבָהאָלדֶסֶחְותיִרָּבַהmym

Slovník (u sloves jsou uvedeny pouze kořeny)

mezi 13 soudit ADU)

beránek,jehně al milovat בהא

beran ליא mrtvý, zemřel nn

kozel podדותע|השע |תחת pomocry
palma "an přicházet časאוב my| posílatmvsilný,bůh,Bůh |לא žár םח
hrozný N72 vchod חתפ

střežit,zachovávat רמש | sídlit בשי

smlouva m2 pán ןודָא

přikázání můjהֶוָצַמ pane IN / IN

říkat רמא
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13 / Perfektum

Vytváří systém aformativní konjugace: osobní příponyjsou za kořenem.

| vokalickývzorec|1-4XáXaX |šámarstřežil
Význam: dokončený děj (v minulosti, přítomnosti, či budoucnosti).
Překladpodle kontextu, bez něj pomocně jako minulý čas.

1. Přehled přípon

Přípony| jsouzkrácené tvary osobních zájmen. 3sgm nemá žádnou.
1- 4 oni םָה - - on אוה

stejně ony "7 הז -d ona איה

Dm -tem vy DNK Mm -tá ty nK

1 -jen vy(6) JDK my 4 00 n

m -ný my MIN m -lí Já bh

2. Typy samohláskových vzorců

dějováslovesa á—a U šámar-—střežil

stavováslovesa 4-70 3D kávéd-stal sevážným/ JB? kátón—bylmalý

slovesa 3. hé a 3. alef 1-8 השע 456- udělal /NYI mácá —našel

3. Konjugace (W 29)

XXX MY šámar střežil

ה XXX TDU šámrá střežila

תאאא MU šáamartá střežiljsi

תאאאחרמש šámart střežilajs

יתאאא MU šámartí střežiljsem

ואאא "U šámru střežil

םתאאאם MD š“martem střežilijste

ןתאאאןתרמש š“marten střežilyjste

₪ ונאאא DDU šámarnů střežilijsme
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4. Nepravidelnosti (W 76, 79, 81)

2.jod/waw (dutá): ztráta jod/waw
vstal kám DP םוק

3. hé: (místo h (kromě 3sgm)
udělaljsi 'ásítá תיִטָעהשע

2. zdvojená: zdvojka místo dvou souhlásek a vkladné 6
obklopiljsem sabbótí Nakle בבס

5, Sloveso 4-j-h (být) היה

byli hájů ויה byl hájá mn

byly byla hájtá nn

bylijste h“jítem mn | byljsi hájjítá m

byly jste h“jítén ןתיה byla jsi hájit mn

byli/yjsme hájjínů byl/ajsemונייה hájjítí n

6. Sloveso n-t-n (dávat) Jn2 (W 68)

dali nátnů jn) dal nátan jm

daly dala nátná (amה

dali jste n“tattem omn) dal jsi nátattá mn)

daly jste nítatten ןתתנ dala jsi nátatt mn)

dali/y jsme nátannů dal/aּונְחְנ jsem nátattí nm)

Cvičení

překlad kořen určení

אָרְב

הָתיִה

U
ָתְעַמְשו

IDN

יִתְעַדְי

רמא

m)
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Četba
(Gn 11,9) :55a ny3 Baa may אָרְקןֶּכדלַע

(Dt12,28):הֶלֶאַה:DDT by n DU רמש
M71אלהָרּוהְיִנ MV NN DU(17,191412):םֶהיָהְלֶא

Ž)118,22(:הָנִפשארלהָתיַהםיִנּוּבַהוסָאָמןַבָא

Ž)14,1(:םיִהְלַאןיִאּוּבְלּב(baרַמָא

Gn 1,1-2

:ץֶרָאָהתֶאְוםִיִמָשַהתאםיהלֶאאָרְּבתיִשאַרְּב

n nD PORNוהבָוjemםוהָתיִנָּפ-לַע

mmםיִמָהיִנָּפילַעתַפָחַרִמםיִהְלֶא:

Gn 4,9

R PON Mm DNךיחֶאלָבָה

DDÍNיִּתְעַדְיאלרֶמאיִו KO MÁV

Gn 15,18

DÍDרמאלתיִרָּבםֶרָבַאדתֶאהְוהיתַרָּכאּוהַה

:תרפרַהְנלדַּהרֶהֶנַידַעםיִרָצְמרַהְּנִמתאזהץֶרָאָהתֶאיִתְְנעל

l Sam 92

:ּונָמִמבוטלֶאְרְשייִנְּבִמשיאןיִאְובוטְורּוחַּבלּואָשומשּוןבהיָהדּולו

Slovník

pustotaaprázdnotaוהבוsyn| volat ארק
na povrchu ינפ-לע Babylon לָבּב

temnota ףשח smísit propast,hlubinaללב |םוהת dejpozor רמש
vznášející se ףחרִמ slyšet vědět,znátעמט WT*| zavrhnoutסאמřezat(uzavřítsmlouvu) |וזהנב |semeno,potomstvopatתרכ být היח
dávat jn úhelnýkámen הנשאר

Egypt hlupákםיִרְצִמ 3)

prvorozený srdceרּוחְּב בל / 239

stvořit ארב
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14 / Imperfektum

Je to preformativní konjugační systém: osobní přípony se připojují před kořenem. 2sgf a 2/3pl jsou
doplněny příponou.

osobní předpona

a kmenová samohláska

ji— 0 jiXXo0X רמש רמשי jišmor

bude střežit

Význam: neukončený děj s modálním zabarvení(„je“ / „bude“/ „může býť“).
Zvláštní případ imperfekta je vyprávěcí s wa- na začátku (,bylo“). Viz lekce 16.

Možnosti překladu:
budoucíčas budestřežit

s modálním slovesem chce/můžestřežit jišmor רמשי

výzva (jussiv) aťstřeží

1. Přehled předpon

oni ji—úů polo Ji— 0

ony li— ná הנ-ַּת ona 01- -ת

vy (m) li—ů |-ת ty (m) ti — — n

vy(f) ti—ná הנ-ת ty (1) ti—í *-p

Vokalizace kořene se mění:
tvary bez koncovky XX0X 3sgm/f 2sgf 1sg/pl

tvary s koncovkou XXX (bez samohlásky) 2sgf 3plm/f 2 plm/f

stavová slovesa XXaX 13D* /ichbad —bude slavné

2. Konjugace (W 39)

a) maskulinumXXX"| JÍXXo0Xbudestřežit jišmor רמשי
אאאת | 0% budešstřežit tišmor רמשח

XXXN eXX0X budu střežit ešmor רמשא

ואאאי|אאא4 budoustřežit jišnérů |אורמשי ורמשתbudetestřežittišm“ruואאאת
XXX)| 3%ווא budemestřežit nišmor רמשנ
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b) femininumDT
budestřežitרמשת tišmorאאאת|אסא |אוbudešstřežittišm“ríירמשת יאאאה

|אאbudou/budetestřežittišmornáהנרמשת הנאאאתה
Nepravidelnosti (W 69, 72, 70, 67, 76, 75, 3.(79

Slovesa s laryngálou se vyznačují samohlásko —a—nebo ševa zabarveným doa.

laryngála: slabika před laryngálou má také -a—: jaXaXoX1.
budestátדמעידמע Ja'amod

laryngála: -a—před laryngálou: iXXaX3.
pošleחלשיחלש jišlach

alef. v lsg splývá spředponou, změna vokalizace1.
řeknuרמארמא ómar

budešjístלכאתלכא tóchal

I. nůn: asimiluje —JLXXOXלפילפנ| padneJippol
dáןחנ jittén (nh

dutá slovesa (2. jod/waw): samohláskový vzorec jáXúuX
vstaneםּוקיםוק jákům

I. jod/waw: samohláskový vzorec jéXéX
budeבשיבשי sedět jéšév

hé: samohláskový vzorec jiXXXe3.
budeהיה jihje mm

Další častá slovesa s nepravidelností:
třída kořen tvar imperfekta

2. jod/waw אובאבי jávé —přijde

2. jod/waw בוש DY jášáv— vráti se

3. hé השעהָשַעְי ja'ase— udělá

3. hé הארהארי jir'e— uvidí

I. nůn חקל M2 jikkach —vezme(Ijod(hé) „bn37"jéléch—půjde
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Cvičení

překlad kořen určení

אריא

„vp

תומא

HN

ולכאת

opar

ףךלא

הָיהֶא

רמא

Četba

(Ž 118,6) :DTN "7 הָשָעַידהַמאָריִאאליִלהוהי

)2 118,17( :ּייִשָעמרַפְסַאְוהָיִחֶאדיִּכתּומָאאל

Gn 3,3

םיהלֶארַמָאןָנַהְךּותְּברָשַאץַעָחיִרפִמּ

:ןותמתהןפובּועְּנִתאלּונָמִמולכאתאל

Ex 3,11—14passim

העְרַפדלֶאּךְלַאיִּכיִכַנָאיִמםיחלָאָהְדלא mu AN)

"NIםהְל ""aלֶאַרָשי לא RD "DIN na

:םָהְלֶארָמאהָמומשדהמילּורמָאְו DDR bu DDNÍZN "TDK

MIN JN PIN U“ DK םיהלֶארָמאיו
:םֶכיִלָאיִנֶחְלַשהָיהֶאלֶאְרָשי335רמאתהּכרמאיו

Slovník

jíst לכא|6ארי

z něho (אּוההןמןִמ)ונממ zemřít nydotknoutse |אהיח עגנ
aby ne ןפ vyprávět (pi) רפס

že, aby, vždyť ,díloיִּכ skutek השעמ

jít ךלה Adónáj, Pán, Hospodin faraón(הוהי)הי 115| uprostředginakterý UN| zahradau
48



15/ Vybízecí tvary: imperativ, jusiv, kohortativ

Základem těchto tvarů je imperfektum.

