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učebné knihy v českémjazyku dosud nebylo,

kdežto jich v jiných jazycích již od 9. století křesť. mají převeliký
počet. Z hojnosti této vysvítá nejen potřeba znalosti a důležitosť
posvátného jazvka toho, ale zároveň dosavadní náš nedostatek.

Podávaje zde milovníkům hebrejského jazyka učebnici svoji,

podotýkám předem, že mně šlo hlavně o sestavení praktického
návodu k učení se hebrejštině. Domu hleděl jsem vvhověti stručnou

mluvnicí, v níž s“ vysvětlují základové

posvátného jazyka; že

nic podstatného nesměl jsem vynechati, vzrostla při vší stručnosti
téměř proti vůli ve větší objem. Při jednotlivých pravidlech do
kládám se příklady jen biblickými; cvičení či čtení biblická vřadil
jsem do textu grammatického, aby učící se jich neopomenul, jako
se cvičením na konci knih umístěným často děje. Rozbory pilnému
přispějí, že mu lépe v paměti utkví mluvnická pravidla.
V soustavném uspořádání látky řídil jsem se dle nejnovějších
a nejlepších mluvnic hebrejských a zas jsem se odchýlil od mnohých
tím, že počínám časovati vzory sloves prvou osobouj.
tento
nám v našich jazvcích obvyklý“ postup zamlouvá se mi více než
onen postup počínající třetí osobou j. č., který jest nám cizím.
Ve výrazech technických šetřeno více srozumitelnosti než přísné
vědeckosti.
Prvý pokus, který chce usnadniti znalosť cizí řeči a zpříjemniti
čtení Písem Božích v původním jazyku. dovolává se nejen spra
vedlivého, ale s ohledem na obtíže, s nimiž tisk první knihy toho
druhu spojen byl, 1 příznivého posouzení a přijetí.
Nemohu smlčeti vzácnou zásluhu ct. nakladatelství, které ne
šetříc výloh, novým, vkusným písmem a úhlednou úpravou opatřilo
knihu tuto.

Spisovatel.

© 1. Hebrejský jazyk a písmo.

Jazyky Semitské mohou býti seřaděny ve tři skupinv.

Sku

pina severní (1 východní) zahrnovala by jazyk assyrský, (babylon

ský)a aramejský, skupina
foenický a hebrejský,

západní

(střední)jazykykanaanejské,

skupina pak jižní jazyk arabský a ethiopský.

Hebrejský jazyk, kterým psány jsou knihy Starého Zákona,

přestal býti obecnou řečí as ve druhém

století př. Kr., kdy se

mluvilo již aramejsky.
Písmo, jehož se v knihách pro hebrejský jazyk užívá, není

nejstarším písmem hebrejským a zove se písmo čtvercové
rubá), poněvadž jednotlivá písmena buďjiž

(me

čtvercovou podobu

mají, aneb se snadno do čtverce doplniti mohou.

Zprvu znamenaly se pouze souhlásky;

později naznačo

vány byly dlouhé samohlásky slabými souhláskami, až pak počali

tečkami a čárkami nad souhláskou aneb pod souhláskou ležícím:
samohlásky dlouhé 1 krátké pravidelně vyznačovati.

Mluvnici rozdělíme na tři Části:

I. O písmu, hláskách a slabikách. (Hláskosloví.)

II. O částechřeči. (Druhy slov a tvarosloví.)
III. O větách.(Skladba a větosloví.)
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Čásť I.
EXláskosloví.
S 2. Abeceda.

1. Abeceda má 22 souhlásek,

které se ve slovech řadí od

pravé ruky k levé a nespojují se ani s přednímiani s ná
sledujícími. Každé písmě má jméno podle jednoho slova, v němž

jest první hláskou. Znamení hlásek, jich jména, vyslovení a čísel

nou platnost lze přehlédnouti v této tabulce:
S | Zna„Z mení

Jméno
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býk (bos) |řeckýSpirituslenis"|

ג

| 31.24
Gimel
Drvelbloud
g,gh 3
| 4|3 Děleth
תֶלּה
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Tauןת
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t.j. znamení,

které se zvířa

tůmdělalo, aby

|

861%

2. Pět písmen má na konci slov trochu jinou podobu: +
O, ץ  ףיV (vox memor.: kamnefec);
pět písmen se může roz
šířii, aby se tak vyplnilo místo a řádek, když nelze slovo na

konci řádku děliti: 88, 74, —, DDMD (ahaltem);

dilatabiles
VY,

literae

se zovou.
Ve

O = 600, ן— 700, n = 800, V = 900, aneb tak, že se ku
DY= 400 přidá jiná stovka a sečte: (FY = 500; W se dvěma
tečkami svrchu značí: N = 1000. Vyšší číslice staví se vždy v pravo:
jako MYZ rr; číslo 15 neznačí se 1" (to by bylo znamení jména

Božího),ale ןמ= 9 + 6 15;

20600026jD

9+7 = 6.

בצףא — 1892 — židovského velikého letopočtu rok IDN Z 5652.
Pozn.

Skráceniny slov a vět značí se dvěma čárkami nahoře vedle

prvních písmen,n. p. ק"הע= UT רוע

₪

© 3. Roztřídění souhlásek.

1. Dle toho, ve které části mluvidel se hlavní učlánkování

při vyslovení hlásky děje, rozeznáváme souhlásky:
a) hrdelné

א ה

 חחÝ

vox mem. PNMNN (ahacha“,

b) podnebné

ג י

ק ככ

(o

(gutturales)

(palatales)

c) jazyčné

je

דפ ban

(gikhag),

תנלטד (datleneth),

(linguales)[5 8

03

ּ

( שיצסז285693)

(sibilantes)ja
6( 6

|
2 1 D A

(labiales)

ףמוכ (bumaf),

 לJ 7) slovou také plynné (liguidae);

") čítá se jak k hrdelným,

tak k jazyčným.

2. Hlásky ב  כ ך גBD T mají dvojí vyslovení: s příde

chem a bez přídechu,

proto se zovou aspiratae.

Mají-lise

vysloviti bez přídechu, tedy tvrdě: b, g, d, k, p, t naznačí se to

tečkou v písmeni zvanou Daghéš
se vyslovují:

(acuens, zostřující) lene;

jindy

bh, gh, dh, kh, f, th. Vox mem. begadhk*fath:

תַפָכְרַנְּב

| 3. Hlásek slabých:

N,

71, % 1+ užívalo se, aby se jimi

dlouhé samohlásky v písmě naznačovaly: ) značilo U a O, » zase
|=

a €; »a« se znamenalo jedině na konci slov písmenem [1 neb N,

která platila ale i pro »€«, »0«3 proto se jmenují dosud polo

samohlásky (semivocales), ač jsou jen jaksi podkladem dlouhých

samohlásek. Vox mem. "Eheut: MN

© 4. Značky samohlásek a Ševá.

I. Aby se výslovnosť při čtení Bible ustálila,

proto počal

znalci hebrejské řeči (v VIII. století hlavně) samohlásky naznačo

vati tečkami a čárkami, nechavše při dlouhých samohláskách ony
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již dříve zavedené polosamohlásky EheulI.

Stanovili výslovnost,

jak jim ústním podáním תרסמ Massoreth) byla zachována a proto
je jmenovali Massorethy, a značky obdržely jméno »massore
thické«.

Josef Oimchi ve XII. století pojmenoval jednotlivé značky

samohlásek tak, jak se dosud jmenují.

2. Tak se užívá patero

značek pro dlouhé, patero

pro

krátké samohlásky, čtyři značky jiné staví se k souhlásce, která

samohlásky buď ani nemá, aneb jen se slabou polosamohláskou
se vyslovuje.

Samohlásky vyslovují se z pravidla po souhlásce,

při níž jsou naznačeny.

Dlouhé samohlásky:

|

Značka

VD
(staženíúst)
a "937
(dábár)
slovo
Jméno

©T

Samohláska

Příklad

Oádmec

TT

Wy (roztržení) €, €
Ceré

Vo aneb —

|

קָריִח(skřípění)

O mnm
+„

Taneb —

DU (ščm) jméno.

6

Ia

(běth)dům.

1

ביר (ribh)

h 8 d k a,

םלוח
(plnost)
66 בומ
(ל6)
ץ+480
"© Chólem

קרּוש (pískot)

שרק (godeš) svatý.
ů

Sůreg

תּומ (můth) umříti.

Krátké samohlásky.
MOB (otevření)

a

Pathach

— (téždlouhé
*

-

ןוסק.

לוגס (hrozen)

127 (rag) jen.

e (8) Toto (mélekh) král.

> Seghól

( קָריִחskřípění)

1

DY (im)

Chireg parvum

s.

6
Značka

4. OT

Jméno

Samohláska

ףוסח
(staženízachycené)o
T Vec
T
—
—

Příklad

-5 + (kol) vše.

Oamec chátůt

5.

.

Pozn.

na

(sebrání)

u ןחלש(šulchán)stůl.

Oibbůc

0%

Oáamec se při O, 8 a 7 čítá temněji ——Ó (4); podobně
i před koncovým X a 71. V pozdější době se vůbec dlouhé

a čítalo aramejsky skoro jako O.

3. Pod souhlásku,

která vůbec samohlásky neměla aneb

která se jen s poloviční jaksi samohláskou vysloviu měla, dali

Massorethé znaménko Š“vá )23( אוש iprázdnota) buď jedno

duché (simplex)aneb složené

(Chatef nem;

složené značilo,

že se má souhláska vysloviti s polovičním »a, €, 0«.
מ

Sévá

zvučné (mobile)
(jako odraz slabého ,6'(

neproslovné,

němé

| (mutum, gulescens)

——
“ Chatef Pathach (*)
——Chatef-Seghol

4 oT
Pozn.

יחל (léchí) tvář.
=

לדגו(jigdal)bude velik“.
רד

"TT. 7 (ch*miššáh)pět.

(*)

55N (*khol) jez.

Chatef-Oámec (*)

ילח
(ch“lí) nemoc.
* 7:

1. Chatef-Seghol bývá obyčejně jen pod hrdelnými hlá
skami; u hlásek ostatních bývají Chatef-Pathach a Chatef
Oámec.

Pozn.

2. Koncové hrdelné

hlásky 71 (71 s Mappigem), [1 a V

mívají při sobě někdy Pathach, které se nazývá furtivum
(vplížené) a které seproti

obecnému pravidlu vyslovuje

před svou souhláskou, na př. (17) (rů*ch) duch, M
(ré*ch) vůně.

© 5. Slabé hlásky 'Eheui pří samohláskách.

I. Polosamohlásky י) 1 NMnazývají se matreslectionis,
poněvadž slouživše za samohlásky podporovaly čtení hebrejského

písma, jinak nesnadné; také se jmenují gulescentes

(nehybné).

7
poněvadž přečasto nemají při sobě samohlásky, která, jak se obv

čejně říká, souhláskami hýbá, ale podporují jen dlouhou předchozí

samohlásku a jsou jí podkladem.

Tak může býti M podkladem

všech samohlásek dlouhých; na př. NY

(mácá) nalezl,

NOD

(malé) naplnil, RY7 (hi) ona, (ZN hlava, N37 (hů) on;
* bývá podklademChiregu, Čeré a Segholu: M ostrov,
"DNÍ voda, ףירי(jadecha) tvé ruce;

) bývá podkladem Cho
lému a Sůregu: %) lid, ři)?) umříti; koncovéřj zase chrání
délky Odmec-u, Ceré, Seghól-u a Choóolem-u: FY) (má) co?

השעתדהלַא
nečiň! הבר ;זס

1

( הלgalo)odkryti.

| 2. Samohláska, která má za seboupříslušnou hlásku nehybnou,

jest psána úplně,

jako v předchozích příkladech; není-

vázena svou hláskou, pak jest psána kuse neb neúplně.

dopro

(defective

scripta);jakoM za M.
Samohlásky ů, 1, € na konci slova se píší vezdy úplné;

neúplně se píší dlouhé samohlásky zvláště, když by při úplném

psaní měly státi dvě stejné slabé hlásky za sebou:

píše se za Di

DM

(gojim)

(národové).

3. Stojí-li slabé hlásky za samohláskami,

býti nemohou, jako 1. , 1,

jimž podkladem

%——,
*—, tu zůstává slabá hláska

souhláskou a složení to se vyslovuje, av (áu), ev, aj, aj; na př.

11 klíč,

% živý;

taktéž M3 (g0j) +53 — galůj; koncová sku

pina ןו vyslovuje se vždy jako 1
v (áu) na př. ויריש jeho
písně (širáv)
\
:
Hláska | zachovává si, 1 když má při sobě svou odpovídající

samohlásku, přec souhláskovou platnosť, kdykoli 1 předchozí sou

hláska má samohlásku; na př. NÝ (avon, 'auon) hřích.
4. Neúplné Cholem znamená se pouhou tečkou nad hláskou:

sejde-li se s tečkou písmene 7,
(nikoli ,(השמ  אנש566

stačí jediná tečka: השמ 8

nikoli NÍÍU). ₪ s dvěma tečkami čte

se -š0-, jako ,רמש nemá-li při sobě žádné jiné samohlásky; jindy
se čte -os- T1/Y

čsě) čině.
8 6. Ševá.

I. Na počátku

slabiky jest Š*vá jednoduché zvučným,

ač samo netvoří slabiky žádné, a vyslovuje se jako poloviční »e«;

na konci

slabik jest němý m, značí, že souhláska jest bez samo

hlásky; na př. DNY

(š“eltém) vy jste se tázali;

prvé ševá zvučným,druhé

tu jest

ale němým.