1. Imperativ (W 40)

Výzva pro 2sg/pl. Nemá osobní předpony: místo tiXXoX je pouze základ —XX0X (š“mor).
V plurálu se mění vokalizace: 1XXX4— XiXX4 (šimrů)

| XXX XX0X chraň š“mor רמש

יאאא 41 chraň(f) šimrí U

chraňteּורָמש šimruואאאו

XXo0Xnáהנרמש chraňte (f) š“mornáהנאאא

2. Nepravidelnosti (W 67, 75, 76, 79)

1. nůn odpadá
přistup gaš שָגשגנ

dej tén ןתןתנ

vezmi kach np חקל

1.jod/waw odpadá
seď/ usídli se šév בטבשי

jdi léch +5 ךלה

Ž.jod/waw zůstává

vstaňםןקםוק kům

3. ₪6 před koncovkou odpadá
buď/ buďte hjé /hjú ויה/היההיה

3. Jusiv (W 48)

Výzva pro 3sg/pl nebo 2sg/pl. Tvar jusivu je většinou stejný jako příslušné tvary imperfekta. Překládá
se zpravidla pomocí částice „ať“(,,ať je“). Zápornémutvaru odpovídá český imperativ. Záporka jusivu

je DN (RTM DN al-tírá —neboj se).

Přehled tvarů
a) maskulinum

XXX" JIXXo0X ať chrání (sg) jišmor רמשי

₪ ואאאי JiXXXůú aťchrání (pl) jišmérů ורמשי

אאאת ti XXo0X chraň tišmor רמשת
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chraňte tišmérů manואאאת1%

b) femininum
אאאת 0% aťchrání(sg) tišmor רמשת

הנאאאח 0 aťchrání(pl) tišmorná m n

יאאאתח 4 chraň tišmérí únירמ

הנאאאת 0% chraňte tišmorná vnהנְרמ

U následujících třídje vjusivu tvar zkrácený o slabou souhlásku, tzv. apokopát:
třída kořen imperfektum jussiv

dutá DP D15" jákům— vstane DP? jákom-—ať vstane3.hé |[הלגי jigle—odvalíהלג 5xjigel—aťodvalí
היה ITÝTYjihje —bude MT jíhí— aťje

Záporky
אל ló s indikativem pro trvalý zákaz חצרתאל ló tircách —nezabíjej (nebudeš zabíjet)

לא al SJustvem pro jednorázový ארידלא al tírá —neboj se

4. Kohortativ (W 48)

Vyjadřujevybídku / ochotu pro lsg/pl. K tvaru 1sg/pl imperfekta se připojíkohortativní příklonka
(-á), tzv. kohortativní hé. Překládá se imperativem nebo s pomocí modálního slovesa: „„chci,chceme“

chcichránitהרמשא ešm“ráהאאאא7

niXXXáהרמשנ chraňme nišméráהאאאנ

S. Deprekativní částice: výrazy prosby

kohortativní hé k imperativu TMY šomrá —chraň prosím!ה-6₪)

NIN (ánná) ITT NIX prosím, Pane
neosobní „prosím“ (bitte, please)

NZ (ná) NIT chraň prosím!

Prosbu ve Starém zákoně často vyjadřuje věta „jestliže jsem nalezl milost v tvých očích...

im-ná mácátí chén b“ 'énéchá (např. Gn 18,3; 30,27; Ex 33,13 aj.).אנ-םאNEMִּדיִנִעְּבןח

Cvičení

překlad kořen určení

רמשי

רמש

MD
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Oהָרְמְשֶא

dy

הָטָעַנ

T

הָכְל

---יהי

וואהיהיאל

n IDN₪

Četba

TMDUNרמש:רואיחי MLDהָרָמָש:יִכְרְדdb)

DYTDN NÝהָשַעָנ(Gn 1,26a) "DNMTD MDY2 DIN

Kםֶרְבָאדלֶאהָוהי(Gn 12,1)8980 D73
31Nיִתאַצִמאָנזםִאיִנדֶארַמאיִו RYDN TV JI18,3(1124לַעַמ(Gn

by |mm dy om118,24(:ובהֶחמשְנְוו(Ž
(118,2582):אָנהָעישוההְוהיאָנִא

mm121,7):ִףַשְפְנתַארמשיעַרדלָּכִמ100(Ž

VÁNÍ(2,609):רמשושפָנתַאךאּךְריְבונהןָטָשַהדלֶאהְוהי

Ex 20,3; 13-15

DNםיהלֶאףְל-היַהיאל

:בננתאל:ףַאְנִתאל:חַצְרִתאל
Slovník

Jistě JK světlo zachraň(imper.hifíl)רוא |העישוה duše,život zloשפנ |תאאצמ ער
obraz,model |תומד milost ןח
cizí רחַא přejít, projít רבע

|vražditחצר| 6 P
cizoložit ףאנ jásat krástלינ —))| radovatse חמש

protivník, satan BO
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16/ Narativní tvar: konsekutivní imperfektum

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

střežil wajji XXo0X wajjišmor רמשיורמש

1. Použití (W 49)

V následnosti po perfektu, nebo časovém určení minulosti.

perfektum podkladový děj, okolnost (když) stvořil bárá R12

narrativ jednotlivé děje vyprávění řekl wajjómer MaR)

a bylo wajhí m

Gn 1,1:perfektum
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. PONTתֶאוםיִמָשַהתֶאםיהלֶאאָרָּבתיִשאַרּב

Gn 1,3: narativ
Bůh řekl: Ať je světlo. A bylo světlo. רואדיהיורואיהי DYTDN MINY)

2. Přehled tvarů

a) maskulinum
XXX" wajjiXXo0X střežil wajjišmor רמשיו

XXXM wattiXXo0X střežiljsi wattišmor רמשתו

střežiljsemרמשאו wá'ešmorאאאאוו0%

wajjiXXXůורמשיו střežili wajjišm“růואאאיו

wattiXXXůúורמשחתו střežili jste wattišm“růואאאתו

XXX) wanniXXo0X střežilijsme wannišmor רמשנו

b) femininum
XXXM wattiXXo0X střežila wattišmor רמשתו

wattiXXXÍירמשתו střežilajsi waltišm“ríיאאאתו

wattiXXoXnáהנרמשתו střežily wattišmornáהנאאאחו

střežilyjste 0

3. Nepravidelnosti: stejné jako u imperfekta a jusivu

1. laryngála má —a—v okolí
stál wajja amod דמעיודמע

3. laryngála: vkladné —a—
poslal wajjišlach חלשיוחלש
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I. nůn asimiluje
padl wajjippol לפיולפנ

2.jod/waw odpadá, podpředponouje -6
vstal wajjákom םקיו DP

I. jod/waw má vokalický vzorec €—e
seděl wajjéšev בשיובשי

3. hé: zkrácený tvar
odkryl wajjigel 2) הלנ

byl wajhí יחיוהיה

4. Nejdůležitější slovesa v narativu

tvar znění kořen třída překlad frekvenceřekl |Wajjómerרמא|412084 רַמאיְו byl816ישוהיה|6| יהיו
wajjávó N33| 2.jod/wawvstoupil302אביוudělal239השע%wajjaas| שעיו I.nůnšel |224 37"|wajjélechךלה sedělבשי|DUN| wajjéšev
0wajjášovבוש| 2.jod/wawvrátilse 240bt|wajjišlachmbuj| 3.laryngálaposlal215ND"| wajjikráארק|alefzavolal21
np wajjikkach חקל 1.nůn vzal 205

| wajitten jn) 1.nůn dal 192NS"wajjécéאצי| I.jod/wawvyšel194NM| wajjarהאר|6 viděl166
|wajjámotryתמיו 2.jod/wawzemřel134
םקיו wajjákom םוק 2. jod/waw vstal 128

7. Stavba slovesné věty

Slovesná věta má pravidelný slovosled SLOVESO—PODMĚT—PŘEDMĚT

:ץרֶאָהתֶאְוםיִמָשָהתֶאםיִהלֶאאָרְּבתיִשאַרּב

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. |
V češtině podmět předchází slovesu: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Nepravá slovesná věta začíná podmětem jako v češtině. Je méně častá.

:ונתחורתיןאצ-תֶא 2D MT TD)
"ששקש

Mojžíš byl pastýřemovcí svého tchána Jitra.
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Cvičení

překlad kořen určení

יהיו

רמאיו

NM

אָרְקיו

2ואביו
10
אביו

Četba
Gn 5,27

:תמיוהָנָשתּואָמעָשְתּוהָנָשםיִששְועָשִּתחַלָשּותִמיִמיִדלָּכויהיו

Gn 1,3-5
:רוא-יהיורואיהיםיִהלֶארַמאיו

vyd (23 רּואָחןיַּבםיִהלֶאלּדְבִיובוטדיִּכרּואָהדתַא DDK RI

NDהֶליל jedn םוי -ixb DDR RD
PZT DIY"דָחֶאםוי:

Ex 3,1-2

JDAרַחֶאןאצַההתֶאגַהְניַוןידמןהפּונְתחּורְתיןאצהתַאהָעְרהָיָההָשמּו

:הָבְרִחםיִהלֶאַהmלאאביו
VDאריו MDI mm)לָּכָאּונְניִאהָנָפַהְושָאָּב:

Slovníkpoušť 112| rozdělil keřלדביו M30| noc me
hořetרעב|אתןתוח

on vůbec ne (אּוהדנ-ןיִא)ּונניא hnát stádo והנ

8 רחא
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17/ Infinitivy

Dají se přirovnat ke gerundiu: označuje stav (spíše než činnost), podobně jako slovesné substantivum,
ačkoli se tradičně překládají infinitivem. Starozákonní hebrejština má dvojí tvar infinitivu, absolutnía
vázaný. Jako u podstatných jmen má abstolutní tvar plnou vokalizaci, vázaný oslabenou.

Infinitiv vzorec vokalizace znění tvar

absolutní XáX0X 0-0 šámor רמש

vázaný XX0X - 0 š“mor רמש

1. Vázaný infinitiv (infc; W 42)—XXoX

Vyskytuje se častěji než absolutní tvar. Vychází ze základu imperfekta (beze znaků osoby): jiXXo0X—
XXoX.Zpravidlapřijímáněkteroupříklonnoupředložku:1-0.

Nepravidelnosti u slabých sloves
1. nůn a I. jod/waw mají koncovku —fa vokalický vzorec e—e.
blížit se nej | XeXet gešel dátתֶשּגשגנ |אש tetתתל |תתןחנ
sedět תבשל XeXet ševet nad בשי

vycházet תאצב 61 cét תאצאצי

3. hé odpadá, místo něj je koncovka —of.
vidětתאְרְלותארהאר ; 1
být תיהְל hjot תיההיה

Ž. Jod/waw: má —á—pod příklonnou předložkou.

stát lá-XwX lá-kům DP? Dp Dp

přijít lá-XwX lá-vo' אבלאבאוב

2. Způsoby vázáníinfinitivu

a) spříklonnýmipředložkami 3 > 25účel aby(ktomuaby) abystřežil |רמש רמשל
když(vבושּבבוש tomkdy) kdyžsevrátilב|| srovnáníjak(podletohojak)עמט jakslyšel VDŮD| 5
rozdílabyne(odtohoaby)רבקמרבק abysnepohřbil| מ

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

infinitivemרמשל střežit

slovesným substantivem kvůli střežení

Dema py ?bwךְרֶהתַא D"DOBONN JPU") (Gn 3,24)
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LXX...kalErTačevTŮxepovkiu— HVÁdacevyTňVodoOvT0ŮčVAovTGČMEVg...etconlocavitcherubim— adďcustodiendamviamlignivitae.
NAS ...He stationed the cherubim fo guard the way to the tree of life.EIN...undstellte© dieKerubimauf,damitsiedenWegzumBaumdesLebensbewachten.
ČEP ...usadil cheruby ..., aby střežili cestu ke stromu života.

b) infinitiv se zájmennýmisufixy
Sufix vyjadřuje podmět infinitivu. Celek se překládá vedlejší větou.
když vyšel b“cétó ותאצתאצאצי

když vyšel z Cháranu b“cétó mé-Chárán 12m jNNY2

c) infinitiv s předložkou
Podmět infinitivu je buďvyjádřen suffixem, nebo vyplývá z kontextu. Překládá se vedlejší větou podle
smyslu předložky.

až přijdete םֶכָאּב-דַע 3D —až ובאוב

abys nejedl SDK יִתְלְבְליִתְלְבְל —aby ne לָכָאלכא

d) indikátorpříméřeči ND
Vázaný infinitiv slovesa říci se užívá k uvedení přímé řeči (srv. ř. Aéywv , lat. ďicens —„řka“). Do češ
tiny se nepřekládá.

(Jer :רמאָליִלֶא112797"(1,4
LXX: kal eyéveETOAóvoc kuplov mpóc ue Aéywv... Vg: et factum est verbum Domini ad me dicens:
CEP: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

3. Absolutní infinitiv (infa; W 42)—XdXoX

střežit šámór רמשרמש

pamatovat záchor רוכְזרכז

jít hálóch jn ךלה

vrátit se šóv בושבוש

zemřít móft תומתומ

vědět 1000 0 עודיעדי

Absolutní infintiv zdůrazňuje čin. Používá se jako:
a) slavnostní imperativ:
Není adresován konkrétní osobě, překládá se zpravidla imperativem.

nadm DINN JÍDI —pamatuj na den odpočinku! (Ex 20,8)
b)figura etymologica (spojení různých tvarů od téhož kořene):
Absolutní infinitiv ve vazbě doplňuje a zesiluje imperativ.

VI IYDŮ —slyšte! (Iz 6,9)
LXX: dkofj dkoúgere. Vg: audite audientes. ČEP: poslouchejte a poslouchejte
c)přísežnáformule:
Na prvním místě je infa, následuje imperfektum 2. osoby. Překládá se pomocí jiného zdůrazňujícího
prostředku.MIN M— jistě zemřeš!(Gn 2,17)
LXX: Buváre 700061006. Vg: morte morieris. ČEP: propadneš smrti.
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Cvičení

překlad kořen určení

רוכז

ּךְלֶכָא

TNS

Mn תומ

VY IDU

תואר|

תושָעל

Četba

Slovník

Gn 2,17

ונממלָכאתאלעָרְובוטתַעדַהץַעַמּו

JDDN DÍA Iתּומָּתתּומּונָמִמ:

Ex 3,4

MT R92תּואְרְל30יִּכ

MBTםיהלַאויִלֶאאָרקיו Jím

PTרמאיוהשמהשטמרמאיו

Ex 20,8

:ושּדקלתָּבָשָהםוידתֶארוכְז

Ž 121,8

:םֶלּוע-דַעְוהָּתַעְמףאובוּךֶתאַצ-רַמשיהְוהִי

912
DNMהזַהםָעְלּתְרמָאְו72

VÍRU VUּועָרְּתְלֶאְוואָרּואְרּוּוניִבָּתִלַאְו:

světit
שדקodbočitרוס

vycházet
NV+| z(zprostřed)ךותמ

nyní lab pamatovat רכז

rozumět, chápat 12 sobota n 24

přestat תבש



18/ Odvozené kmeny: pasivní, intenzivní

1. Niffal —médiopasivum (ni; W 52)

Má význam pasivní („být chráněn“), nebo reflexivní (chránit se“). V systému perfekta je typická

předponani- (nif“al, byn)). Imperfektum charakterizuje vokalizační vzorec:ji-d-é.

pf (3sgm) niXXaX nišmar
רַמָשְנ

byl chráněn

ipf Bsgm) אאאא jiššámér רַמָשי
bude chráněn

Přehled základních tvarů: ostatní mají předpony a přípony jako v základním kmeni (gal).

pt (pasivní!) niXXáX chránící se, chráněný nišmár רַמשנ

pf niXXaX chránil se, byl chráněn nišmar רמשנ

ipf JiXXáXÉX bude se chránit, bude chráněn jiššámér רַמשי

imp hiXXáXeX chraň se, buď chráněn hiššamer "DY

infc ř-hiXXáXeX chránit se, být chráněn [-hiššámer רַמָשהְל

Imperativ a infinitiv mají předponu hi- (71).

Nejčastější slovesa v ni

2. waw byl postaven náchón (pf) ןוכְנןוכ

bude postaven jikkón pf) ןוכי

1. nůn přiblížil se niggaš (pf) שָגנשגנ

přiblížil se wajjiggaš (nar) שי

2. laryng. bojující nilchám (pt) סחלנ| DN

bojoval wajjilláchem orby

2. Intenzivní kmeny: pi“el / pu“al

Základní význam slovesa se posunuje ve smyslu:
a) usilování a dokončení (ptát se —vyptávat se)
b) větší intenzity činnosti (rozbíjet —roztřískat)
c) způsobení stavu —faktitiv (být svatý —posvětit).

Typické znaky:e| zdvojkav2.radikále(XXXX)©© participiummápředponum
3. Pi“el (pi; W 53)

Aktivní intenzivní děj (,„promlouvat“), nebo faktitiv (slovo —mluvit). V pf má typickou vokalizaci i—e
(piél, לעפ) V úpfjej charakterizuje vzorecj— a—XX- é.



Kořen 12"1 (mluvit)pf XIXXeXdibber 93"| mluvilipf XaXXÉXjdabbér 421?| budemluvit
Přehled základních tvarů

pf XXXeX mluvil dibber 9237

ipf JJXaXXÉX bude mluvit jdabbér רָּבְדי

imp XaXXEX mluv dabbér 9373

infe PXxaXXÉX mluvit dabbér 315רך

pt m*XaXXéX mluvící m“dabbér ja

Časté tvary sloves v pimluvit mluvil(pf)dibber13"| silnýkořen רבד
mluvil(nar) wajdabbér 421"

mluvící m'dabbér רּבדמ

mluv dabbér 937

mluvit řdabbér רּבדל

přikázat přikázal ciwwá my dvojnásobně slabý: הוצ

přikázal jsem ciwwiltí יתיוצ 2. wawa3. Né

přikázal (nar) wajcaw |chválitchválilhillélobrוציו 2.zdvojenáללה
bude chválit jhallel ללהי

chvalte hallů o

chválící m“hallél |%vyprávět(počítat)vyprávělwaj“sappérBOללהמ silné רפס
vyprávěj sappér רפס

vyprávějící m“sappér "BON

4. Pu“al (pu; W 54)

Pasivní intenziv nebo faktitiv: být oslaven. V pf má typickou vokalizaci
charakterizuje vzorec/— u—XX-a.