2, Ševá jest zvučným: a) na začátku slov vždy: רמש
hlídej (š*mór), b) ve středu slov: «) po dlouhé samohlásce
(ta mívá značku — Metheg) na př. "D7 (dá-mékhá) tvá krev;
8) po jiném Š*vá: וחלשי (jiš-l*chů) oni pošlou;
(ץpod zdvo
jenou hláskou a pod hláskou, která se hned ještě opakuje: D32

(za JODDD kibbesů) oni myli, 155 (hal*lů) chvaltel
©
3. Šová jest němým: ad)ve středu slov: ₪ po krátké
samohlásce: "1DD (sifri) má kniha;
8) po slabice přízvučné:

ny

já jsem postavil;

b) na konci slov, kde vpisujese

do koncového Hl a znamená se po jiném Š*vá, jako: To

lekh) král, "j)J (něrd) ON (za AIX neb AN),

(mé

ty (ž.).

S 7. Dághěš lene.

1. Daghěš ha
i. e. acuens, zostřujícítotiž: písmenu) jest tečka,
která může býti ve všech písmenách, vyjímaje písmena hrdelných
hlásek.

Daghěš jest dvojí: 4) značí, že hlásky běgadk*fath tvrdě,

bez přídechu, se vysloviti mají a jmenuje se D. lene

b) značí zdvojení hlásky a zove se D. forte
2. Dághěš lene klade se do 3 11

(slabé);

(silné).
3D ADTV jsou-li tyto

hlásky na začátku slabik, a nepředchází-li je samohláska ; to bývá:

4) na začátku

slov, kdykoli předchozí slovo končilo buďprostou

9

souhláskou aneb končilo samohláskou, ale není v žádném vztahu

a spojenís následujícím
slovem:DI krev, SP

1ז( )טג[ן"ם8%36/ 8 stalo

b)ve středu
oltář,

תא )

se, že;

ana konci slov po němémŠevá: חבזמ (mizbě*ch)

DIZ/M(uajjěšt) a pil.

© 8. Dághěš forte.

1. D. forte může býti ve všech hláskách, vyjímaje hrdel

nice;

od slabého Daghěš se rozezná tím, že mívá před sebou

samohlásku
: je (jittěn)dá,
2. D. forte se klade:

DN matky.
a) kde dvě stejné

souhlásky buď

při skloňování aneb jindy tak vedle sebe jsou postaveny, že mezi

nimi není samohláskyani Š*vá mobile (D. charakteristické):

2 VIDÍ stane se j3ř)J my jsme dali, רמל učil;
| b) kdyžstalose spodobení hlásek(D. compensativum)

rd

povstaloz TNO co toť;

|

c) když byla hláska pro libozvučnosť zdvojena (Ď. eupho

nicum);

zvláště jsou-li dvě slova velmi úzce spojena, tu začá

teční písmena druhého mívá D. forte: JjlD"7WD (mat-tób) jak

dobré!
Pozn.

Z těch příčin nalézáme D. forte: «) po řj (písmené) členu,
8) po ) consecutivum

imperfekta v časosl., y) často po

Maggěf (7) a d) v koncovce ženského rodu 7) u časoslov
a v zájmenu AN ty (Ž.).

|

D. forte nenalézáme:
a) v hrdelných

hláskách; při těch se zdvojení buď nahra

žuje zdloužením předchozí samohlásky, aneb zůstává zdvojení

skryté, vmyšlené(D. implicitum);
b) v souhláskách koncových,

3

zákon (ač by mělo býti chogg);

nemajících žádné samohlásky

10

c) často se vynechává ve hláskách |, ?, ,ל זז
 קa V SY
kavkách, mají-li jen S*vá mobile a ne samohlásku.

© o. Některé značky v písmě.

1. Mapptg.

7

Kdykoli se má koncové 1 vysloviti jako sou

hláska, klade se v ně tečka nazvaná Mappig (proferens*: הצרא

(arcáh) její země, na rozdíl od fiVN
(árcáh) k zemi.
T 35

Ctyři

kráte se nalézá Mappig 1 v M.

Rafě (t.j. měkký). Vodorovná čárka nad písmenou
značí,
že má býti měkce vyslovena (s přídechem); nalézá se v tištěných

biblích jen velmi zřídka, hlavně na 3 1 1 3 8פתג

a

upo

zorňuje, že písmeny ty nemají Dagheš resp. Mappig.

3. Méthegh (JN, uzda) jest svislá čárka v levo k samo
hlásce přistavená, která upozorňuje, že má samohláska vedlejší

přízvuk a že se má dobřevyslovit: mob

(gat*lá) ona zabila.

(Š*vá po Methegh jest dle toho zvučné.) (Značka ta dobře slouží
k rozeznání Oámecu (4, o, a dlouhého, neúplně psaného Chtregu (1, 1).

4.

1

(Pa,

t.j. spojující)jestvodorovná
čárkamezi

slovy, která spojuje slova smyslem k sobě náležící; spojení to pů
sobí, že se přízvuk stáhne na poslední slovo, a proto se samo
hlásky slov spojených přečasto skrátí aneb mění.

Nejčastěji bývá

Maggef po -by (ku) תא- (znameníakkus.) בשֶאדללדתא vše

likou bylinu.
5. Paség

|
(I) (DB,

žená mezi dvě slova;

|

|

t j. zastavovatel) jest svislá čárka vlo

upozorňuje,

26 se ta slova mají odděleně,

vysloviti, aneb že k sobě nenáleží; klade se: když následující slovo

tou hláskou začíná, kterou prvé končí; když slovo se opakuje
a nezřídka po jméně Božím, aby se uctivě vyslovilo.

11
6 10. 0576 4 א)תופח
(DDD

ירק ז. | 60 86 4 תג6185 8 co jest psané).

Massoreti nechtěli na posvátnémtextu

prováděti změn a když

viděli, že jest některé slovo chybně psané, nechali je v textu tak

státi a označili hvězdičkou

neb kolečkem

a na prázdném

kraji knihy napsali slovo, jak by se mělo na místě psaného (K*thíbh)

správně čísti (O*ré) aneb poznamenali, co na psaném slově shle

dali zvláštního.
z K*thibh.

O“ré po kraji nemá samohlásek:

ty se vezmou

Na př.: v textu jest רענ v G*ré (pod čarou) ,הרענ

tedy má zníti .הרעב
|
Opakovalo-li se některé slovo nedobře psané častěji, pak se

poznámka na kraji více nečinilá a nastoupilo O*ré perpetuum
(stálá oprava), na kterou čtenář více hvězdičkou upozorňován není:

v Pent. אוה vícekrát na místé NÝ
Boží), םלשּרי O*ré: לשר

הוה )6

IN

(jméno

(Jerusalem),

(Jméno Boží הוה má samohlásky, jež by náležely slovu

IN

"Pán můj), samo znělo by snad הָוהְי
| kdykoliv vedle "1

stojí ,ינרא nalézají se tam pod הוהn (samohlásky slova: םיהלט

5 předložkami dle toho se píše: ným,

הוה,5

" הוהa ; (skrá

Od r. asi 1520 počali vyslovovat Jehovah,

ale nesprávně;

cené: W,

T

,הויןהו
T

:

neboť jak po etymologii (imperf. od היה ten, který jest), tak 1 ze
skrácenin a z vyslovování jména B., jak nám z řeckých knih jest

známo (ldw, 'Iapé), soudíme na původní vyslovování: Jahue.
S 11. Oámec a Dámec-chatůf. (4, o.)

1 Kdy se znamení

— čte jako dlouhé 4 (Oamec):

V otevřené slabice (která se zakončuje samohláskou

hláskou slabou © 7

aneb

v slabice zavřené (končící souhláskou), má-li

tato přízvuk:mob (lam-ma)proč? ערה (4ע-8 )ם10

2. Čte se jako o (Ošmec-chatůf) v zavřených bezpřízvučných

slabikách, což bývá:

a) když následuje němé Š*vá: הלכא

(okh-lá) jídlo,

(je-li

při © Methegh, pak jest ve slabice otevřené a ZNÍ »á« DN

(z-khelá) ona jedla;

|

b) následuje-liDagheš forte:

nade mnou;

%)jř (chonn*ní)smiluj se

7

c) je li zavřená slabika bezpřízvučnázároveň poslední sla
bikou aneb pochází--li »o« z Chóolem-u neb ze Šůreg-u (tedy též před

Maggěf) Dem (uajjágom)a on vstal, DWZ

všichni lidé.

(kol-háadám)

V prvých slabikách slov םישדק (godáším) a םישרש

תאום svatosti
Vyjímka.

a kořenvčtese
I v otevřené

50

jako »0«, že povstaloz Cholem.
slabice čte se T jako »o«, násle

duje-li Chatef-Oáamec aneb jiné Odmec-Chatůf ולעפ (0%10)  ן0

dílo, ToVB (poolchá) tvé dílo.

© 12. Přízvučná znamení.

1. Vedle jmenovaných již značek vidíme v textu biblickém

mnohá jiná znamení nad slovy a pod slovy

se »přízvuky«

Znamení ta jmenují

neb přízvučná znamení: ona označovala při zpěvu

a předčítání patřičný přízvuk, udávala ale též souvislosť slov (zna

ménka přízvuku, rozdělovací a spojovací znaménka).

2. Přízvuk

bývá většinou na poslední slabice a tím jest

slovo Milra p
(dole): לטק (gatál); je-li na předposlední
slabice,zovesetakovéslovoMil 61yb
(svrchu,nahoře): bn
(mélekh). Přízvukem se, jako i vjiných řečech, rozeznávají mnohdy

stejně psaná slova odsebe:

התמ

zemřelá,"ITzemřela.
Me

133 (bánů) vystavěli, 132 (bánů) v nás;
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3. Massoreti považovali celý text knihy za velikou říši. kterou

ovládaly hlavní přízvuky jako imperatores,

menšími kraji vládly

reges, pak duces, comites (Disjunctivi) a servi (Conjunctivi).

Vak

jmenoval ta přízvučná zraménka.

4. Z rozdělovacích

jsou nejdůležitějšítato:

Sillůg (I svislá čárkapod přízvučnouslabikou posledního
slova ve verši; za ním následuje dělitel veršů: SóÓf pásůg (;)

sko0

'Athnách

-

dělí verš na dvě polovice a stojí pod pří

zvučnou slabikou prostředního slova ve verši; v kratičkých verších
bývá jiné znaménko.

S*gholtá

(-)

stává na konci slov (postpositivus proto),

někdy tam, kde bychom my měli čárku neb středník.

284651gaton (')
R*bhi?'

Paštá

(),

a Zágěť gádhól (1).

někdy tam, kde začíná věta neb řeč.

(" ) postpositivus; opakuje se nad slovem, které

nemá přízvuk na poslední slabice: 371 (thóhů).

5. Ze spojovacích,

kterými se označují slova smyslem

spojená (podst. a přídavné jméno jeho, závislý genitiv atd.) uvá

díme jen Mer“kha (—) a Můnach ().
6. Ze 24 knih St. Z. mají tři knihy: (znamení jich ON7)

Žalmy,

Job a Přísloví

jinou soustavu přízvučnýchznamének

(metrická znaménka). Vedle Sillůg-u jest 016 u“jórědh (—) děli
dlem verše, jako Athnách, kdežto Athnách jest zde dělidlem kra
tučkých veršů aneb vedlejším přízvukem po Olě u*“jóredh.

© 13. Zvlášinosti některých souhlásek.

1. Hrdelné

hlásky אא ,77 ,7

 עnemohou býti zdvojeny

a nemají proto ($ 8.) nikdy Dághěs forte; za náhradu se před R

a M samohláska stává dlouhou:

Z%. muž,

Z"WNIT
ten
. T

muž,

14

před hláskami 71 a [1 zůstává však zhusta samohláskou krátkou

a Daghěš jest zde jen vmyšlené (implicitum) שרה měsíc! שרהה
(jako hach-chodeš).

|

|

2. Dále milují hrdelné hlásky samohlásku »a« Pathach
(NĚ často má Seghol), což se jeví nejvíce pří Časování a na konci

slov, kde jj, 1 a V po dlouhých samohláskách ,*%
„,) žá
dají vplížené Pathach (furtivum): חלש pošli (u jiných sloves

לטקל ( ַחישָמmáší*ch) pomazaný.

|

3. Za S*vá zvučné jednoduché

počátku slabiky složené
zhusta Chatef-Seghol);

Š*vá

bývá pod hrdelnicemi na

(častěji Chatef-Pathach,

při M

však i za němé Š*vá na konci slabik na

stupuje nezřídka Chatef, které se řídí dle předchozí samohlásky:

DON

vy jste řekli, "ji9Mrci! j9YJ na'*-ró)jeho jinoch,

Kdykoli se při ohybání samohláska po Chatef následující
ztrácí a má ji zastupovati Š*vá, hned přechází Chatet v přísluš

nou samohlásku: ורמעי (od (רמעי budoustáti,

Pozn.

I"

ToVB (po'ol-khá..

sdílí některé zvláštnosti hrdelnic: rádo mívá před

sebou Pathach a jen velmi zřídka trpí zdvojení (Dagheš
forte) 102

za ְּךֶרְּב
požehnal.

4. Souhláska Jj (je-li bez samohlásky)

spodobuje

se ráda

s následující souhláskou a spodobení se tu naznačí Daghěš com

pensativum: D2 dal jsi, z MD. DB odtudz םש ןמ
(nespodobuje se po a a před hrdelnicemi vyjímaje [1). Zřídka se

spodobují
s následujícími1: ,ל9 "41.121

(middabběr)roz

mlouvaje,z 12.
5. Odvrhují

se někdy: a) na počátku

a% ןתdej za ןתנ V

513561:

věz za 1m

slov לaJiN

b) ve středu slov často

א ,7%  תועמ יכpřikázaníza IV;

₪ סב 61 סצ51 51826 .]ך

c) na
|
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S 14. Rozdělení slabik a zvláštnosti jich.

r. Vedle otevřených
o zostřených

slabik a zavřených

mluví se ještě

slabikách, které končí hláskou mající Daghěš forte,

tak že následující slabika stejnou hláskou začíná יקח (chug-gáj)

mé zákony.
Pozn.

I. Ani Svá ani Pathach furt. netvořísamy slabiku; hláska
mající němé Svá,

náleží k predchozí slabice; hláska

se S*vá mobile neb compos. náleží k slabice následující.

Pozn.

2. Slova a slabiky začínají vždy souhláskou (M též); vy

jímku činí na pohled ) spojovací

() a), které se před

Ševá a před retnicemi 3, 3, O, R píše 1 (0):

aodpusť, D0),

a kázen.

2. V slabikách otevřených,

ných, bývají z pravidla

|

ať přízvučných, ať nepřízvuč

dlouhé samohlásky;

tu zůstávají jen samohlásky pomocné,

MN (z +4)

krátkými

jako při segholatech:

cesta, předzájmennýmipříponami:227

rékhá)tvé slovo, a ve skupinách.,
studny;
skrácena.

חלסו

,--

(debá

21תוראּב

1 tam, kde dlouhá samohláska (Cholem zvláště) byla

3. V zavřených slabikáchnepřízvučných

jsoukrátké

samohlásky; v přízvučných mohou býti i krátké
1 dlouhé

samohlásky (z krátkých Pathach a Seghol): תמיו

(uaj-jámot) a zemřel, םכח byl moudrý,

תב

byl jsi těžký.

©

Tak jest 1 ve slabikách zostřených.

םכח moudrý,

4
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S 15. Cvičení. (Gen. XXXVII, 1-—3.)

v zemi Jakob Abydlel

Vokaot

בש

= 22VON
VÁK
ִרּומ

Uaj-jé-šeb ja-*góbh b*'é-rec

Kanaan vzemyotcesvého putování

m*ghů-ré A-bív, b*'é-rec k*ná'an,

Jakoba rody (děje) Tyto

|

pasoucí
byl
let
'EI leh to ledóth ja-agóbh

הלא ו תורת בקע

deset sedm starý Josef

vada

jóséf ben š*ba“-'es-ré
ףסוי

,

0

ša na há já ro

אּוהְו
ןאצּב
MONT
הר

הָנָשהָיָה

a on malý skot (ovce a kozy) sbratřími svými

eth'-'e-cháv baccón učhů

Bilhy

se syny mládenec

M3 JB =

רענná-'ar

eth-béné Bhil-há

žen, Zilpy a se syny

BOI JB"DN

učeth-běné Zil-pá n*šé

Josef a přinášel otce svého

או

TD
zlá

'a-bív, uaj-já-bé Jó-sef
ohavná (slova) jich

W

DNIT-DK

eth-dib-bá-tám rá-'á

a Israel ku otci jejich

לארשוו: DINO

ףסוידתֶא
ּוינָבל
בהֶא

el-*bí hém: U*jis-rá-'él

ze všechsynů Josefa ומ miloval
'a-háb et-jó-sef mik kol-bá-náv

jemu on žesyn (narozen) stáří

Ps

Dyje

ki ben-z*gu-ním bů 6

pestrou sukní jemu a učinil

 תֶנְתְּכnem

ue“a sá ló k*thó-neth pa ssím.
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S 16. Rozvržení samohlásek.
1. Původně mély semitské řeči — jak se zdá — jen tři samo

hlásky: a, i, u (0 »e« jest pochybno, užívalo-li se ho zároveň). Spo

jením jednotlivých hlásek (aa, 1, aj atd.), přízvukem, náhradou za

zdvojení, povstávaly samohlásky dlouhé; jinak byly zase kráceny.
Všechny samohlásky dělí se ve tři

třídy:

„— Oámec, — Pathach, — Seghól;

9

Ch. m., — Ch. py“

k třídě »i« a »e« náleží

C. pl., — Č. def., ——Seghól; k třídě

»u« a »o« 3 U. Š, ——Oy

——
Seghól.
©

K třídě »a« náleží

U. Ch,

©

i

Chěl,

——O. chat,

:

2. Samohláskyrozvrhují se na stálé a nestálé:
a) Stálé — změně nepodléhající jsou:
«) samohláskypůvodem a povahou dlouhé, při nichž
podkladem buď jest aneb má býti některá ze slabých souhlásek

S, 3 1: DID kůň, 27) (zapův.NY) chudý, תולק6 (תולוק

hlasy;

B) samohlásky krátké

ve zostřené

slabice, ať se silné

Dáagheš mohlo do hlásky následující vložiti aneb nemohlo (D. impli

citum);

podobně 1 samohlásky v náhradu za Daghěš forte před

hrdelnicemizdloužené: קירצspravedlivý

(místo|,
je-

(pl. (םיקידצja

1M (m. +42) žehnal; i ve slabicezavřené,

k ní připojena opět zavřená slabika, samohláska krátká jest

stálou: תּוכלמkrálovství,
Pozn.

לדגמ věž.

Oámec jest stálým v participiíchsloves VY: D2 vs távaje,
ימק vstávající na mne; u slov ע"ע 4קסתסט קס64קז

כ ja

štít, "JA můj štít; podobněChólemv partic.

act. Oal oo.
b) Nestálé

samohlásky, které se proměňovati mohou, jsou:

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

2
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©
Oámec(měnísev| = Pathach
T

צ2 Seghól);
=

— Ceré (

a

V

> 2616 )

Seghól

v- Chfiregparvum);

— Oámec-chatůfa v — Oibbůc);

dále se mohou měniti krátké samohlásky a všechna Ščva.
Š 17. Změny samohlásek.

1. Změny samohlásek omezeny jsou na trídu,

k níž samo

hlásku přeměňovanou čítáme; z pravidla mění se ve slově jen

jedna samohláska a to obyčejně v poslední neb v předposlední
slabice; zřídka zasahuje změna 1 třetí slabiku od konce.

2. Dlouhé samohláskyse skracují:
a) ztrácí-li zavřená slabika přízvuk;
puje,

přízvuk buď postu

vzdaluje-li se o jednu neb více slabik ku konci (to se

děje, když slovo vzroste);

aneb sestupuje,.

blíží-li se od

konce k začátku slova neb z poslední slabiky na předposlední

(to se děje někdy, když se dala slovu předrážka | sousledné,

viz © 48.),

když následuje

bezprostředně jednoslabičné slovo

aneb dvojslabičné

Milel,

a v přestávce (viz © 19.), na př.

5 syn, TB

syn Davidův, "M -- ףרציstvořitel

tvůj, DP — DON (uajjaágom)a vstal

(z Oámec bývá Pathach,

ze Ceré — Seghól, z Chóolem — Oámec-chatůf);

b) stane-li se z otevřené slabiky slabika zavrená,
zostřená

(z Oámec -——
Pathach,

z Ceré — Chireg — Seghól,

z Choóolem— Oámec-chatůf — Oibbůc): ae

kniha,

kniha má, DYlid, vaVlid můj, קהpřikázaní, Dn
3. Krátké samohláskyse dlouží:
a) stane-li

aneb

"PO

zákony.

se pro nějakou samohláskovou příponu ze za

vřenéslabikyotevřená: 1211 -- "m2 mé slovo, "jj vrch,

pl. DV;
b) v náhradu

|

|

za Daghéš aneb následuje-li slabé M neb ff,

které slabiku zakončuje;
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c) v přestávce:
Pozn.

ץרא
„m 28 VN
„A zemé.

I. Přibude-li slova na konci a postoupísli zároveň přízvuk,
samohlásky krátí se na polohlásky Š*vá aneb zanikají
ve Š*vá němém. Při jménech se tak děje s první samo

שה

hláskou (,

u sloves se krátívá druhá samohláska

)2 שי (רבש
T םירבד
*T : 2121,
TT 192
TIT od 133
ד byl
těžký;

(při ג60%846מ0א
.פוס

a

ja krátí se prvá

samohláska).
Pozn.

2. Postoupí-li přízvuk při slově dvojslabičném o dvě sla
biky, pak z obou samohlásek slova stanou se Šévá: tu

se prvé Š*vá nahradí pomocnou samohláskou (Chireg p.)

DVA (DETI) starci jejich.

© 18. Vznikání nových slabik.

1. Slabika nemůže začínati třemi souhláskami; mělo-li by se
tak ve slově při flexi státi, utvoří se z prvých dvou

nová slabika pomocnou

souhlásek

samohláskou,buď Chireg-em, Pathachem

(DY(za stopy) usmrtí,

רמחי ()רמחי

po

žádá, bon provazy, לכח
2. Místo prostého Ševá, které má za sebou složené Š*vá

יִלָחְּב
v nemoci

bn

(jiná samohláska
S bývá, je-h

souhláska po Ševá prostém slabá).
.3 Ševá složené mění se před prostým Š*vá ve svou přísluš-

áti

(zורמעי

souhlásky:חלטק 
os. ž.; skupina ta byla by ale v mnohých slovech tuze tvrdou

a proto se někdy přibírá libozvučná

samohláska Seghól, při

hrdel. Pathach a povstává nová slabika (tak u Segholát se děje):
*פ
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byzjevil (z o,

ךלמkrál (zTo), D2 dům (z D3),

תחלש poslala jsi (ROB).
5. Octne-li se slovo příponu mající v přestávce
mění se prosté Š*vá (před příponou) v ——Seghól

(pause),

neb v jinou

samohlásku, která tam původně byla; Š*vá složené se stupňuje ve

svou zdlouženou samohlásku mo v P. יחל 6 %

הלמה

(MLD).
6 Ševá prosté, má-li státi před slabikou přízvučnou, mění

sezhustav Gámec: nab

bezpečně, 03

bývá, když spojujepodobnáslova: 313)T 1)
aneb protivy Y")
-T WO dobré a zlé).

jako ty; (u J to

pusto a prázdno,

8 19. Přestávka (pausa).
Tak jmenuje se silnější vyražení přízvuku ve slově, jímž se

končí věta jednoduchá, verš neb čásť souvětí, a které mívá pod

sebou Athnach neb Sillůg (Ólě uejórědh).
Pro libozvučnosť bývají v přestávce dlouhé

a když jest to možno, přechází

přízvuk rád na předposlední

slabiku (8 18., 5.): "DIN já, v P. DN,

DN

ty, v P. התא

Cvičení 2. Noe staví archu.
(Z I. Mojž. VI, 9—20.)

חנ שיא

ד

: חג

 אריוDDD ONO NOM DNO

ץ

ִולאםי

ָץֶרֶא:
וכד

samohlásky

ED PON nM
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ְםֶהיִנ
Dr

VINT OOP

רֶפּגי
nan 2

ny

B?
14

17

וט

 התאMODO)

ִשלש תו

ָה:

16

המ

DÁ

DUBMOR DD MY MannDB) NOVO
17

ִי
השעת ינו:

רֶשּבלָּכ וּבדר

יִתיִר
DPP 10

18

ְשאו ףנ

19

: ףא תֶיְַהְל
DNO

DN)

No*ch (Pathach vplížené 9 4) muž spravedlivý (Dághěš silné,
proto v zostřené slabice krátká samohláska S r4) dokonalý byl
(haja, koncové h se tu nečte) mezi svými souvěkovci, (b*dorotháv,
slabé Dághěš, při koncovce se Jod nečte 8 5) s Bohem(maggěf 8 9)
obcoval No*ch (Š*vá v koncovém kh 86, Sillůg a Sóf-pasůik $ 12).
A zplodil (Milěl $ 17, 2. a) No*ch tři (8 5, 4) syny, Šěma, 10
Chama a Jafetha.
A zkažena byla země (Mil'el) před (pomocné Chireg $ 18) 11
Bohem a naplněna ( koncové ztratilo platnosť souhlásky) země
nepravostí.
A viděl (M jen pro etymologii psáno) Bůh zemi a hle, zka
žená, neboť porušilo všeliké (OAmec-chatůf před Maggěf) tělo cestu
svou (8 18, 4) na zemi.
I řekl Bůh k No*chovi: Konec všelikého těla (Dagheš slabé 13
a silné). přišel přede mne (l*fanaj), že naplněna (po Metheg zvučné
Ševá) jest země nepravostí jimi (mipp*něhém) a hle, já (Ševá
zvučné při Nůn) shladím je se zemí.

Učiň (pod hrdelnicí Chatef, kdežto jinde prosté Ševá) sobě 14
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15
16

17

18

19

archu z dříví Gofer, příbytky uděláš v korábu a pokryješ ho uvnitř
(mibbajit z minbajit) i zevně smolou (bakkófer z b*hakófer 8 13).
A tak uděláš jej (otáh mappik): tři sta loket dlouhosť ko
rábu, padesát loket šířka jeho a třicet loket výška jeho.
Střechu uděláš arše (9 13) a na loket dovršíš ji svrchu
a dvéře (8 14, pozn. 2) korábu se strany postavíš, spodní (tach
tijjim, Chireg neúplně psané) druhé a třetí (části, poschodí) učiníš.
A já (8 18, 3) hle přiváděje (jsem) potopu, vody na zem,
aby zahubila všeliké tělo, v kterém duch života pod nebem, (při
Athnachu zdloužení 9 19) vše, což na zemi, zahubeno bude.
A ustanovím smlouvu svou s tebou a (8 14, p. 2) vejdeš do
archy ty a synové tvoji a manželka tvá (prvé Ševá jest němé,
druhé zvučné) a ženy synů tvých s tebou.
A ze všech živých všelikého těla po dvou ze všelikého při
vedeš do korábu, abys živa je nechal s sebou.
Pozn. Zvláštní přízvučná znamení (v $ 12) cvičení tohoto jsou:
Ve
— slově No*ch jest prvá tečka R*bhia, druhá Cholem;
„| Tebhir, rozdělovací; "© Tifcha, rozd.; * Gereš neb
'Azla, rozd.; © dvojí Gereš, obyč. na Milra'; » "T*liša
AV —
g*dhólá (prae-positivus) rozd.; A T*lišá g“tanná, spojov.
(postpos); 5“ Dargá, spojov.; (7 Oadmáa, spojov. "<
Jethibh, rozd. (praepos.) aneb Mahpakh, spojovací.

IT. O částech řeči.

Zájmena.
S 20. Zájmena osobní samostatná.
1. Zájmena osobní jeví se v semitských jazycích ve dvojím

tvaru: delším a kratším.
Delších tvarů zájmen užívá se, stojí-li zájmeno o sobě v no

minativu; tvary ty jmenují se zájmena osobní samostatná

(separata).
Kratší tvary jsou přikloněny ku jmenům neb předložkám,

částicím neb slovesům a jmenují se proto zájmena osobná pří

ponná (suffixa).
2. Zájmena osobní samostatná.
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V I. osobě se rody neliší (bezrodá),

ovšem ale v 2. a 3.

os. (rodová).