Kořen 123 —být slavný

u + (pu'al, 5YB). V ipfjej

pí XuXXaX kubbad byl oslaven

ipf jXuXXaX Jjchubbad bude oslaven
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Přehled základních tvarů
pf XuXaX byl oslaven kubbad רּבפ

ipf XuUXXaX bude oslaven jíchubbad דָּבְכִי

imp XuXaX buďoslaven kubbad 423

infc XuXXaX být oslaven lchubbad 92 כל

pt n XuXXáX oslavený míchubbád TDM

Časté tvary sloves v pu
požehnaný | mívórách ךרבמ žehnat ךרב

pochválený m“hullál ללַהִמ chválit ללה

Cvičení

překlad kořen určení

ףלרֶמָשַה

הוב

M21T
יִלֶלַה

Četba

(Gn 6,22) :M0Y |> DVDR ותאהּוצ UN DDD m dpm

(Ex 6,11) D28 300 העְרָּפְלֶא27אב

)2 115,18( :היּולְלַהםֶלּועְ-דַעְוהֶּתַעָמחי 1121 DON)

)2 146,1( :הְוהידתֶאישפניִלְלַהּהָיּולְלַה

4(נח
nK הָוהיאּוהַהםוקִמַהדםָשםֶהְרְבִא NIDM

:הֶאְרִיהָוהירַהְּבםויה VINY JUN

Iz5
:רֶּבִּדהֶוהְייּפיִּכודחירָשָּב-לָכּואָרְוהְוהידּובַּכ 75221

Slovníksláva =j133| přikazovat(pi) maso,těloהוצ |רשב žehnat(pi) společněךרב 17713| proslavit(pi) ústaדבכ |ית zjevitse(ni) „53
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19/ Odvozené kmeny: kauzativní, reflexivní

Kauzativ vyjadřuje způsobení děje: dal střežit. Formálním znakem je A- (i1) v systému perfekta, které
v imperfektu asimiluje k osobní předponě. Reflexivní kmen má typický infix —t-.

1. Hifíl —aktivní kauzativ (hi; W 55)

V perfektumá náslovné hi- (711)a uprostřed—í-(* ) po druhé radikále (hifil, \ליִעָּפַה)
je místo hi- osobní předpona s vokalizací -a-. Imperativ má předponu ha- a prostřední —í-se krátí na —
é-. Participium začíná ma- (jako u všech odvozených kmenů).

Kořen512 (být oddělený, hi oddělovat)

pf hiXXÍX hivdíl לידבה dal střežit

ipf jaXXIX Jjavdíl! ba? dá střežit

Přehled základních tvarů

1 0 oddělil hivdíl DD

ipf jaXXíX oddělí javdíl ליִּדְבָי

imp haXXéX odděl havdél לבה

infe (ř)haXXÍX oddělit ()havdíl ban“

pt maXXíX oddělující mavdil ליּדְבִמ

Imperativ a narativ mají místo -í- vkladné -é- (zkrácený tvar).

Časté tvary v hioznámilhiggidדינה| 12)| postavilhékímםוק| םיִקָה
oznámí jaggíd T stavějící mékím DN

oznámil(nar) wajjagéd ₪ postaví jákím Dp?

oznámit řhaggid Tam postavil (nar) wajjákem |אָנ-הַשיגהpřistup!haggišá-náםקיו 03)| postavhákímםיִקָה
přistoupilwajjaggéšשוzachránilhóší'a |עשי עישוה
obrátil/vrátilhéšív |280זאמ1 בישהבוש jóší'a עישוי
vrátí jášív בישי zachránil (nar) wajjóšé'a עשויו

vrať hášév 207 zachraň hóší'á-ná אנה pin

vracející méšív בישמ zachraňující móší'a עישומ

vrátit Phášiv בישה ' zachránit hóší'a עישוה"
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2. Hof'al— pasivní kauzativ (ho; W 56)

V perfektu má náslovné ho-/hu- (771),v druhé radikále je -a- (hof"al, Předponaלַעַפַה) imperfekta má
stejnou vokalizaci s osobní předponou (jo-/ju-). Hof'al je v SZ málo doložen.

Kořen "123(oznámit)
bylo oznámenopí huXXaX huggad דגה

ipf juXXaX juggad 92? bude oznámeno

Přehled doložených tvarů: kořen "123
pf / imp huXXaX | bylo oznámeno huggad דגה

nar wajjuXXaX bylo oznámeno wajjuggad 94

5. Hitpa'el (hitp; W 57)

Reflexivní (zvratný) intenzivní děj: chodit —procházet se.

vokalizaci -a-XX-é (hitpa 'él, >VBNN).

Kořen ךלה (ít)

Má typickou preformativní slabiku hit- a

pf hiiXaXXéX hithalléch TD m chodil

ipf jiiXaXXéX jithalléch TB m budechodit

Přehled základních tvarů

pf hiiXxaXXéX chodil hithalléch ּףךלַהתה

ipf jitXaXXÉX bude chodit jithalléch mּךֶלַה

imp hitXaXXéX choď hithalléch ּךלַהְתַה

infc hiíXaXXeX chodit [hithalléch „bn תהל

pt mitXaXXÉX chodící mithalléch pm

Časté tvary sloves v hit
posvětitse hitkaddéš שק n posvětitse שדק

posvěťtese hitkadď šu ושדקתה silné

modlise hitpallél ללפתה|6ללפ

modlete se hitpallý וללפתה 2. zdvojená

modlil se wajjitpallél ללפתיו

bude se klanět jištach“we mn תשי klanět se הוח

budou se klanět jištach“wu ווחתשי 2x slabé: 3. hé a 2. waw
37| kmenhištafel

poklonil se wajjištachu (sg) וחתשיו

klanějící se mištach“we הוחתשמ
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Cvičení

překlad kořen určení

D13
דיגה

רֶסִי

דגנו

ודירוה

DDU

JK

Četba
Gn 3,8

pa'ךלַהְתמםיהלָאהָוהְי

Gn 28,12

DBO mm DDM)הָמיִמָשָהַעיִּנמושארְוהָצְרֶאבַּצִמ
mm5בםידְריוםילעםיהלֶאיִכָאְלַמ:

Nm 21,7

(29390A2ּונאָטֶחּורמאלוהָשמלֶאםֶעָהאביו YT3
:םַעָהדַעְּבהָשמלֶלָּפְתיִושָחָנַהדחֶאּוניִלָעַמרֶסִיוהָוהילֶאלָלָּפְתה

Rt 2,11

175Dרָמאיו +5 Jan Tanתיִשָעְדרָשַא:

Ž 80,20

ונביִשָהNÍNDYםיהלֶאהְוהי

=הָעָשְִוינָּפרֶאָה
Slovník

modlit se (hit) ללפ zahrada odvrátit(hi)ןג "+10| mítsen odםלח |ילַעַמ žebřík,stupně Dbo
had (שח postavit (hi) בצנ

00 |דעב se oznámit(hi)עגנ <33| posel,anděl JNrozjasnit(hi) =3N| vystupovatהלע
tvář DB sestupovat |zachránitWדרי provinitse אפח

63



20/ Slovesa se zájmenným sufixem

Kromě osobních přípon může mít sloveso navíc ještě zájmennou příponu, která označuje předmět
086: גהנחבַש šabbchůhů —chvalte ho. Vlivem nové slabiky, která přijímá přízvuk, slovesný tvar

častopřestavujevokalizaci: MY šomréní —chraň mě (ON30): š“mor—šomr-.

1. Zájmenné sufixy (W 58, 59)

3pl je -ám ם |38 jeho -hů וה-
-án ji -há 0I, ,

2pl vás -chem DD| 2sg tebe (m) -chá T
-chen , tebe (f) „ch

Tכד Iplnás-nů 37| Isgmě-ní 'y
Od sufixů jmenného systému se liší 3sgm/f a 1sg.
u sloves ujmenjeho 9717| jeho 97
J m נשו „mě 99-| můj s
2. Tvary sloves se zájmennýmisufixy

Perfektum
samostatný tvar tvar před příponou příklady

šámar (on) š“már- šémáraní, š“márchá, š“máro/š“máráhů, šmáráh...

šámrá (ona) š“márat- š“máratní, š“máratchá, š“márathý/ š“márattů...

šamartá (ty) šmartá- š“martání, š“martáhu/ š“martó, š“martáh... š“martám

40/0771(tyž.) šmarti- š“martiní,šmartíhů, Šmartihá... šmartím

šámarltí (já) š“marti- š“martichá, š“martích, šmartiů... š“martím

šámrů (oni) š“márú- šémárůní, šmáruchá, š“márůhů... Šmárům

š“martem / -ten (vy) šmartu- š*martůní, šmartůhu...š“martůúm

šámarnů (my) š“marnu- š“marnýchá, š“marnůhý...