Sing.

Plur.

1. 0s. spol. *DÍN,JN já.
2. OS.

>. 0.

?
Pozn.

muž.OD)התא
|| .א
Da |
,

ד

muž.

1203, 22
.
|1D

ty.

Nj on (ten)

ken

NY ona (ta)

my.
vy.

המח D1 oni, ti.
=
.
na ןהony, ty.

Při zájmenech třetí osoby bývá člen jj,

čímž se význam

ukazovací sesiluje a NS W1znamená vonen, týž«. V zá
jmenech osobních samost. jest přečasto obsažen význam

slovesa »býti«.
S 21. Zájmena os. příponná.

1. Příponami zájmennými

ložkách genitiv;

vyjadřuje akkusativ.

opisuje se při jméně a při před

při slovesech a dílem i při částicích se jimi

Dativ se vyjadřuje připojením jich ku

předložce ל
,י

Na jméně nahražují přípony zájm. velmi dobře zájmena:

přivlastňovací.
3. Zájmenné přípony jmen liší se v něčem od přípon zájm.
u sloves; začínají-li přípony ty souhláskou, pak se pojí se slovem

svým (když totéž souhláskou končí) pomocí eufonické

samo

© hlásky;
příponná
zájmena
osoby
HŮ
םֶכ
35 pojí
sepomoc
zvučného Sčvá.

4. Připojování objeví se nejlépe na vzoru nějakém; vzory
následující mají neměnitelné samohlásky.
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a) Suffixana sing. podst. jména.
Mužského r.
Sing.

Ženského r.

לוק hlas

1. 05. sp. M

ילוק hlas můj
(svůj

muž.j—Y př.|)

, | žen.T :
muž.|
3. Os |

הָניִּב
rozum,

rozumtvůj

svůji
6 D3

,ה ןח, (ולוק ן33806

žen. (4)

יתניּכrozum můj
©
(svůj)

ףלוקhlastvůj 102

: Top
:

vtip

f

תני

jeho

הלוק
hlassvůj
jejíNJ"

její

33910 hlas náš 13202

náš

svůj

Plur.
1.08.sp. 3

|

svůj

žen.
1D
ppoiD
vášiana'3
váš
£
:
1
יש
mž.DD

> os|

50

muž.D—
3. 05 |

Pozn.

žen. 1

ם ָכְלוק.4+ םכתניב

4

svůj

()םה  םלוקhlas jaj) DNI

ןח ןלוק

svůj

(D33

jich

jich £.

U ženských jmen f1 před příponami nemůže státi, proto

na.

b) Suffixajmenv plur. kladouse na skrácený
tvar masc. ילוק (pl. abs. Dj),
písně

váš

čistažený

u ženských jmen na תוריש

-()תוניּבZnámka pluralu »jod« při slově jeví se u všech

přípon, proto jest psána v následujícím vzoru,
k příponám samým.

jako by náležela
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Suffixana plur. podst. jmen.
Mužského r.

Sing.

pip

I. 0s. sp. M

hlasy

ילוק

Ženského r.

NÝM písně

mé, své

יתוריש

mé, své

= -enךילוק
5יתוריש
tvé
£
/

.חו=ףו

[muž M=

3.05.)žen.E

„ip

וילוק

tvé

ףיתוריש

tvé

jeho

ויתוריש

jeho

m
její

mop

n

4000

ב
její

Plur.

| „(muž.
DDV
DDŘÍD
vaše
DDDvaše
I. 0s. sp. 13V=

ונילוק hlasy naše

9

je — ןָכילוק

lm

ןקי
<> ןָילק

וניתוריש písně naše

vaše £. ןָכיִתוריש

vaše f.

= „,(mož
DM
DIPOD
₪ םֶחיִתְַש
jich
5 ןֶמיִתוש

=

(Připojená zájmena na předložkách viz © 67.)

a

6 2. Člen.

1.Člen
náleží
poněkud
kukazovacím
zájmenům
jest
pro
obojí rod, číslo a pro všechny pády :/j s Dagheš forte v ná
sledující hlásce slova, s nímž se člen úplně spojí: 1D mzda ta.
2. Před hrdelnicemi M a 7), zhusta 1 před y má člen samo

hláskuOámec: VNO (začlenemvždyVONne BD

12 88, 4.

3. Před hrdelnicemi [1 a [1, když mají Oámec aneb Oamec

chatuf, člen má Seghól:

DÝYty

hory, ילחה ta nemoc;

mají-li ale tyto hrdelnice (77a [) jinou samohlásku než — pak se

člen píše 5 081286262

אוזן onen.
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4. Daghěš
hláskách 4, 5, 9'a

po členu se často neklade

a nenahražuje pří

) (při jod, když nenásleduje hned ři neb 9).

5. Po předložkách

2 ve, 3 jako, o (nota dat.) ztrácí

se člen Jj a postupuje předložcesvousamohlásku: DOV

vnebi,

»m slabosti té.
(Při J leckdy však zůstává člen: DÍ%1D jako dnes.)

© 23. Zájmeno ukazovací.

| 5

| žens.תאו,
mužs. a sesečlenem
ono).
členemהּוה
NN ten,ta, onen
ona, (to,
ťo, ono.

Plur. spol. הָלֶא
bs)

se členem TNT

OR),

ti, ty, ta;

oni, ony, ona.
2. Genitiv

se vyjádří, když se zájmeno postaví za věc:

a MN cena toho, TN ינוע
06 těch.
Dativ הֶזְל
tomu,

NNTY té, DNO

a T2RO.

Ace.nm nN toho a n.
Pozn.

Zájmeno tretí osoby se členem ano 1 člen sám zastupují
mnohdy zájmeno ukazovací;
jakož 1 ופה
29 8 הזלח
„I

(93, 11, (11 jsou řídké tvary,

pro mužský a וזפה
29 pro ženský rod).

© 24. Zájmeno vztažné.

I. Vztažným jest slůvko רשאי (který,
kteří

atd.)

která,

které,

jež slouží všem rodům a číslům. Nezřídka jest

relativní zájmeno vyjádřeno pouhým ש se silným Dagheš v ná
sledující hlásce, aneb někdy ש a V, jež stává se pak předponou

slova: םיִמְשַּבְש
kterýž

jest v nebesích.

I člen 7 může míti vztažný význam.

2. Genitiv se vyjádří, že se vedle IN

přidá rei possessae

patřičné zájmeno příponné: (jehož kůň — zde jest ků můres possessa)
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וס

a

jehož kůň,

Podobněi Dativ a Acc.

DDID.ZN jichžkůň.

8

jemuž.

S 25. Zájmeno tázací.

1. Zájmeno tázací jest: %) kdo? (o osobách) 8 המ
(o věcech).

Zájmeno o

al

:

podrží Oámec před N, 7) a 1 před Ď někdy;

psává se před ה  ע הnejednou 1 před jinými souhláskami

zvláště na počátku vět a po předložkách המה  לעnač? nD רע

jak dlouho? ma ןעיproč?
Před Maggčf znamená se "jj))

a tu se klade Dagheš forte

do následující hlásky: ךלְהמ co tobě?
2. Genitiv
se vyjadřuje tak, že se zájmeno tázací položí

až za předmět otázky: MD" čí

dcera:

הָמדתַמְכִחčeho

moudrost (jest jim).
Dativ "95 komu 90

k čemu?(přízvuk buďna prvéneb

na druhé slabice).

Pozn.

c. MDT
DN koho!
Částice וא(kde)

המ co?
dělá z ukazovacích zájmen a příslovek

tázací:JN
které? ריִע
" המX z kterého města
(jsi?) nN- "x proč?
S 26. Zájmena neurčitá a opisování našich zájmen.

1. WDznačítéž: kdokoliv;

a

někdya

kterékoliv, cokoliv, něco;S

ימ(ten, který),

הָמָמּואָמ
)םואמ

skvrna, bod s koncovkouג
»Každý«

se u osob může vyjádřit slovem שיא neb

שיא  ; שיאu osob 1 věcí buď: 55 -5D bez členu, aneb opako“
váním slova: Dj“ Dj? každodenně,
aneb pluralem s předponou .ל

28

»Někdo« bývá v hebr. vyjádřeno slovy: שיא muž, DIN

člověk, BD) duše, M) kdo.

0

»Něco« obyčejně:a
(slovo,věc)a mm Da (DNO).
„Nice = 937 NĎ aneb937 1X a T317 NÓ ps
»Nikdo«,
DIN

שיל

»žádný«

vyjadřuje se:

רַחֶאאל

ani jeden,

אל ne člověk, DIN ןיאnebyl člověk, M N2 nikdo jiný,

 אלžádný člověk,PN DNÍ a nebylo člověka, שיא אל
ne muž,aneb ןיאs násled. participiem.
»Několik«
(někdo, někteří) vyjadřuje se: םירחא jedni,

J2/N U jsou,

kteří; také pluralem jednoduchým aneb předlož

kou W (ze).
»Jeden — druhý«,

»ten — onen« naznačí se opakováním

zájmena jהוaneb číselného jména IN

neb שיא -- ( חֶאmuž —

bratr) aneb (jsou-li jen dva) רַחֶא— ( ינשjeden --- druhý).
»Sám«, »týž« jest naznačeno zájmeny N11 a NW: se čle

nem to znamená »týž, tentýž«; »tentýž,
užíváno opisuje se slovem DBÝ kosť,

týž,

totéža

0 věci

postaveným ve stavu váz.

před určité jméno.

S 27. Úvičení 3. (z knihy Ruth I. hl.).

LDMOB

2

2 DV

ינשו אוה ותשֶאְו

VOD

ONA DV)VI DDT

DDUDB M

םֶחְלהָרּוהְי רוגל יִרָשְּבבָאומ

ְףֶלְמיִל
שיִאְה
םיִתְרַפֶא תיִּבמ

ZNÍ

MID

םַשְותיִנָשBY

יִנָשּו
שי יִמָענ ראשפו איה

NON

ּותְמַָוםֶהינ
1D ObyD

DV NPN

De eh

DI

תַמּוףְלֶמילְא

DMO

29

ראָשְס הָשא

ִיִרָשzm

DD?ומעתֶא 

הֶנְכַל
BY

DDD

 יִמָעDNM

DEA no

E

ָהמ שע ה

יִרַמַע תי
10

הָנאָש
ןהְל

av?
A stalo se (8 8) ve dnech souzení soudců (8 22) a byl hlad
v zemi (8 22) a vyšel muž (jeden) z Bethlema (8 13) Judova,
aby přešel do polí Moab on (sám) a žena jeho a dva synové
jeho (8 21). A jméno muže ($ 22) Elimelekh a jméno manželky
jeho No'“omi a jméno dvou synů jeho Machlon a Khiljón Efra
tejští z Bethlema Judova a přišli do polí Moab a byli tam (8 9).
A umřel ($ 17) Elimelekh, muž No'omi, a zůstala ona i dva sy
nové její; a vzali si manželky Moabitky: jméno jedné 'Orpá a
jméno drubé Růth a zůstávali tam asi deset let. A zemřeli 1 oni
dva Machlon a Khiljon a pozůstala ta žena po dvou svých zro
zencích (synech) a po manželu svém. A vstala ona a nevěsty její
a vracela se z polí Moab, poněvadž zaslechla v poli Moab, že
navštívil Jahveh lid svůj, dav jim (lidu) chléb (8 19). A vyšla
z místa, kde byla (9 24) a dvě nevěsty její s ní, a šly cestou
vracení se do země Judské. A řekla No'omr k oběma snachám
svým: Jděte, vraťte se každá do domu mateře své, učinmižJahveh
s vámi milosť jako jste vy učinily se zemřelými a se mnou. Dejž
(Dá) Jahveh vám, a naleznete (abyste nalezly) každá pokoj domu
muže svého, a dala jim polibek a zdvihly hlas svůj a plakaly
10
a pravily jí: (že) s tebou vrátíme se k lidu tvému.
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Jrmmnéna
podstatná

a přídavná.

© 28. Všeobecné poznámky.

Jména podstatná i přídavná jsou buď původní

jako JN

otec, VON země, aneb odvozená; odvozená buď od sloves
(deverbalia), aneb od jiných jmen (denominativa, derivata).
U původních nelze více nějakého slovesného kmene nalézti, ale
jest jich jen nepatrný počet, jako jména údů těla ןרק roh, ןיע
oko. Jmen odvozených od sloves jest velmi mnoho a jsou to buď

holé

tvary, mají-li také jako sloveso jen tři hlásky; aneb tvary

rozmnožené

hláskou nějakou přistoupivší buď ku začátku aneb

ku konci slova. Přistupujícíhláskou bývá jedna ze slova MAJI,

proto se jmenují tvary rozmnožené»heemantica

nomina«.

Složených jmen není, jediné ve starých jmenech vlastních

a V pojmenováních jako: לעילּב ničemnosf, DIN
(otec
množství), N22
(muž Boží), 2M*371 (milost Boží), לעבינח.
(Hannibal, milost Baala).

S 29. Rod podstatných jmen.

1. Jazyk hebrejský nemá rodu středního, jediné mužský

a ženský

rod.

Slova naše středního rodu nahrazují se v he

brejštině obyčejně slovy rodu ženského, zřídka jen slovem muž
ského rodu.

2. Rod nelze dle tvaru jména hned stanoviti; jen někdy se

pozná dle významu,

u slov ženského rodu i dle zakončení;

(sing. mužsk. rodu nemá zvláštního zakončení).

a) Významem

jsou mužského

rodu: jména mužů, ná

rodů, hor, řek, moří, větrů, měsíců a kovů, — ale s vyjímkami.

b) Významem

jsou ženského

rodu: jména žen, ženských

31

služeb, měst, krajů, zemí a údů těla (kterých jesť dvé); na mnoze
1 slova značící světlo, oheň a jiné přírodní síly.

c) Zakončením

jménanaj,

jeví se býti většinou ženského

תי (nebpřihrdelné
i |), תי
תו.

rodu

DN
2 V.