Imperfektum (jen odlišné tvary)
| Jišmor(on) jišm“ré-/jišmor-|jišm“réní,jišmorchá,jišm“réch,jišm“réhu,jišmorchem,jišm“írém|
Imperativ

| š“mor | šomré- | šomréní, šomréhů, Šomrehá... šomrém |
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Vázaný infinitiv

š“mor šomr- šomrí, šomr“chá, šomró, Šomráh, Šomrénů, šomr“chem,šomrám |

V 1sg u infinitivu lze použít obojí tvary, ale s rozdílem podmětu apředmětu:
podmět -já kdyžjsemříkal b“'omrí ירמאב

předmět ינ- 86 když miříkal b“ 'omrení ינרמאב

3. Emfatické n (nůn energicum)

Mezi slovesný tvar a zájmenný sufix může vstoupit zdůrazňující hláska -n-, která ovšem většinou
splývá s okolím a projevuje se jako zdvojka. Navíc přestavuje samohláskový vzorec. Používá se jen u
sufixů singuláru: 20" ND —/ójišm“rennů: nesmí ho zachovat! (jišm“re-n-hú). Nezdůrazněný tvar

je .—jišm“réhůּוהרמשי Pro překlad je třeba použít jiný vhodný emfatický prostředek (vykřičník, zesi
lující částice, modální sloveso...).

Cvičení

překlad kořen určení

mm 0D

והְרמְשיהְוהי

והּוחְּבש

TDU

9213

TDK

Četba
3,8-11(נמ

m5ךלַהְתִמםיהלֶאהְוהילּוקדתאּועָמְשיִו jaaםּויַה

NANDםיהלַאהֶוהייִנפִמותשאוםֶרֶאָהJinןֶנַהץַע: mm NIDMהָּכיִאולרַמאלַוםֶדָאָהלֶאםיהלא

INDNINTDÍN DDD NON A2 VDU בתֶארַמאיו
הֶּתַאםריָעיִּכדל TAM NÝיִמ

:ָתְלְָכֶאּונָּמִמְילֶכַאיִּתְלַבְלףיתיּוצרָשַאץַעָחְְִמַה

Ž 121

nibyno vy
:ירזעאביןיִאָמםיִרָהָהְדלֶאיִניִעאָשֶא

Vץֶרֶאְוםיִמַשהשעהְוהיםֶעָמ:

by1227טומלDVDRףרמש:
D1 DDYN5 A7לֶארְשירָמושןשיי:

by mm mad MTּךִניִמידידלַע:

113nהָּכָכַידאלשָמַשַהםִמּו

joe mmִּףִשָפְנִתַארמשיעָרלָּכִמ:

:םֶלּוע-דַעְוהָּתַעְמףאובוּךְתאַצדִרַמְשיהֶוהִי
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Iz 61,1

יִלָעהחייִנדָאחור

יתאהָוהיחַשַמןַעַ

Jda?םיִוְנָע

nouבֶלירְּבָשְנְלשבָחְל

רורדםיובשלארקל
:חוק-חקפםירּוסָאְלו

Slovníkměsíc r?| ukrýtse neboťאבח 19?| schod הֶלָעַמ
pomazat přinéstdobrouzprávuחשמ|1אשנ +43| pomoc רזַע
chudý, pokorný nv jod DUOovázat van| kymácetse WM
rozbít רבש | 4 omsrdce 35| stín DYzajatecmay| vedle Ty
osvobození(oddluhů) |רורד pravice spoutatןימי Jox| slunce otevřenídokořánשמָש miponpB| udeřit הכנ
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Tematický index klíčové slovní zásoby

A) Jmenný okruh (153 slov)

1. Bůh a člověk (16)
Bůh EJohím DYTDN

slovo, věc dávár 127

člověk ádám DIN

pokoj šálóm םולש

zákon tórá הרות

prorok —proroci náví —néví im DND) —K2)

posel mal'ách N73

jméno šém םש

život chajjím םייח

věrnost,pravda emet NN

milosrdenství chesed IDN

sláva kávód m2

požehnání bíráchá „1D

moudrost chochmá המכה

hřích 0010 4 IND

věčnost ólám םלוע

2. Příroda (12)
nebe šámajim םימש

země (f) erec PM

voda majim םימ

oheň éš שא

strom, dřevo 'éc VD

kámen even ןבא

slunce šemeš שמש

hvězda kócháv DD

hora har רַה

řeka náhár רהנ
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moře 2 םי

vítr, duch, dech (f) růach חור

3. Čas (5)
den jóm םוי

ráno bóker רקב

večer 'erev בֶרַע

noc (m/f) lail / lailá הֶליִל/ליִל

rok (f)—roky šáná —šáním DIV —m

4. Tělo a duše (8)
hlava (m) ro'š שאר

oko (f) ajin ןיע

tvář páním DD

ruka (f) jád די

ústa (m) pe nB

rty (du) š“fatajim םיִתָפש

srdce (m) lév / léváv 237 / בל

duše (f) nefeš VD)

5. Rodina (9)
dům, rodina —domy bajit (stc bét) —bátím Dna - (3) ma
otec —otcové áv (stc avi) —“vót JNתובא-(יִבַא)

syn -- synové bén (stc ben) —báním D93 —(ja) 2

bratr ách (stc achi) (יִחֶא)חֶא

muž —muži iš —“náším (stc anšé) (VN) DK - שיא

žena —ženy iššá (stc ešet) —náším (n“šé) (W) DM) —(NUK) MON

dcera —dcery bat —bánót(stc b“nót) (M22) m2 —M

sestra —sestry áchoót(stc “chót) —achjót תויחַא-(תוחַא)תוחא

matka ém (stc im) (DN) DN

6. Město, království, vojsko (9) m
město —města ir—'árím (stc 'áré) (2D) DNV — VY

brána ša'ar

bojovník, hrdina gibbór
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zástup, vojenský šik (f) cává '—c“vá 'ót (ste civ'ót) (MR2Y) MNDS — NDU

hd am— 'ammím םימע-םע

národ —národy gój —gójim DM —

pastýř —pastýři ro'e (stc ro'é) —ro'ím Dp —(VI) D1

tábor machane (stc machané) 5(הָנָחַמ)

vítězství, záchrana jšú'á העושי

7. Zvířata, plodiny, potraviny (většinou kolektiva) (9)
ovce cón ןאצ

dobytče —dobytek b“hémá —behémót
תומָהְּב-הָמהְּב

pták of ףוע

maso básár רָשָּב

setba, zrní zera' ערז

chléb,jídlo lechem םחל

tuk, olej šemen ןמט

víno jajin ןיי

ovoce ק"מירפ

8. Bohoslužba (16)
oltář mizbéach (mizbach) (mam) Mam

svatostan óhel mó'éd דעומלַהא

chrám (dům Pána) bét “"dónáj mm ma

svatyně kódeš / mikdáš שּדקמ/שדק

obětní dar minchá החנמ

celopal 'ólá my

pokojná oběť šelem םלש

kadidlo K“toret תרטק

kněz kóhén DIOD —MD

svícen m“nórá הרונמ

svitek, kniha séfer D"DO - רַפְס

svátek chag גח

Pascha, Velikonoce pesach חספ

sobota šabbát תָבַש
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modlitba ffillá הלפת

žalm fhillá mann

9, Vlastní jména (16)
Hospodin (Pán) “dónáj mm

DVÍDN NITHospodin Bůh, Pán Bůh "dónáj "lohím

Abrahám Ávrahám םֶהְרְבִא

Izák Jicchák ps"

Jakub Ja'akóv בקעי

Izrael Jisrá'él DNŮ

Mojžíš Moše nV

Egypt Micrajim DMS

Jozue Jhóšua' PVT

David Dawid m

Šalomoun Šlomo המלש

Samuel S“múél לֶאּומש

Izajáš Jša'já PDW

Jeremiáš Jirm“jáhu may

Ezechiel Fchezkél לאָקְזִחִי

Daniel Daní'él לאיִנְ

10. Vlastnosti (7)
dobrý tóv בוט

svatý kádóš vyp

velký gádól לוד

malý kátán ןטק

moudrý cháchám BON

starý zákén ןקז

mnohý ráv a"

11.Zájmena(9)
já ní NN

ty(m/f) attá / at תא/הֶתא

on / ona hu / hí NYTNM
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my “nachnů DIN

vy (m/f) attem / atten PR / DDK

oni / ony hem / henná הנה / DN

ten / ta ze /zot תאז/הז

tento / tato hazze / hazzot תאזה / M

ti / tito élle / há'élle /הֶלֶאָה IDN

12. Předložky (11)
na / nad al by

na (povrchu) al-p“né יִנָּפְלַע

pod tachat תחת

mezi bén 2

před lifné "55

uprostřed b“tóch jina

po achar רחא

do ad jb

2 min (mé-) דמןמ

S im DY

k el DN

13. Počet (12)
jeden achat תחא

dva š“tajim DNY

tři šálóš VU

čtyři arba' DIN

pět cháméš Wan

šest šéš שש

sedm ševa' DIV

osm š“móne MY

devět téša' עשת

deset eser רשע

sto mé'á nN

tisíc —tisíce elef— “láfim םיִפְלֶא-ףֶלֶא
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14. Tázací slova (5)
kdo mi ימ

co / jaký má המ

proč lammá m

kde ajjé היא

odkud mé'ain ןיאמ

15. Příslovce a partikule (9)
tak kó הכ

proto 'al-kén (DY

nyní, tedy attá הֶתע

tam šám DY

ještě 'ód דוע

tady (hle) hinné „m

vždyť(neboť) ki "3

prosím ná NY

ne ló / al לֶא/א

B) Slovesný okruh (39 kořenů)