3. Ze jmen rodu mužského tvoří se druhdy jména rodu

ženského přidáním koncovky n

רישpíseň, nO,
Pozn.

aneb DnD (hrd. fY—) na př.

ערומpříbuzný תערומ fem.

Některé slovo označuje zároveň mužský i ženský rod

NT vlk i vlčice (nomina epicoena); podobně míní-li se
jménem některým národ (lid), jest mužského rodu, míní-li

se tímžeslovemzemě,jest rodu ženského: V

Že jsou

i v hebr. jména, která při stejném významu jsou rodu

mužského i ženského, jako UG
kládati.
0

slunce,

netřeba do

840.
1. Vhebr. vedlejednotného
číslo dvojné

a množného čísla jest ještě

(dual), jehož se užívá při jménech, kterých jest vůbec

jen dvé. Koncovka dualu jest ĎD»
© a přidává se k jednotnému číslu:

IN ucho,

i

DIN

obě uši, םיִפְלַא
2000; koncovka jména fem.

se před koncovkoudualu mění v MD: E

ret,

DNŮ rty.
2. Plural
koncovky DY—;

pouze Ď.

při slovech mužského

při slovech, která končí hláskou jod, přidává se

—;koncovka slov 7)— se před koncovkou množného

čísla odvrhuje: DID kůň, DDD;

V,
vidoucí,

rodu tvoří se přidáním

prorok,

3. Plural

3

národ, D3;

ru

.םיזח (Koncovky plur. řídké jsou M

při slovechženského

rodu tvoříse přidánímkon

covky[ij; tato koncovkanahradípřijménechna i

DD

zakončených, v plur. prostě tato singul. zakončení; jména na ]ןו
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mají v množném čísle [ij%—:

jména na Ni) ale ]ךןי |, jako u

ruka, NÝTYN22rok, תונש MOD království: niob.
Pozn.

1. Sing.podstat.

jmen značí někdy množství (hromadná,

Pozn.

2. Jiných podst. jmen užívá se jen v množném čísle: םיתמ

coll.) ןאצdobytek,

(drobný) skot, ףועptactvo.

lidé; některépluraly mají význam singul.: DY

mládí, DDT stáří DN život (DY voda, םיִמש
nebe.)
Pozn.

3. Podst. jména, jichž se v obojím rodě užívá, mívají obojí
plural mužského i ženského rodu. Některá jména muž
ského rodu mají v množném čísle koncovku ři), a zase

jména ženského rodu koncovku Ď*—.
S 31. Skloňování jmen. (Pády.)
1. Skloňování jmen a označení jednotlivých pádů v hebrej

štině biblické není; za zbytky pádů, někdy snad užívaných, poklá

© dají
sekoncovky:
[1(bez
přízvuku
přidá-li
seku
jménu,
značí
směr, kam? na př. התיבה domů; a V— nachází se tu a tam
v P. sv. a ve vlastních jménech: 1P31)3 syn Be'orův; 33 (jako
genitiv).

|

2. Pády náše jsou v hebrejštině někdy předložkami, jindy

úzkým spojením slov (stavem vázaným) nahrazeny. Nominativ

jest status

absolutus

(prostý stav, bezvztahu) jména; voka

tiv má týž tvar, bývá nad to častěji se členem. Dativ

předložkou ל akkusativ

se označuje

jest buď prostý tvar jména, aneb jest

určen částicíNN neb "7M (nota accusativí). Ablativ

a Instru

mentál jsou opsány předložkami a (v), Do I s následujícím silným
Daghěš (ze), před hrdelnicí 79, a poněkud i částicí 3 (jako, podle).

Při částicích 5, 3, 3, odvrhuje se člen 1, když byl částici

postoupil svou samohlásku. Genitiv

vyjadřuje se omezeným

či vázaným stavem řídícíhojména(status constructus).
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© 32. O stavu vázaném.

1. Ve slovech »dům krále« (králův) na př., jest »dům« genitivem

»krále« blíže určen. V hebrejštině stahuje takové bližší určení na se

celý přízvuk a zůstává proto nezměněno, kdežto nomen regens, (které
jest u nás v nominativu) ztrácí přízvuk a tím se někdy pozmění

1 samohlásky 1 souhlásky jeho. Na př. [2

dům, Ton

תיּב

dům králův, DN zákon, Nj) NIM zákon Boží.
O řídícím jménu, které v takovém genitivním vztahu změnám

podléhá, pravíme, že jest ve »stavu

vázanéme

vin statu

constructo«,
2. Ve příčině změn samohlásek viz 8 17.

Nezměněna

zůstávají krátká slova, mající již původem

dlouhé samohlásky ; v singuláru též »vsegoláta« mužského rodu.

Koncovkafem.ה

měníse vii |

covky plur. DY— a dualu םי

mění se v

M jest nezměnné.Kon
-י:  םיבכוכhvězdy,

םימשהDID hvězdynebeské,םילגר
nohy,zn
nohy mužovy.
Jména od sloves odvozená a na f].— vycházející, mají ve

stavu vázaném koncovku1 -:

DY 162616

הנחמ tábor, ležení, הנחמ

|

3. Jména podstatná a participia bývají ve stavu

ném, ať má jimi býti vyjádřen genitiv

váza

subjektivní

(pů

vodce)aneb genitiv objektivní; na př. TD תמיא מ5%26
králova, bázeň před králem. Jména(zvláštěparticipia)bývají
ve vázaném stavu i před zájmennými příponami a před predlož

kami:120

JNIN jeden z nás, "2 יבשויbydlící vní (oby

vatelé její) ; ano 1 když závisí na jméně vztažná věta počínající

slůvkem "j/N

aneb bez něho, může býti jméno ve stavu vázaném:

DV רּוסָא
 ףסויIZ
Pozn.

םוקמmísto, kde byl Josef svázán.

Jméno ve stavu vázaném může se pojiti s předložkamu.

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv,

9
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© 33. Zájmenné přípony podstatných jmen.

Zájmenné přípony na jméně značí příslušnosť a genitiv
(zastupují i přivlastňovací zájmena, kterých v hebr. není). Přípony
na slovech

jednotného

čísla liší se od přípon na slovech čísla

dvojného a množného;

připojením jich měnívá se jméno pod

statné, které stojí jaksi ve stavu vázaném.

Zájmenné přípony jednotného čísla.

—2—1
!"אש

Vzor: "1371
TT (slovo), st. constr. "13"1.
7

Sing. 1. sp. M

můj. má, mé,

"127 mé slovo

svůj

תר

2. |

3

(vpauseT“

i : =

|

ברבר

ףv evaj, tvá, tvé, i IT: slovo tvé

=!
[ ה, Mjeho,svůj,
19371
slovo
jeho
ŽP,
ה
její,
svůj, "13"
slovo
její
T
T T“
TT.

05-[>
!98
© Plur.
r.sp.
32,12

|

náš,
naše,
13")2"1
slovo
naše
svůj

“T+

O“ slovo
váš,
vaše,
DD"127
vaš

2.

2 ןֶכ
--

(8

i,

וי

svůj, svá, své, 2 21

D—
|
T

jich, jejich,

slovo vaše

D12"1slovo
jejich

Zájmenné přípony množného čísla.
D2
Sing. I. sp. M

„ Jmp

Um ₪

2.

m.j,

T
2 חףו
T <>
„

st. constr."1D“.
moji, mé, má,

"2"

SVOJI,SVÉ, svá,

0

tvoji,tvé, tvá,

svoji,

WM (počt.)jeho,
její

02

.- 7:
„027

slova má

dlovatvá

199271slovajeho

TT:
19121
T T slova její
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.

=

Plur. 1. sp. 13%“

>

ב

2. "8 D- ee

naše, svoje

vaše, své

7

ונירבד slova naše

=

pa

D> M

םֶתי
.= ומי
= 0 | své DM
3:[P.m
ny
Pozn.

slova vaše

slova jejich

I. Pri množ. č. nalézající se * jest dobrým rozeznávacím
znaménkem a nalézá se i u koncovek žensk. rodu ři.

Pozn.

2. Slova na fj.— ztrácejí tuto koncovku před příponami;

pro 3. osobu sing. přibírají 11 — a ה

fem.ה
Pozn.

koncovka

měníse předDD a je vivo, jindy MM

3. Činí se rozdíl mezi těžkými příponami a lehkými;

těžké přípony jsou: DD, je ,םה ( ןחstahují na se
přízvuk); ostatní jmenují se lehké.

S 34. Jméno přídavné.

1. Přídavných jmen jest veliký nedostatek a neliší se tvarem

od podstatných jmen. Přídavné jméno naše se proto nahrazuje zhusta
podstatným jménem, jež se ku hlavn. jménu jednoduše přistaví:
DVDNםיִרָמִא
slova

pravda

Lj.

pravdivá; aneb, aby se vyjá

dřila látka a jakosť věci, užije se stavu vázaného: ne?
יל
nádoby stříbra t. j. stříbrné; 1 předložkou se může vlastnost

dobře označiti aneb pomocí slov שיא m už, לעב pán, 5 syn,

תב 46018 opsati: NY UN muž rozvahy, rozvážlivý,
רַעָש
לַעּבmuž vlasů, chlupatý,

by“ ja syn síly, silný,

udatný; הנשדje syn roku, t. j. roční ednoroční
Přídavná jména tvoří tvary ženského rodu a množného
čísla tak jako jména podstatná:

תולורג
ג

לודנ veliký,

MÍT.

םיִלּודְג

dvojném čísle se nevyskytují.
3*
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3. Je-li přídavné jméno přísudkem,

pak se zhusta klade

před své podstatné jméno: DYNO לוג veliký jest Bůh;
je-li přívlastkem
(attribut), stává za podstatným jménem:

ןטק  שיאmuž malý.
Pozn.

Většina přídavných jmen vzata jest z participií, aspoň
mají podobu participialní.
© 35. Stupňování.

1. Stupňování, pro něž není zvláštního tvaru, opisuje se tak,

že po přídavném jménu následuje porovnaný předmět s před

ložkou le CM,(מpřed,ze: TO

DONmoudřejší krále

(nad krále). ויִנָּבלָּבִמ
 ףסוידתַא208

než všechny synysvé.

miloval

Josefa

více

|

2. Stupeň nejvyšší (superlativ)bývá opsánslůvkemX5
(velmi), opakováním přídavného neb podstatného jména, před
ložkou

2 (v, mezi) po přídavném jménu, aneb tak, že přídavné

jménojest opatřenočlenem. 33

V) velmi zlý, nejhorší,

םיריש רישnejlepší píseň, píseň písní, ןסקה3

jeho:

nejmladší syn.
S 36. Samohláskové změny při skloňování jmen.

Samohlásky mění se zhusta ve slově, buď když má býti ve

stavu vázaném, aneb když se mu přidávají zájmenné přípony aneb
přípony množného a dvojného čísla. Změny dějí se proto,

že

přízvuk příponoupřechází na jinou slabiku a při stavu vázáném na

následující slovo.

Abychom poznali různé ty změny, budeme je:

pozorovatina vzorech mužského

a ženského

rodu.

S 37. Vzory mužského rodu.

Jména ženského rodu se zakončením jmen rodu mužského

podléhají v jednotném čísle týmž změnám jako jména r. mužsk.;

v množnémčísle mají ovšem svou koncovku ij.

Vzhledem ku

změnám rozeznáváme sedmero skupin podst. jm. m. r.
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I. Samohlásky neměnitelné ve jménech jedno
slabičných

neb víceslabičných,

(Skup. r.) Příponyse tu

přidávají dle vzoru v $ 21.

Příklady:

D?ĎDkůň, "j3A rek, hrdina, "j)3V sloup, רוא

světlo, רוכב prvorozený,

p

(pl DY)

%3 lid, M cizinec, příchozí, שּובְלšat,

město, DYJE spravedlivý,(4

květ לוקhlas.

II. Měnitelná samohláska v Sředpostední sla
bice

(v poslední neměnitelná).

Samohlásky Oámec neb Ceré

mění se ve stavu vázaném ve Š*vá, při hrdelných hláskách v Chatef.

Vzor: J9DB dohlížitel, dozorce. Množ. č. DYTOB
Přípony:

TTPB PP
oP

DB

TPPOTPP
jev

OPP

Váz. stav

OPP

> םֶכְריִקְפ
וניריקפ

היִריִקפ
ויריקְפ
TPPOVIPP
TPPידי
VDB DVB

21

De"

וניִריִקְּפ

Příklady: HON (DODN pl.) věrnosť, ní břich, M22 čest,
םוקִמmísto, ND prořok, T
vůdce, םולש mír a partic. pass.

Oal, Wa
Pozn.

(st. constr. HDD paměť.

Ceré předposlední slabiky zůstává u některých slov v jednot
ném čísle nezměnitelným a jen v množném čísle nastu

puje Š*vá: na př. רוזא pás, ירוזא; ale pl. DN,

podobně ji

hyzop, (D19 zkušený.

i

III. Měnitelná samohláska v poslední slabice:
a) je to buď Oá mec,

které se ve stavu vázaném a před

těžkými příponami skracuje v jednotném čísle v Pathach (někdy

však DD,
DOD"1)),
v množnémčísle
těžkými příponami) ve Š*vá;
b) aneb jest to Ceré,

(ve stavu vázaném a před

které se ve stavu vázaném udrží

(před Maggéf krátí se v Seghol);

před příponami na místě Ceré
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nastupuje Š*vá. Sejdou-li se tak dvě Ševá, nutno nahraditi prvé
z nich samohláskou pomocnou, totiž Chíregem v jednoslabičných,
Segholem ve víceslabičných slovech (při hrdelnicích Pathachem).
Jednoslabičná slova a několik víceslabičných udržují v množ

ֶם
רצ
20894
ִ רַצואי
ném čísle prostém své Ceré.

םֶכיִר
ÍN
םיִרָעְואיִרצוא

 ימהיDMO

י

םד

krev

DI

Příklady: DDÍD hvězda, ODM chrám, 3D7I
kázeň, בשומ sedadlo, בָהְכִמpísmo, BDO

DBV

poušť, IDM

číslo, ןָּכְשִמ
obydlí,

soud, םֶלּוע
věčnost, גד ryba, T ruka, Da

synové,

DMO dnové, םישנ ženy.

תומש
יתו
ֶם
ִםֶכי
תומש
יבשם
ָםֶכְב
בשו
obyvatel
DPA

éno

יבש

םש

םיבשי

םֶחְב
םֶכחַבְומ
ORPIZoltářNAM
ODNÍMÁ nam

תּוחְבְִמ NÍM

Příklady: DN nepřítel, רעומ svátek, רפס písař, טפש
soudce, a partic. act.

IV. Měnitelné samohlásky
poslední

slabice:

v poslední i v před

jsou buď obě Oámec: רָבּדslovo, aneb

Oámec a Cerč: ןקז 518760, 8262 )2676 8 Oámec בבל srdce.

U těchto slov nahradí se první samohláska jednoduchým (při
hrdel. složeným) Š*vá, druhá Pathachem. Před lehkými příponami
však zůstává druhá samohláska ve své délce.
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Některá jména, jako ")1i
mají ve stavu
*'ד zeď, m ..— bedro,
vázaném tvar segolát: "1"ji
hk Mו (937
T T viz © 33).

IO
ינקDI
 םכש

DL

.

DI

stařec

DY

Podobně: BTT maso, 1TT obilí, DMI)
zlato,
TT

רָחַמ
TT 36

byjm
TT přísloví, 295
S T hlad.

V. Segoláta.

1. Jména tato jsou vlastně jednoslabičná

o jediné samohlásce; aby se mohly souhlásky takových jmen vy
sloviti, vsouvá se mezi druhou a třetí kmenovou hlásku pomocná

samohláska, obyčejně Seghol (proto Segoláta), při hrdelnici Pathach,

pred Jod ale Chireg; pri tom stává se první slabika ze zavrené
otevřenou a proto se v ní Chíreg prodlužuje v Ceré, Oámec

chatůf v Cholem, Pathach se přispůsobuje v © Seghol (při hrdel
nici zůstává). Stav vázaný se pří Segolátech v singuláru od pro
stého stavu neliší,

Kdykolise ku jménuv jed. č. přidá přípona neb samo
hlásková koncovka, ztrácí se pomocná samohláska a původní
jednoslabičný tvar se zase objeví. 18% jest tomu též ve vázaném

ב

stavu množného a dvojného čísla, který končí stejně *.
V množném
čísle prostém ustupuje samohláska prvé kme
nové hlásky prostému Š*vá (bylo-li tam Chólem, nastoupí někdy

Oámec-chatůf neb Chatef-Oámec) a u druhé kmenové hlásky jest

om
mo ee 0

dlouhé Oámec.

7m

2M!

on 1

ְִסָּפְר ירצו

al

Dom

pamět 21

9D
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םָפיִחְב
יִחְּב
ְיִחְב
DNO
ירע
םֶכְר
רעש
9%
רעש
()ךְעש

םֶכָחְבַת

D1

NaLobět

a)

(MDD

OP
"B
ילַעָפ
םילָעְפ
DU

"Ve "VU DV

םֶכְלְעְפ
ָהלילָעְפ
DyBto
bydbyp)
 שרקsvatosť
שרק( שרק

 םָכשְרִהVP

Wp.

DV

Příklady: Ton král, Pat země, DUliják, JDN milost,
virice,שָפַנ 
 שָבָּכberá-

nek, „72 slib, 192 (73)

רקש 

nardus, 2

orel, by tele,Cay)

lež — jako

 עשי spasení,

, עַשְרnepo-

רענ )ירעיו

1886; גס בחר לעפ: ,38%; דחש491 להא שרל גס: stan.
ןזאucho, DN pokrm, שרח měsíc.

|

3. Jména segoláta odvozená od sloves =,

při

"nichž (7) často se mění v %,mají toto jod úplně za souhlásku:

jako

TT.

Jako

2

atd. DM
DOB

M

ירא lev

B

"IB

יִרְּפovoce:

B

© jeko
TD םיילח
bm.Óm.
nemoc
n
0

4. Jména segoláta odvozená od sloves, jichž
střední

kmenovou hláskou jest j neb * (%"Y)podobajíse

segolátům jen v singul. prostém; ve vázaném

stavu mění či

תע
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stahují samohlásky a—i v é (v Ceré), a— 1 ve Uau-Chólem

a tím nabývají stálých samohlásek: DM oliva, IMpl.

םיתיז תומ

smrť, ij,
DNÍ,
לילnoc, ןיעoko, pramen.
Mnohá slova toho druhu ani segolátního tvaru nemají, jako:
"3M světlo, %) národ; u jiných mají * a ) v pluralu vlastní samo

hlásku: DON

(od ליח vojsko) constr. sam.

VI. Jména se zdvojenou poslední hláskou. K těm
náleží nejen jména od sloves Y"M (mediae geminatae) odvozená,

ale i ta, při nichž se J assimilovalo a jména národní a rodinná
s koncovým *—.

Jakmile se nějaká přípona k slovům těm při

druží, objeví se silné Daghěš v poslední kmenové hlásce. Ve stavu

vázaném se samohlásky krátí:

z Oámec bývá Pathach, z Ceré

Chireg, z Chólem Oibbůc (před Ševá |

Amec-chatůf), Pathach

buď zůstává aneb se ostří v Chfireg.

Příklady:

O moře, 6 םי ;םימי

DN matka, c. DN,

MaR, תומְט; TYmoc, c. TY (TY), DT zákon,c. DN, p,

pl. DP

DBPN,

בר mnohý, D*2", NB, pl. DYMĎdrobty, ג zahrada,

ץקkonec.

VII. Jména odvozená
ה

od sloves ה"לs koncovým

V stavu vázanémmění se koncovkai

v ף3
צ

kdyby

mělo následovati (1 po Ševá, tu raději mizí a postupuje

svou

samohlásku hlásce předcházející: הזח prorok (vidoucí), con. הזח

ֶם,הטמ םיזח

9,

con. MLO, NOD; nap

třtina,p constr.,suff.נק DDIP, DI
pohled, "0 pastýr.

Jao DD

הֶאְרַמ

© 38. Vzory ženského rodu.

1. Ze slov mužského rodu tvoří se slova rodu ženského při

dáním koncovky 1.,

neb 1. — (při hrdel. 7)),

nastanou změny samohlásek,

a ve jméně

jako když se k němu přidá lehká
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přípona zájmenná: לוד veliký, „i
veliká; TD král, הָּכְלַמ
královna; לכא 8 MIN pokrm; בר mnohý, הכר mnohá;

הצק 8 הצק

konec; רָבָחspolečník, תרבה

společnice.

Jména končícíוו
8  התכהmívají ve stavu vázaném
a před příponamivedle obyčejného tvaru též zakončení: L >

aneb
1..

|

2. U koncovekmnožnéhočísla Nj)|

a תו= 6 =תו

a řy)) prostý stav shoduje se se stavem vázaným.

Pozn. Koncovce pl. fi] přidává se přípona 3. os. |
nežli patřičná delší: ODi?|

T

Častěji

3. Přidávání přípon zájmenných zcela dle 8 17.:
Těžké přípony

Lehké přípony

(Viz$21,str.24,25) písně Tj"

תו
 תונש
DPD

ית

DP

הצע

ת תוצָע

Prostý stav

Vázaný stav

תנָשrok

.

rozum

הניב
T

.

ny

Dea

ֶכְתַּכְר
יִתְּכְרְב
תָּכְרֶּב
999%
DMZ
ּםֶכיִתוכְר
יִתוכְרַּב
NIDM תוכרְּב
|
PAM
יתר
תר
עַנ
םֶכיִתור
יִתורענ
תורענ
ny

| DDM
DRD
תובְרָח
ברח
DP

na

DZD
OK
DDV

NB poušť,
spoušť
nan

DINpsaní a
OMK

DN

NN

|
DNA,
תְלְְְנ
תל
פא
no
תו ת
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Těžké přípony

Lehké přípony

D3P

O3

Vázaný stav

Prostý stav

DOMp

me

| םֶכיִתותְשְר
DIRE
תותשרותשר

= DP=יְרְכְשַמ
ֶרַכְשמ
9= טִמ
DDDDMO

Příklady: הָניִּב
25
DB kráva, הָמוקvýška,s

NDK

nad

הָריִחhádanka,"aĎ holub,
konec;n
spánek,הקרצspra

vedlnost, הרָמע (VADY) věnec, koruna, a
křik; הלחנ
dědictví, moby panna, noo
radost, הֶַחָפָש
dívka ; הכא loď,

DD

moudrostNOM hanba,hana, הרבעslužba;Mo

hlídka, תנתּכ sukně, תֶרַכְשִמ
mzda; תל dvéře, nep

np

luk;

OOÍDD pane, NÝDNOnáš, תַשָרַחַמ
יתשרַחמ

rádlo.
4. Duál

הפ9

před příponami a ve stavu vázaném shoduje se

s plurálem jmen mužských.

P
DA

mo

mo

čelistidvě

וינש

ינש

dva zuby

DY
םינש

© 39. Přehled jmen nepravidelných.

U některých často užívaných jmen nalézáme ve tvarech stavu
vázaného a v množném čísle jakés zvláštnosti či zdánlivé ne
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pravidelnosti;

jen zdánlivými jsou tyto nepravidelností proto, že

mají své odůvodnění v původním tvaru jmen.

-28 otec; constr.2, 56 5 VN (můj otec),TIN
plur. MaX constr. MaR.

„NNbratr; constr.TN se suf. T

SN.

DON

DN. plur.constr.TN, se su VN, TN,
místě VON píše se PK;
implicit.).

 רחאjeden; constr. JN;

1 někteří,

fem. NN,

םֶכיִבְא

plur.

DDK (na

v i plur. jest Daghěš forte

v pause DN:

תוחא sestra; constr.Dn;
(plur. DP)
na dvojí tvar: DN
neb .תוחא

DOYINN

פררה

suffixadávajíse

constr,יִשַנָא

 ףתשא:
 ישנse suff.וישנ

DN děvečka; plur. 777TN constr. תוהמַא

 ; תיבplur. D2

DM

part.Oal od Fi)3).

j2 syn; constr. obyč. je (zřídkaךכ se suff. 22, 022, plur.
constr.JA,se suft. 33, DMI.

., תונב6
|

nn tchána

r.ימי

ff.,יל

65

תומח tchyně, jako חַאa .תוחא

:

ְּםָכיִל

וימיִמ

 הפústa (0s); constr. %Ď se suff. %E)(ústa má) TB,
. םיפ קוט3 תויפי

DVD,

VN hlava; plur. םישאר constr. ישאר 56 5% ונישאר

45

8 40. 0 číslovkách.

I. Číslovky

základní.

(Cardinales.)

Číslovky základní jsou podstatná jména odtažitá;

toliko

רחא £. NN (jeden, jedna, jedno) jest jméno přídavné.
0 Při číslovkách do deseti rozeznáváme rod mužský a žen

ský, tvar prostý

a vázaný,

od rr až do 99 rod mužský

a ženský.
Císlovky do 10 mají v masculinum zakončení žen
ského rodu.

—

tvar
prostý:
tvar
vázaný:
tvar
prostý:
tvar
vázaný

Se jmény mužského rodu:

Se jmény rodu ženského:

|| 4:הָעַּבְרַא
השלש
ֶשלָש
שלש
לש
תַעַּבְרִא
עַּבְרא
=ְרִא
2

|

IDN

רחא

DW

2

= תַחַא

DD

אחַת

יִתְש

5הָשְמִח
nen שמח
שמח

|| ?8הַעבש
תעְבש
ַבְש
V
D
הנמש
תנמש
הנמש
=DU
6

ned

תשש

= שש

שש

-||= 5
9הָעְשִת
עְשִּת
vnvn
הָרָשְע
myWy
=By
Čísla 11 a 12 vyjadřují se číslovkami

I a 2 ve stavu váza

ném s následujícím רשע Ž. r. הרשע (jako: jedna, dvě (na) de
sítku); při čísle 11 užívá se zastaralého יתשע  ותשע60282( (8

רחא ()תחא

|
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Mužský rod:

Ženský rod:

[
7
רֶשָע.
mes
75%
|
ָתָש
₪ָָר
(םיִנש
יִנ
הֶרָשָע
DU
(neb
DNŮ
| רָשָע TON

„p

DOR

| 3%
רַשָע
הָרָשָעהָשלש
שלש
14

הָעְּבְרַא

PDK

15

nen

שָמִח

16

n

שש

7

nyay

עב

18

הנמש

MAD

19

nydn

vw

20

םיִרשע (plur. od רשע

Ostatní desítky tvoří se plurálem jednotek, který jest
obojího rodu a nemávázanéhostavu: DWDŮ,
. : DYPIN,
67 -ז OUN.
+ 4

םיִעְשִּת םיִנמש

Je li číslovkasložena

z jednotek

a desítek,

(od 21

do 99) klade se prostý tvar jednotky před desítku aneb za desítku
(v pozdější době). Mezi jednotky a desítky klade se vždy spojka
 — וu jednotek rozeznává se rod:

םיִרָשָעְו
IN

mody

pry

DO

pw) DOBY

roo sluje האמ (rodu ženského) constr. DND, 200 duálem:
םיתאִמ 300 vyjádří se תואמ s předcházejícím vázaným tvarem

příslušné jednotky, jako v češtině:

"מ שמח

תואמ שלש

atd. ro00 jmenuje se PON, 2000 nebu,

"M עבְרַע

3000—9000
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vyjadřují se plurálem םיִפְלְשjemuž předchází vázaný tvar muž

ského rodu příslušné jednotky: םיִפְלַא
תשלש

10.000 vyjadřuje

se slovem הָבָּבְר
(t. j. množství), také תובר ND,

DN

20.000 =

30.000 a dále תוכר s předchozím ženským prostým

tvarem jednotky.