Uveden je kořen, jeho určení (třída, kmen), význam v češtině, dále v přepise základní tvary, pokud
jsou doloženy: perfektum, imperfektum, imperativ, vázaný infinitiv a aktivní participium.

| význam | + | ipf | imp | nar | infes | pt | třída/kmen | kořen |

1. Bytí, Život, smrt (4)
být hájá jihje wajhí hjót 3. hé היה

žít chájá jichje wajíchí chjót chaj 3. hé zroditjáladjéledהיח (lá)ledet| jóléd1.wawדליnaroditse|48jiwwálédhiwwáledď| nóládni
zemřítmétjámut wajjámot| (lá)mutmét2.wawתומ
2. Vidění, slyšení, poznání (4)vidětrá'ájir'eVčéh“ú| wajjar'r'ótró'é3.hé האר
zjevitse | 4 jérá'e hérá'é wajjérá' |héráo ni
ukázat hér'á jar'e hi

odhalit gálá jiglé g“lót gólé 3. hé הלג
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slyšet šáma' jišma' šma wajjišma' |$móa' šóméa' 3. lar. 'vědětjáda'jéda'daעמש wajjéda'| (lá)da'at|jódéa'4 ערי
3. Mluvení(4)říciámarjómarmorwajjómer| |'morómér1.alefרמאmluvitdibberjdabbér| dabbérwajdabbér| dabbérm“dabbér|pi רבד
volat kárá' jikrá' krá wajjikrá' kéró' kóré' 3. alef |oznámit|higgidďjaggídhaggédwajjaggéďארק haggidmagzíd1.nůn דגנ

4. Pobývání(3)sedětjášavjéšévšévwajjéšev(lá)ševet|| jóšév1.wawבשי
usadit héšív jéšiv héšiv wajjéšív héšív méšív histátdmadďja'amóď| 'amódďwajja'amód| (la)amóď| 'óméd1.lar.רמע
ležetšáchav| jiškavšchavwajjiškavšchavšóchév בכש
5. Pohyb (9)vstátkámjákůmkůmwajjákom| (lá)kůmkám2.wawםוקjíthálachjéléchléchwajjélech| (lájlechet| hóléch1.jodךלה
přijít bá' jávó' bó' wajjávó' (lájvó' bá' 2. wawhi אוב

přivést héví' jáví' háví' wajjávé háví' méví'

vyjít jácá' jécé' cé wajjécé (lá)cé't jócé' 1.wawhi NY"

vyvést hóci' jócí' 1006' wajjócé' hócé' mócí'

vrátit se šáv jášúv šuv wajjášov (lá)šuv šáv 2. waw |sestoupitבוש járadjérédrédwajjéred(lá)redet|| jóréd1.wawדריvystoupit| 'álája'“léalwajja'al| (₪| 3.héהלע
položitsámjásímsím wajjásem| (lá)símsám2.jod םיש
zvedat násá' jissá“' sa' wajjissá' (lá)sé't nósé' 1. nůn ND)

6. Konání, předávání(5)
dělat dsá ja'“se 06 wajja'as (la)'“sót ósé 3. hé |©vzítlákachהשע jikkachkachwajjikkach| (lájkachat| lókéach1.nůnחקל
dát nátan jittén tén wajjitten (lá)tet nótén 1. nůn jn)poslatšálachjišlachš“lachwajjišlach| *lóachšóléach3.lar. חלש
přikázat| ciwwájcawwecawwéwajjcawcawwótmícawwé|3.hépiהוצ

3



7. Boj, vláda (4)bojovat| nilcham|jilláchém| hilláchémwajjiláchemhilláchémnilchám|ni םחל
bít hikká jakke hach wajjach makké 3.hé hi 13)chránit|šámar| |jišmorš“morwajjišmorš“moršómér רמש
soudit| šáfatjiš“potš“fotwajjišpot(l)š“potšófét םפש
8. Bohoslužba (6)
bátse járé' jírá' jčrá' wajjirá' jró' járé' 1.jod |klanětsehištachwů|jištachweארי hištachwu| wajjištachwe| hištachótmištťachwe| hitpהחש
chválithilléljhallélhallélwajhaĎlůhallélm“hallél| pi |modlitseללה Aitpallél©| jitpallél| hitpallél©| wajjitpallél| hitpallélmitpallél| hitpללפ
posvětitkiddéšjkaddéš| kadďšůwajkaddéš| kaddéšm“kaddéš| piשדקžehnatbérachjváréch| báréchwajjváréchm“váréch| pi22

74



Sloveso: přehledy

1. Kořen: silné a slabé radikály
tvar má: typ slovesa příklad přepis kořene význam kořen

vždy 3 radikály | 6 וצוו'ח|-ררמשי š-m-r střežit רמש

budou zachovávatněkdy2radikály| slabéjihjú—VM h-j-h být היה
budou

někdyjen I 2x slabé wajjach —3M n-k-h bít הכנ

radikálu ubil

2. Třídy slabých sloves
pozice slabé VZOI pf— ipf změna význam kořen

radikály

3. hé h-j-h hájá—jihje chybí v ipf být היח

2. waw/jod g-w-m kám —jákúm chybí vpf vstát 1.jod/wawj-š-b/h-I-kjášav—jéšévchybívipfםוק sedět/ jít ךלה/בשי
n-t-nחקל/ןחנ / I-k-ch nátan-—jittén asimiluje v ipf dát / vzít1.תטת 2.zdvojenás-b-b sávav— jissovchybívipf obklopit בבס
3. alef m-c-* mácá —jimcá koncové -4 najít אצמ

1. alef "-m-T ámar —jómar -0- צ11רמא

3. Konjugace: příznaky osoby
perfektum (přípona za tvarem)
osoba sg m/f pl m/f sg m/f pl m/f

3 -4 -ů m ד
2 -tá/-t -tem/ ten Mm Vy DM

1 -tí -nů יתדןנד

imperfektum (předponapřed tvarem)
osoba sg m/f pl m/f sg f/m pl f/m

3 ji- / ti- ji-ú / ti-ná דת/די mn / \-=י

/-6ti-ט4ימ/דתהנ-ת/ו-ת tií2

1 e- ni- דאדב
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4. Slovesné tvary
perfekta
tvar vokalizace přepis (3sgm) překlad znění (3sgm)

perfektum á—a šámar střežil DU

participiumakt. 6 šómér střežící רמש

participium pas. á—ú šámur střežený NU

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

imperfektum j-o jišmor bude střežit רמשי

narativ wajji-o wajjišmor střežil רמשיו

jusiv ]ו-0 jišmor ať střeží רמשי

imperativ —o (pl i-ú) š“mor (šimrů) střež (-te) ּורָמש/רמש

kohortativ e/ni-á ešm“rá chci střežit MN

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

infinitiv absolutní á—ó šámór střežení רומש

5. Charakteristické znaky kmenů
aktivní pasivní reflexivní

zakladní kal (gal, g) nif'al (ni)

intenzivní pi“el (pi) pu“al (pu) hitpa'“el (hit)

kauzativní hif'íl (hi) hof“al (ho)

perfektum: vokalizace (3sgm) jako v názvu
aktivní kmeny znaky pasivní kmeny znaky reflexiv znaky

g á—a n ni-a

pi iXXÉ pu uXXa hit hit-aXXé

hu hi-í ho ho—a

imperfektum: podle vokalizace (3sgm)
g ]ו-0 ni ו-6

pi jmaXXé pu j-uXXa hit jimaXXé

hi ja- ho jo—a

6. Základní tvary pravidelného (silného)slovesa:730 5-תו-ז
základní aktivní kmen (kal)g pf šámarרמש| pt šómérרמשרמשיוwaj-jišmorתגז| 1jišmorרמשי

imp š“mor רמש

infc li-š“mor רמשי
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pasívum (nif'al)
ni pf nišmar av) pt nišmár nad)

1pf jiššámer imp/infeרַמָשי hiššámer רמשה

intenzivaktivní(pi'el) a pasivní(pu'al)pi pf šimmérJad| pt m“šammérBYipf jšammérat“| imp/infcšammérרמשpu pf šummarau| pt m“šummárרָמַשמipf jšummarrat“| imp/infeŠummarרַמְש
reflexiv (hitpa'el) / vzor h-l-k (kořen š-m-r má přesmyčku: Aišťammér)
hit pf hithalléch gbunn [pt mithalléch nn

ipf jithalléch Brn | imp hithalléch +bann

kauzativaktivní(hifi) apasivní (hof'al)
hi pí hišmír „dn pt mašmir ipfריִמְשמ jašmírOva"| narwaj-jašmérYM

imp hašmér רַמָשַה

6 »-hašmir hoריִמָשָהְל pf hošmaran| pt hošmárMV
ipf jošmar 1

7. Přehled tvarů silného slovesa v základním kmeni
perfektum imperfektum

šámar / šámrá (m/f) šámrů jišmor / tišmor jišméru / tišmorná

šámartá / šámart š“martem/ š“marten tišmor/ tišmrí tišm“rů/ tišmorná

šámarti šámarnů ešmor nišmor

participia narativ

šómér / šómeret šómrím / šómrót wajjišmor etc wajjišm“rů etc

šámůr šmůrím

jusiv jako ipf

imperativ

š“mor/ šimrí šimrů / š“morná

kohortativ
voe r יש O *ešn'ra nišnm“rá

infinitiv absolutní

šamoór

infinitiv vázaný

(li)š“mor
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8. Přehled nejdůležitějších tvarů slabých sloves