IL. Číslovky

řadové

tvoří se od 2—1o0
tak,

číslovce dá zakončení *— fem. 71);

že se základní

femin. označuje zároveň

zlomek, čásť: תיִשיִלשtřetina, u některých vsouvá se nad to
v předposlední slabice Chireg magnum. Řadové číslovky od 11

počínaje jsou zastupovány základními
prvý

ןושאר

druhý

ינש

číslovkami.
prvá
druhá

הנושאר
היִנש DVI

třetí

ישילש

třetí

תישילש

čtvrtý

ו
p

čtvrtá

תיִעיבְר

pátý

ישמח

pátá

תישָמח

|

sedmý
יעיבש
6084
יעיבש

-

devátý
יעישת
devátá
תיעישת
desátý
ירישע
desátá
תירישע

šestý

osmý

ישש

יִניִמש

šestá

₪4

תישש

שמִינִית

Radové číslovky mají i množné číslo a připouštějí přípony
zájmenné.

II. Ze zlomků mají zvláštní tvar jediné: 473 polovina,

VD čtvrtina.
IV. Násobnosť

vyjadřuje se buď slovem DYBĎ krok,
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DNN DVDjednou, םימעפdvakrát, DVD שלש třikrát;
aneb vázaným tvarem femin. číslovek základních -37

jednou mluvil;

תחא

aneb slovem: DNY (časy)— krát.

Cvičení4. Potopa.
(Z I. Mojž. VII, 1—24))
A4

l k
1D“

ְּףחל:

רוד

הָבתַהלֶא
ָתיִּבלָכְו
הפאב
eb

pry

מנֶלjm ně

pw

ַהעְבְש הbien

ִ אּוָה םיIND

ַע
ִי
 יחלmapA

nad

Kný1 רוע

ְּיִתיִחַמ
ם
הלל

ּלֶכְּכ
שעיוחַנ

לּוּבמַחְהָיָהםָי

ןapo“

וקווי

ָהָגניִאה
iy

baze

הָמָראַתְלע םינש םי:
םיִהְלֶא
ry

ZRD

11

Dויה לע 

יִנָשה רָשעְדהַע
12

תֶכ
מ הָבִר
13

"Dp MŠNA Čo DÝODYŽBné

DÝNI

DÝÍDYZON
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4₪
14

n: :הבה
 שמbon

ְףֶנ:רּופְצ

ימ

םיו: my dop vě

16
17

ּואָּברֶשְא

ּםי

לבמה
18

ַםֶרָתNDO

ל

19

ְץֶרא

ץֶרָאְה
לע

onםימשה :

MOBVRPTY Dp1373

JVM
1D

ּלָכְב
ְהָיַח

חורדתמשנ םייחו

יגפדל
ֶורשם ח

םי

ףועדרעו

הָבַת: וא

Pozn.

האר

po

2 Da a 55;

(Gen. VII, 1—24.) Verš

1. יִתיִאַר
(viděl jsem) od

složeno z Da םינפ a z přípony I. 0s. W. 2. לפמ

107 חק
( כתvezmeš si) od slovesa חק
P

mem IDN od -

na místě

žena. V. 3. nv“ D1má Cerénáhra

dou za Daghěš compens. ףוע ta (z ptactva);

תויחל (inf.) aby

na živu se zachovalo. V. 4. 113)
(a vyhladím) od 5 החמ
;
. *T
TT
Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

4

D0

s) z ןמ a by.

V. 7. viz © 30. V. 8.

MaDN z JN (ne, není), vkladného

Jj a přípony 3. os. £

V. r.

oho), ל bývá při udání měsíce za genitiv. V. 13.
(םַצָעּבDY

kosť) nahražuje zájmeno a překládá se slovem vsám,

ּהָניִמְל
(dle druhu

svého) z 0

 ואשיוod
 ופכיוod

22  ּותמod

zemřely.
V. 23.DINO 2 1 a DIN; R

2M

a po-

zůstal.

Slovesa.
S 41. Předběžný rozvrh.

1. Kmeny hebrejských sloves skládají se po většině ze tří

souhlásek (lit. radicales).

sloveso ve tretí

V nejjednodušším tvaru objevuje se

osobě sing. masc. perf. [ tvaru

a ten tvar jest slovesnýmkmenem
slovo v řeči a v slovnících uvádí.

infinitivní

neb imperfektní,

perfektním;

Oal

jím se časo

Jiný jednoduchý kmen

jest

kterýsloužíi tvorběimperativu;

jím uvádí se ve slovnícíchslovesajako םוק צ1

E

pozoro

vati (perf. םק ja) poněvadž se v jich perfektu všechny hlásky
kmenové neobjevují.
2. Časy

či způsoby časů, kterými se děj slovesa různě jen

dle dokonavostijeho vyjadřuje, jsou dva: perfektum
a imper
fektum; perfektem se označujedokonáníděje, dosaženívlast
nosti atd., imperfektem

nedokonání děje buď v minulosti, neb

v přítomnosti aneb (nejčastěji) v budoucnosti (futurum). Výrazy

slovesným,, jakojsou:indikativ, imperativ, kohortativ
a apokopát,

se děj a základní význam slovesa blíže určuje;

1
časováním

se co do čísla, osoby, rodu a způsobu omezuje.

Infinitiv

a participia

platí za jména slovesná,

3. Ze základního tvaru vychází šest odvozených

tvarů

jiných, které vyjadřují původní význam slovesa různě dle rodu,

(medium, střední,trpný), dle kolikosti

(násobení, opětování), dle

vztahu (příčinaděje, zvratné neb vzájemné působení atd.). Tvary
ty vyvíjí se buď proměnami vnitřními
(proměnami samohlásek
km., když se ku kmeni nová souhláska nepřidá) aneb proměnami

zevnějšímui (když hlásky nové přistoupí) aneb obojí

proměnou

současně.

4. Dle znění perfektních tvarů slovesa לעפ obdržely tvary

odvozenéstálá jména,

:

1. tvar jmenuje se však לק Oal t. j. snadný; označuje původní

významslovesa,na př. IB
2. tvar Nif'al

pohlížel;

dává slovesu význam media

(středního rodu)

neb passiva, na př. "j2DJ byl pohřešován, hledán;
3. tvar Pi'el znásobňuje a sesiluje původnívýznam,na př.
IPB prohlížel,

přehlížel (mnoho,mnohokrát,důkladně);

4. tvar
Pu'aljest trpný
rod předešlého (Pel), např.5
byl přehlížen
(navštěvován);
5. tvar Hif“11 má význam příčinný (kausativní), na př. ריקפה
odevzdal (mu) hlídku, učinil přehlížitelem,svěřilněco;

6. tvar Hof'al

2

jest passivum

předešlého

(Hifil), na př.

bylo svěřeno,odevzdáno;

7. Hithpa'€l

dává slovesu častovýznam zvratný 1 vespolný:

רקפתה odevzdal se.

2

Pozn. © tvarech: Pó'el, Pó'al, Hithpó'el, 2116, 2611,

1

Hithpólel až na případném místě.

5. Sloves o čtyřech

hláskách není mnoho: na př. 5323

opásal, רשרפ roztáhl; časují se dle odvozeného tvaru Pi€l.
4*

|
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S 42. Časování tvaru 0al.

Perfektum.
1. Osobní tvary vytvořují se v perfektu koncovkami,

jež jsou zbytky osobních zájmen a jmenují se afformativa;
při těch mění se samohlásky kmene dle známých pravidel.

Při prvé osobě nerozeznával se rod, neboť ta byla přítomna;

ovšem že se ale vyvinuly zvláštní tvary mužského a ženského rodu
při 2. a 3. osobě.

OT usmrtil
2. Za vzor béře se obyčejně sloveso למק
pro
silné souhlásky své; změny samohlásek jeho jsou pravidelné.
Afformativa Či

koncovky osob:

Príklad:

Sing. 1. os. sp. %) (na místě %D)

2. 05. m. n (z DN

©

2. os. ž.

ty)

[A (z תש

יתלטק usmrtil jsem;

nooo

usmrtil jsi;

תלטק

usmrtila jsi;

2D

ona usmrtila;

3.0%.
m.—(jednoduchý
kmen)
לטק
usmrtil;
3. os. ž. 1- (koncovka žensk.)
Plur. r. os. sp. 33 (z 94ř13N my)

os. m. DN (z DN)

2. Os. Ž. O (z JON)
3. os. sp. 1 (znamení plur.)

ונלטק usmrtili jsme;

DNODD usmrtili jste;

MLD

usmrtily jste;

ולטק„ usmrtili.

Pozn. i Předkoncovkami,
kterézačínajíו

(Čj 1),

ustupuje samohláska předchozí slabiky; v pause

se

zase vrací a prodlužuje se. V Hif1il dlouhé Chireg ne
ustoupí.

"Děžké koncovky 2. osoby množn. čís. stahují

na se přízvuk, proto se ztrácí samohláska prvé slabiky.

D3

Pozn.

2. Podobně jako Oal časují se perfekta šesti odvozených
tvarů (viz vzorec str. 58 a 50, 62 a 03).

3, Pri neprechodných

časoslovechbývá v druhé slabice

samohláska Ceré aneb Choólem častěji než Pathach:
nakloněn, 122

byl těžký, ןטje byl malý, m

ץפח byl

byl bázlivý, ברק

byl na blízku; slovesa mající v 2. slabice Ceré časují se zcela dle

לטק slovesa mající ve 2. slabice Chólem podržují si tuto samo
hlásku před koncovkami souhláskou počínajícími; v 2. 0s. množn.
čísla pred koncovkami DT) a ןת mají Odmec-chatůf:

Pozn.

DIDO,

Třetí kmenová hláska fy aneb j, stahuje se zhusta se
stejnou souhláskou slovesné koncovky a mívá pak silné

8:

תמצzničil,UI,

NOE

DOB na místě;

תְתַמְצה
ּונְנַתנאּונְתָנ > ןתנ
S 43. Infinitiv a imperativ.

1. Infinitiv jest při aktivních tvarech dvojí:

Infinitiv prostý

(absolutus), v Oal na př. לוטק usmrcení,

a Infinitiv vázaný (constructus), v Oal otop.
Inf. prostý stává o sobě a vyjadřuje se jím buďrozkaz:
רוכז pamatovat! (pamatuj te!) aneb sesiluje význam svého 1

tého tvaru: ma
roztrhán.

n

|

dilacerandodilaceratusest, byl na dobro
|

Inf. vázaného

užívá se se zájmennými příponami a hlavně

po předložkách:לטקב 6 לטק-

in occidendo,při zabitíDNO

ad edendum, k jídlu; u některých sloves mívá zakončení ženského

rodu: 71.ד neb n: [W- - vědění(1912,
oba inf. od PM.
T
OT
Imperativ se rovná tvarem svým vázanému infinitivu.
Sing.

Os. m.

0

לטק
(2 zabij!

Dop

dále koncovky:

P

54
?

Plur. 2. os. m.
v

2. OS. Ž.

100

zabijte!

9

2

.ד

הנלטק

הנ

Před koncovkami *— a 7 se i zde ztrácí samohláska;

aby

nebyla ale v násloví dvě S*vá za sebou, přibírá se pomocné Chi

reg: Z ילטק jest pak ילמה
se imperfektem.

3. Imperativdůraznější

Rozkaz dávaný třetí osobě vyjádří

(emfatický)neb paragogický,

jehož se u pravidelných sloves v Oal užívá, má přidánu koncovku

Fy3

při tom přecházívá samohláska druhé slabiky do slabiky

prvé a jest tu samohláskou. pomocnou: z לטק důrazn. הלטק

33

(gotláh), הרמש

Pozn.

střez bedlivě! někdy se přibírá pomocné Chtfreg

+

Ve slovesech, jichž třetí hláskou kmenovou jest fj, má
4

imperativ

skrácený tvar (apocopatus),

poněvadž Jj i se

svou samohláskou odpadává.

S 44. Imperfektum.

1. V imperfektu (děj nedokonaný) kladou se na začátek slo

vesného kmene infinitivního předpony (praeformativa) a v osobách:
2. fem. sing. a ve 2. a 3. plur. přidávají se též přípony.

Přípony:
Sing.1. 08. sp.

2.os.m.
2. 08. Ž. M

Oal

תק

לטְקְא
usmrtím

DDR

NOR

otopn usmrtíš

otop

non

יִלָטְקִת

3. 08.m.

oo

3. 08. Ž.

otopn

N<

Přel

ילטקת

usmrtíon

n

n

n

n

Ota

ona למ n

5
Příponv:

)1

Plur. 1. os. sp.
2. 05. m. )
2. 08. 2. הנ

לט

Píel

usmrtíme

ולטקת usmrtíte

0 ב
ולטקת

הָנְלטְק:

3. os. m.)

Předpony

קת

ולטקי usmrtí oni

3 0% <> הָנ הֶנְלְטְקּת

נ
nn
>

ולטקי

ony

on

J

n
ו

mn

2. Podobně tvoří a časuje se imperfektum odvozených

tvarů.

Vázaný infinitiv tvaru Nifal zní לטקח proto imperfek

| Váz.
inf.
Piel
zní:
- proto
imperf.
לשקא
(OM
tum otopPN (z לַטקג
JN

לטקִא

Op

1

ליטקה

Dop

(z ליטקהשו

Hofal

לָטְקַה

boy

(z boom

Hithpa'ěl
» Doom

לָטקתֶאלמתח

3. Jak vidno, jest znamenána předpona původně značkou
Ševá, která se v Pi“ěl a v Pu'al udržuje;

v Oal nastupuje po

mocné Chireg; v ostatních tvarech béře si předpona samohlásku

vyloučené charakteristické hlásky jj.
V 1. osobě jednotného

čísla má R za prosté Š*vá Chátef

Pathach, za Chireg má Seghól (v Nifalu N, N a N.
4. Před příponami *— a 3 seslabuje se samohláska, není-li

nezměnnou, ve Š*vá. Před koncovkou הנ zůstávají samohlásky
státi až na Chireg magnum tvaru Hif1l, které se mění v Ceré:
ְהָנלֶטק

Přípony וכ a %připouští co souhláskový doplněk svůj pa

ragogické

| při němž se předchozísamohláska vrací: ןורמשּת

vy zachováte (DT).