5 (8-1-ם) g odkrýt ni být odkryt p! zjevovat hi vystěhovat

pf (3sgm) gálá niglá gillá higlá

ipf (3sgm) jigle jiggálé jgallé Jagle

nar wajjigel wajjiggol wajegal wajjegel

imp glé/e"lů higgálé/-ú gallé /-ú haglé /ú

infe g“lót higgálót gallót haglót

infa gáló nigló gallé haglé

pta gólé — m“gallé maglé

ptp gáluj niglé — mn(b-j-h)| |ףאוהלע(1-ם) gstoupat/hivyvést(ס-ם-ם)16הנב| היח(6סם--ם) ("|
|האר(?--ם) gvidět/nizjevitse m7(ch-w-h)hištklanětse(hišťachwe)
השע(-8-מ) gdělat

2. waw/jod

DP (g-w-m) g stát ni postavit se po ustanovit hi dodržet

pí (3sgm) kám nákóm kómém hékím

ipf (3sgm) jákům jikkóm jfkómém jákím

nar wajjákom wajjikkóm wajj kómém wajjákem

imp kům/-ú hikkóm/-ú kómém hákém /-ú

infc kům hikkóm hákim

infa kóm hikkóm hákém

pta kám — m“kómém mékím

píp kům nákóm - 

intenzivní kmen této třídy má vzorec polel (abb): zdvojení třetí radikály místo druhéN22(b-w-")— gvejít/hipřivéstDI"(r-w-m)| gbýtvysoký/povelebit/hiבוש(š-w-b)— gobrátitse/hiobrátit pozvedat
MO (s-w-r) g odbočit / hi odstranit
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1. jod/waw
20" (j-š-b) g sedět ni být usídlen hi usídlit

pf (3sgm) jášav nóšav hošív

ipf (3sgm) jéšév jiwwášév jóšív

nar wajjéšev wajjiwášév wajjóšev

imp šév / švů hiwwášév hóšév / hóšívů

infc ševet hóšív

infa jášóv hiwwášév hóšév

pta jóšév — móšiv

ptp jášuv nošáv —

a porodit / ni narodit se / hiדלי(-1-6)agvědět /hi sdělitעדי(-6-) ajít zploditךלה(1©
TM (j-r-d) g sestoupit / hi odvést ףסי(]-3-ס) m přidat

g vyjít / hi vyvéstאצי(ן-6-')

DW (j-š-") hi zachránit

1. nůn

W) (n-g-Š) g přistoupit ni přiblížit se hi přinést

pí (3sgm) nágaš niggaš higgiš

ipf (3sgm) jiggaš jinnágéš jaggíš

nar wajjiggaš wajjinnágéš wajjaggéš

imp 0% hinnágéš haggéš/haggišů

infc gešet hinnágéš haggiš

infa nágóš haggéš

pta nógéš - maggiš

ptp náguš niggáš —

12 (n-t-n) g dávat אשנ(ם-8-')

(l-g-ch) g brát 122 (n-g-d) hi vyprávětחקל
(n-p-l) g padatלפנ
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9. Sloveso h-j-h být (slabé, třída 3. hé)
perfektum imperfektum

hájá / hájtá hájů jihjé / tihjé jihjú / tihjéná

hájítá / hájit hjítem/ hjíten tihjé / tihi tihju / tihjéná

hájítí hájinu ehjé nihjé

narativ

wajhi wajjihju

watťhí wattihjů

wáehi wannihi

jusiv

jhí/Úhí jihjů / tihjéná

imperativ

hjé / hjí hjú / hjéná

infinitiv absolutní

hjót

infinitiv vázaný

(li)hjót
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Přehled předpon a přípon

1. Kořen a stavba slovesného tvaru: morfémy před/ za / uvnitř

kořen3 š-m-rchránit
kategorie základní tvar souhlásková podoba překlad

příponová(pf) šámar- (3sgm) -רמש šmr/- chránil

předponová(ipf) jišmor/- (3sgm) רמשי jšmr/- bude chránit

imperativ (imp) š“mor/- (2sgm) רמש šmr/- chraň

slovesné subst (inf) šámór(sta) רומש šmwr chránění(chránit)

(li)š“mor(stc) רמש- 1

participium aktiva šómér (sta sgm) רמוש šwmr/- chránící

(pta) šómr- (stc sgm)

participium pasíva šámůr (sta sgm) רמש šmr/- chráněný

(ptp) š“můr- (ste sgm) רומש šmwr

2. Předpony
u sloves u jmen

ו W- a w“hájá a wElohím

a bylo a Bůh

wa-XX signál minulosti wajjómer (*-m-r) — 

řekl

ה ha- imp/inf hifílu havdil (b-d-l) člen haddávár

rozdělil to slovo

hit-XX 1mp/inf hitpa'elu hitpallél (p-1-1) — —

modlil se

hi- pf ufílu hišlíach (5-1-סם) - 

dal poslat

1mppasíva (nifal) hissátér (s-t-r) — —

skryl se

h“- signál otázky h“téda' (j-d-“) signál otázky h“attá?

víš-l1? zdali ty?

מ mi- než (+infc) mivtoach (b-t-ch) od/z/než mizzaháv

než důvěřovat než zlato

— — předmět děje micwót —

příkazym- ptodvoz.kmenů m“vakkéš(b-k-š)jménoodslovesa| mar'ě
hledající div
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l- aby (+infc) la'“sót (*-s-h) k/ pro / do řmošeל

aby udělal Mojžíšovi

b- když (+infc) b“c 'ét (j-c-") V b“árecב

když vyšel v zemi

k- jako když / jak (+infc) k“dabbér (d-b-r) jako / podle kidávárכ

jak mluvil podle slova

J- on (podmětipf) jášúv (š-w-b) — '—

on se vrátí

ty (m) / ona (+-f) tómar / tómrí / -ú — .[-—

vy (+-4) řekneš...

(alef) já "essá (n-s-") — א"-—

pozvednu

n- my néléch (h-l-k) — נ—

půjdeme

Přípony3.
u sloves u jmen

-w (ú) oni / ony (pí) šávů (š-w-b) vrátili se — ו—

vy (ipfm: t-ú / fÚmůtů(m-w-t) zemřete

imp, Šuvů vraťte sezachránilho| jeho(+sg)b“néjehosyn2166116(ם-6-1)/-w(6)ho
-w (dw) jeho (+pl) bánáw jeho synovéona(podmětpf)| Aámá(k-w-m)vstalasgefsta fhillážalmה-4

vybídka nágílá (g-)-1) jásejme — —

směr micrajimá do Egypta— -há ji hócí'úhá(j-c-")přiveďteji| její(+pl)b“néhájejísynové-áhji(varianta-há)| m“cá'áh(m-c-")nalezlji| její(+sg)íšáhjejímuž-hůho(varianta-6)| Šabbchúhů(š-b-ch)— וה—
chvalte ho

DN-hemje(m) mácáhem(m-c-")nalezlje| jejich(m)b“néhemjejichsynové
-henje(f) mácáhen(m-c-")nalezlje| jejich(f) “Johéhenjejichbohovéןה-návy(ipf£-ná/| tómarná(*-m-r)—řeknete| הנ——

imp)

-ná prosba hóší'á ná (j-š-“) zachraň! — אנ2-

-ím pt g plm sta plm sta ďvárím slovaםי

s -j (6) pt g plm ste plm ste divré JHWH slova Pána

můj b“ní můj syn9-—+

-dj — — moji bánáj moji synové

n -at pt g sgf ste sgf stc tórat JHWH zákon Pána
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-et pta sgf jóševet (j-š-b) ona sedící — —infcJXX/NXX| ševet(j-š-b)sedět— 
gešet (n-g-š) přijít

-tá ty (mpf) ámartě řekl jsi — —

+ ty (f pí) šá alt (š-'-1) ptala se — =

ינ -ní mě š“má'éní slyš mě — 

ונ -ný nás hóší'énů (j-š-*) zachraň náš "Johénů náš Bůh

nás

Y -chátebe(m) řhaccilchá(n-c-1)abytě| tvůj(m)ávíchátvůjotec
zachránil3 -ch tebe(f) šláchéch(š-l-ch)pošletě| tvůj(f) 1960tvůjmuž

D3 -chem vás (m) váš (m) ávíchem váš otec

ןכ - vás (f) váš (f) bánótéchenvaše dceryם-ámje(m) hóší'ám(j-š-“)zachránilje| jejich(m)pislámjejichmodla
-dnן 16)9 kará'tín(k-r-*)volaljsem| jejich(f) pislánjejichmodla

je-n-důrazfmuútůn(m-w-t)zemřete| — —
יח -tí já (podmět pf) dibbartí (d-b-r) mluvil — —

jsemDN-temvy(plmpf)šavtem(š-w-b)vrátilijste| — 0
seןת-tenvy(plfpf) jíšavten(j-š-b)sídlilyjste| — —

4. Infixy uvnitř slova
pta šómér (š-m-r) střežící — ו-וע-(0)—

-w- (ú) ptp šámůr střežený — —

' -J- hifíl hivdtil (b-d-1) rozdělil — —

) -1- důraz ajjekka (*ajje-n-ká) kde — —

js1?
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Hebrejsko-český slovník k textům

opravdu ]DN

k,do לא

Bůh DN

tito, tyto TTDN

Bůh, bohové םיִהְלא

1651116, 61 םא

kmen,lid IN
pravda2X

říkat "WX

věrnost NN

prosím N2 / NIN

my TN
já 2X / "DIN

ם05ףא

země VON

délka TN
skříňka JN

prokletýIN
žena 7IWN

který "0X

ty (m) NN
vy (m) DAN

stavět 133

od 42
hořet 142

ráno "P2
stvořit. N12

žehnat (pi) ךרב

požehnání 1512
požehnaný ורב

smlouva M2
maso, tělo 123

dcera Na

uprostředina

84

otec JN

kámen (f) J2N

člověk DIN
zemIN

pán JN
Pán IN

milovat בהא

stan DK
rozjasnit (hi) רוא

světlo רוא

ucho |IX

bratr NN

jeden דַחא

sestra תוחא

28 רחא

cizí TN
konec MTX

א06היא/יא

beran ליא

není, vůbec ne 'N
muž שיא

jistě ךא

ב

va
studna "N2

rozdělit (hi) 512

zvíře 112
přicházet (g), přivést (hi). NI

prvorozený Ma
mezi 23

rozumět, chápat ]3

rozumnost,úvaha,myšlenka 13
dům M2

smísit ללב

syn Ja



jásat bs)

také, 1 D)

krást 222

zahrada 2
valit (g), zjevit se (ni) הלנ

poznání תעד

cesta ךרר

jt ךלה
hle, zde הנה

hora "M

klanět se (hišt הוח)הוחתשה

5910 56 יהיו

anyní IV)

popěvek הרמז

starý JP!

semeno, potomstvo JM

život DYT

moudrost הָמְכַח
mítsen D5n

žár DN

milost JN
milosrdenství07

temnota0"

vykupitel לאנ

síla (132
být silný 13)

velký לוד
národ "2

ד

slovo רבה

obraz תומד

ה

což? "1

on NM

סת8איה

býtI
00226 אלה

9

a, ale )

stanese 11

+

tato, toto תאז

tento הז

pamatovat רכז

mužskéhorodu 5!

ח

skrýt se אבח

klanět se (hišt) הוח

tchán ]תוח

uchopit (hi) PM
provinitse NDT

živý יח

žít היח
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vycházet (g), vyvést (hi) NS"
bátse NW

bázeň JINM
sestoupit (g), přivést (m) דרי

měsíc M
je W

spása 110"
zachránit WW"

neboť, vždyť, že *3

celý, všechen DD

tak 2
uzavřítsmlouvu M12 MI

chléb DND

noc הֶליִל

naproti NRP?
vzít חקל

boj "NOR
král 21

od,než3 /
od לַעִמ

schod, stupeň הֶלָעַמ
010 הָשַעַמ

najít NS

přikázání הָוְצִמ

Egypt DSM
místo םוקמ

vznášející se ףחרמ

86

0סטבוט

ruka די

vědět, znát Ď""

Pán, Hospodin "1 / Mm / Mm
den DY

svorný, celistvý "IT

společně 1M

moře D*

pravice WA?

כ

proslavit se (pi) 139

sláva "2D
tak 3

být pevný ןוכ

ל

ne X5

srdce 235 / בל

aby ne יִתְלְבל

deska m5
bojovat(ni) םחל

מ

velmi דאמ

sto "NI
odkud TNM

zavrhnout ON

poušť1
8],00אצהמ

zachránce,spasitel DU)
zemřít תומ

táborir
kdo

voda DMI



rozsudek, soud BDU
mrtvý תמ

z (zprostřed) "m3

had UT)
udeřit 713)

příjemný D"D2

divy NÍNDD)
duše WB)

ženský 106 הבקנ
zvedat אשנ

049% ןתחנ

vyprávět (pi) BO

svitek, kumha "BO

proto13b
podle יפ-לע

na (povrchu) יִנָפלַע

hd DY

s םע

56(דמע

strom, dřevo VY

rada '18Y
večerU
0681 השע

čas תע

nyní NÝ
kozel "MW

plod, ovoce "IB

faraón '1Y1B
vina VŮD

vchod TNB

plnost אלמ

plný NM
posel,anděl ND

נ

přece! prosím N)

61201021) ףאנ

prorok N*33
oznámit (hi) "122

dotýkat se עננ

hnát (stádo) 2:12

řeka n)
hrozný N)

O

odbočit (g), odvrátit (hi) רוס

žebřík,stupně Do
keř (190

ע

sloužit 12)
služebník 13D

2200 ךדע

svědectví MU

ještě דוע

věčnost DDiV

pták "ID
moc, síla 1Ů

pomoc ךזע

oko, pramen TÝ
město ריע

nad by

vystupovat הלע

a

ústa "5

modlit se (hit) DB

abyne ןפ

tvář DID
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přikázat (pi) הוצ

stín by

podoba DD

vstát D1?

גוץןטק

volat (g), nazývat se (ni) ארק

vznešený םֶר

zlý ער

pastýř הָער

jen P?
prostor (nebe) ÚP?

vraždit חצר

radovat se חמש

rty DNBŮ

nebe DMŮ
slyšet DDU

střežit, zachovávat רמש

strážce "30
slunce UDU

rok 710
brána "1D

dva DU
soudit BDU

šest UW

šestý ישש

dvě DDU

88

ovce NY

zástup, šik N38

spravedlivý "15

r

svatý שדק

svatyně שדק

hlas לוק

ר

hlava שאר

úhelný kámen הָנָּפשאר

začátek תישאר

mnohý 2"

noha bm
dech, duch, vítr 1"

ש

beránek, jehně הש

odpůrce JDU

V

ptát se לאש

chválit (pi) חבש

sedm DDU
zkáza DU

sobota N30
přebývání (infc) N20

vrátitse בוש

píseň "0
pokoj Diu
05184) חלש

jméno DU

tam DU



2460מהרות
pod nm

palma "IN
devět DON

pochopení "127
pustota a prázdnota 121 WM

propast DINN

rodopis תודלות
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A

a)
ale )

B
bátse NW

bázeň הארי
beránek "10

boj .הָמָחְלִמ

bojovat (ni) DNb

C

celý לָּכ

cestaT

6%

48 תע

člověk DIN

CD

₪
dávat ןחנ

00018 תב

dechT
66820 השע

den DY

deset WD

deska m5

dílo NOD

E

Egypt םיִרְצִמ

F

faraón הערפ

H

had שָחְנ

hlas לוק
898 שאר

hlubina JUN
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Česko-hebrejský slovník

(výběr elementární slovní zásoby použité v textu)

anděl ךֶאְלִמ

aždo דע

bojovník13)
סמגרעש
bratr TIN

Bůh DYTDN

být "1

6121רחא

coהמ

čtyřiJN
čtyřicetDUN

do לא

005 בוט

dřevo VY

duch חור

dům M2
duše UB)

dva DOŮ

dvě DNŮ

hora M

Hospodin m / Mm / mm
hrdina 133

hvězda 2D13



CH

chléb םחל

chválit (pi) ללה

[8 ינא / DIN

jaký +19

jásat לינ

je W

jeden INN

jen p"

K

k DK

kámen (f) JaN
kdeהיא/יא

א00ימ

klanět(םואזהוח)הוחתשה se

L
ležet DDU

M

malý ןטק

maso "02
matka DN

měsíc I?
město ריע

mezia
milosrdenství JN

milost JN
milovat בהא

místo םוקמ

mluvit (pi) "3"1

N

nad by

najít אצמ
národ
nazývat se (ni) N75
ne X5

nebe DYDU

chvalozpěv הֶלהֶּת

jestliže DN

ještě דוע

jíst DDN

₪ ךלה
jméno DŮ

862 ןהוכ

kniha BO
44 .ךלמ
který "UN

lid DY

mnohý בר

moc *Ý

modlit se (hit) ללפ

modlitba "IBN

moře םי

moudrost המכח

moudrý DON

mrtvý תמ

muž שיא

my MIN
myšlenka92

neboť *3

není |N
nežM/
noc הֶליִל

noha2
nyní הָּתַע
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O

obrazMW/ DY
od "2 / ןמ
odbočit "©

odkud NA
odpůrce |DŮ
odvrátit (hi) רוס

oheň שא

P

palma "37
pamatovat רכז

pán JIIN
PánIN
pastýř nD"
píseň
plný KOD

plod "B
04תחת
podoba םֶלַצ

pokoj Diu
položit DY

pomoc TY

posel JN Dn
posílat חלש

posvětit se (pi) שדק

potomstvo ערז

poušť12"
poznání תעד

R

rada TTS

ráno רקב

rodopis תודְלות

rok 120

Ř
řeka M)

S

s DÝ

sedět בשי

sedm DIU

semeno VM

92

oko (Y

oltář TMS
on NM

0100בא

ovceןאצ

0006ירפ
0241((םג)דננ

požehnání "1912

požehnaný112
pramen T
pravda הנומא

pravice ןימי

proč הָמְל

prokletýIN
propast DWI

prorok N*2)

prosím NJ / NIN

proto ןֶּכ-לַע
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