Zove se též nůn energické.
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S 45. Kohortativ a apokopát.

1. Tvary prvých osob imperfekta rozšiřují se někdy (jako

i imperativ) přízvučnoukoncovkou ה

paragogicum,

v ÓOal

a v odvozenýchtvarech činnéhorodu: הלטקהָרָמְשֶא אPAN
budu opěvovati.
Pred tou koncovou. ztrácí se ovšempřed
chozí samohlásky, nejsou-li, jako v Hifil, nezměnnými;
se zase vrací.

v pause
\

Zvětšený ten tvar zove se kohortativem,
protože vyja
dřuje směr, náklonnosť, snahu jednání nějakého, jako bv se
jednající sám povzbuzoval.
2. Druhé a třetí osoby imperfekt připouští naproti tomu

tvar zkrácený (apocopatus), obyčejně apokopát

a optativ

neb i jussiv

zvaný.

Tvar ten se u silných sloves pozná jen v Hifilu,

Chireg v apokop. mění v Ceré: oto
ליטקי

kde se

jest apokopát (imperf.:
|

U sloves, jichž druhou kmenovou hláskou jest ) neb *, pozná

se apokopát dle toho, že 1 imperfekta krátí se v Cholem: 2?
zemře, z toho apokop.: DD
se Chireg v Seghól.

což se děje v Oal; v Hifil

krátí

U sloves, při nichž jest [j třetí kmenovou hláskou, tvoří se
apokopát ve všech tvarech odvržením 7)—,

BEN nechť poroučí!

|

Apokopátem pronáší se rozkaz,

na př. 18% (imperf.

|

přání a zákaz, proto se

nalézá nejvíce při příklonném (enklitickém) NÍ
a po zakazovacím -5X ne, ať ne!

(prosím, ať, nuže)

S 46. Participia.
1. Participium odpovídá našemu přechodníku aneb příčestí.

V základním tvaru Oal rozeznáváme u sloves přechodných parti

71

cipium rodu činného a p. rodu trpného.

Za participium

rodu činného se zhusta vyskytuje přídavné jméno podobné slo

vesnému kmeni perfektnímu ooo jako: DEN moudrý, שרח
nový, BA prímý; u nepřechodných sloves jest toto přídavné
jméno ještě participiem: רָבָּכ
těžký,

אָלַמplný,

ןטק malý;

u přechodných vzorem participií jest לטל
Participium rodu trpného, kterého nepřechodná nemají, má
v druhé slabice temnou samohlásku ): לוטקT zabitý.

2. Participium Nifal tvoří se z kmene perfektního prodlou
žením Pathachu druhé slabiky (v Oámec): otopקנ 06615115.Parti

cipia ostatních tvarů tvoří se předponou ?) na menu infinitivním;
v Hifil, Hofal a Hithpa'čl béře si předpona samoblásku charakte

ristického 1, které vytlačí: v Pujal a v Hofal se nad to poslední
samohláska dlouží.

3. Participia mají 1 ženský

rod a množné

číslo jako pří

davná jména:

Singulár
muž.
a |
0al

Plurál

žen.

muž.

לַטק
0 otop

:

„i
(ap)

zen.

:
:
םילטק
תולטק

DOP DD

ִהָלָט
םיִלְטְקִמ
ָתולטְְמל
pass.לוטק5
T

Nifal

oD)

הָלָטְקְנ
\
)תלטק
-

DDD)

 יִלָטNÝBPP
תוליִטְקִמ

ָ לDOBA
NDO
Hithpa'člלטקתמ(ףקתמ
T םילטקתמ

תולטקתט

תולטקנ
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Pravidelné
(V závorkách jsou tvary přízvukem přestávky pozměněné $ 18, 5.)
O

Perf. Sg. r.

a

Il

gátál-tí (gátál-ti)
gátál-tá (gátál-tá)
gátál-t (-t?,gátál-t)
gatál (gatál)
gatelá (gatála)

א1

ni-gtál-ti
ni-gtál-ta
m-gtál-t

n-gtál

Piel
gittál-ti
gittál-ta
gittál-t
gitték

| 2.g*tal-tén
ni-gta
gitta
| PI
Ž.|
gitO1-1,
gotOL1
hig-gáte
gattel
(gat
|©
m.|
git9lá,
got©lú
hig-gá
gatt
|
ž.||
g9tól-ná
hig-gátél-n
gattělni-gtělá

111918(gittéla)

|
2.m.|
g*tal-tém
ni-gtal-tém
gittal-t
|
3.sp.|
gatěl-ů
(gátál-ů)
ni-gt*l-ú
gittel-ů
|| Infinitiv
prostý
gától hig-gától
gattól,
gattél
Pl. 1.sp.. gátál-nů (gatál-nů)| ni-gtál-nů

vázaný| g(9tol

Impt. Sg. 2 m., gtól

||

gittál-nů

ni-gtól
hig-gátél

gattél, gattál

hig-gatěl

gattél

01/9189,
8

|

8

2.m.
ti-gtól
tig-gá-t
1
2.1-0151-1ם
)01-0561-(
110-0801
|1

Impt. parag.
(g©róla)
Impf. Sg. 1.sp.| *e-gtól

eg- gátěl

'a-gattél

||||| 2.
m.
ti-gt*l-ú
(ti-gtólt-ig-ga
tě-g
| ji-gtel-ú
8(ji-gtól-0)|
t-ig-gátá
tě-ga
ná
3.m.
j-ig-gátl
j*-ga
3.m.|| ji-gtól

Ž.||ti-gtól

Pl. 1.sp.| ni-gtól

j-ig-gátěl

j*-gattěl

t-ig-gátél

1

n-ig-gatél

n*-gattěl

|||| Kohort.)
Ž:
ti-gtoól-ná
t-ig-gat
tě-ga
r.Sg.|
"e-gtélá
('e-gtól-a)
ua'eg-gátel(a.)|
'*-gatt*lá

|| Particip.
Apok.
PI.
ni-gtělá
(ni-gtóla)
8
aktiv.
gótěl
m*-ga

|

pass.
gátůl
ni-gtál

slove so.

1וז1

Za t ve vzoru gátál-tí psáno vesměs „t“ gátál-ti.

Pu'al
guttál-ti
guttál-ta

8

Hifil

hith-gattál-ti
hith-gattál-ta
hith-gattál-t
hith-gattél
hith-gattélá

guttěl-ů

hi-gtál-nů
hi-gtal-tém
hi-gtal-tén
hi-gtíl-ů

ho-gtál-ti
ho-gtál-tá
ho-gtál-t
ho-gtál
ho-gtélá (ho
gtála)
ho-gtál-nů
ho-gtal-tém
ho-gtal-tén
ho-gt*l-ú

hith-gattál-nů
hith-gattal-tém
hith-gattal-tén
hith-gatt*l-ú

guttól

ha-gtél

ho-gtěl

hith-gattěl

guttál

ha-gtil

ho-gtál

hith-gattél

hi-gtál-ti

guttál-t
hi-gtál-t
guttál
hi-gtil
gutt*lá (guttěla) hi-gtilá
guttál-nů
guttal-tém
guttal-tén

ha-gtél
ha-gtil-i
ha-gtil-ů

(hith-gattěla)

©

hith-gattél
hith-gatt?l-í
hith-gatt*l-ú

8

hith-gattěl-ná

1 1 11
ha-gtílá

|
|

ho-gt*lá

ו

"-a-gtil41

1

t*-guttál

t-a-gtil

t-ith-gattěl

t-o gtál

j*-guttál

jsa-gtil

j-o-gtál

j-ith-gattěl

t*-guttál

t-a-gtil

1

t-ith-gattěi

n*-guttál

n-a-gtil

n-o-gtál

n-ith-gattěl

t-gutt*l-ů

t-a-gtil-ů

t-o-gt*lů

t-ith-gatt?l-ů

j*-gutt*l-ú

j-a-gtil-ů

j-o-gt*l-ů

j-ith-gattel-ů

t*-guttál-ná
t-a-gtél-ná
t-o-gtál-ná
t-ith-gatté
ná
t*-guttál-ná
t-a-gtél-ná
t-o-gtál-ná
t-ith-gatté
'a-gtilá (koh.)
"-a-gtél (apok.
j-a-gtil-ů (ap.)

m-a-gtil
m“-guttál

m-ith-gattél
m-u-(£-0)gtál
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|

S47.
Poznámky
kučasování
odvozených
tvarů.
/
1. Niflal.

Celá předpona tvaru toho jest Ji1) tak objevuje

se však jen v infinitivnímkmenu: לטקה imperf. לסקי28 opar.
V perfektu jest předponou jedině J (J), jakož i v participiu.

2. Pi'ěl a Pu'al.

Ve tvarech těch zdvojuje

kmen. hláska (má silné Dagheš);

Ceré, někdy Pathach,
učil, D32 umýval.

se druhá

v druhé slabice bývá nejčastěji

málokdy Seghól: 33N

kazil,

רמל

V r. a 2. osobách mění se Čeré v Pathach.

Denominativa bývají nejvíce v tomto tvaru tvořena.

3. Hif'11 a Hof'al.

Charakteristickými jsou předpona Tj,

která v imperfektu se ztrácí, a v Hifil

dlouhé Chireg v druhé

slabice (1 to Chireg v I. a v 2. 0s. mění se v Pathach), V Hof'al

jest tvar perfektní roven infiniivnímu; za Oámec-chatůf

na

lézáme u sloves, jichž prvou kmen. hláskou jest Jj a u několika

jiných Oibbůc: שגה
4. Hithpa čl. Charakteristickoujest předpona[1 dána na
tvar Pi'el.
|
Je-li při tom prvou km. hláskou sykavka D, $, V neb U, cha

rakteristické7) se presmykuje:
רמחשה na místě .רמשתה
Je-li prvou km. hláskou ,צ
charakteristické spodobuje se
v DOa přesmykuje,
na př. BNISEJEospravedlnil
se od
(218 před"j, םa [) se charakteristické7) spodobuje: NO
býti rozemlet;
(někdy se to i při J a כ 966 ₪8 אבנה קח

předpovídal,

ןנוכהpřichystal se).

© 48. Uau souslednosti (consecutivum).

1. Delší vypravování minulých dějů uvádí se perfektem, ale
celá řada dalších sloves bývá v imperfektu

s předraženým ');

naopak zase ve vypravování dějů budoucích jen prvé sloveso bývá

1
v imperfektu a další slovesa v perfektu s předraženým 1: obojí

to ) jest při slovesech znamením souslednosti a zove se sousled

ným

(consecutivum).

Dříve je jmenovali »conversivumu,

jakoby ono měniti mohlo význam slovesa.

2. Před perfektem

má uau sousledné jen Š*váa

liší se

od spojky ) »a« tím, že žene přízvuk ku poslední slabice.

3. Před imperfektem

mívá uau souslednéobyčejněPathach

a souhláska následující se zdvojuje (silným Dághčěšem označuje).
Před předponou NW,která se zdvojiti nemůže,

Oámec לטקיו  לטק:או

jod majícíča

má uau sousledné

zdvojení se zcela opomíjí při předponě

p el,Pu: al).

4. Sousledným uau se uvádí, pokud možno, tvar skráceného

imperfekta,totiž apokopát.
Přízvuk

jím ustupuje do předposlední slabiky, čímž se

stává, že se samohlásky v poslední slabice nezřídka krátí:

: רמאי 5686 ז1טצ1ם

NDO
a umřel
Pozn.

"JAN" a řekl, תּומָי
apoc. na,

|

r. Uau sousledné má při tom vždy význam spojky »a«
»a potom« »a tak«; stojí-li na začátku knihy (Exod.),
značí, že, co následuje, s předešlým souvisí,

Pozn.

2. Přítomný čas se opisuje buď perfektem, neb imper

fektem aneb participiem, což bývá nejčastěji: ma

velikýj 1 pam המ55
pravuji

já. (Ž. 45. 2.)

2

JN רמאvy

S 49. Zájmenné přípony u sloves.

. Akkusativ zájmena žádaný slovesem nějakým, může se

0

buď známkouakkusativnís příponouzájmena:jn

למק

(usmrtil ho), aneb zájmennoú příponou na slovese samém ולמה
což se z pravidla též stává.

Aa

Nif'

1. Vzor pravidelného

|| zká
- תלטק
ַבָּכ
נטק
|
ִנ
תלסק
m2,
טק
טה
|

Transitivní

Sing.1.08.3j.

oo

Intransitivní

ka

zabilse

יתנמק moon

|| 0Z3m
לטק
733
ןטק
op
+
הלה
nap,
dep,
לשה
|||
o
Plur.
r.
s
p.
ונלטק
1723
ונטק
ben:
|| =2m.
=„DPODD
DMTD
DRIO
DM
2.
sp.
ME
ולטק
8ורְבַּכ
*|ונָטק
ולס

לטקנ,לטקה

|
s
Mě
לסת
,2
|סק
ה
| 7 הנלטק
nap,
טְק
קה
constr.

Sing.2.m

č Plur. 2. m

op

a

jo

לטקה

לטק

ב

ןפק

otop

ולטק

ָּּורָב

ונטק

ולטקח

| Sing.
1.
sp.
"לטקא
יא
0 דַבְכְא
ןטקֶא
DO

| S.ažלטקת
ְכּת
לק
2 Mě

a

an

יל

= 61883.5 לטקי(oto)

aĎ"

לסקי

=Plar, 1.sp,

133)

op

לטהנ

| 3.
m.ולטקי
3D op
a

2m

5

:

1 že]
Particip. act.
pass. |

ולטקת

ּורְּבְכִת

ולטקת

הנה

הָנְרְּבְכִּת

הנק

הנלטקת

DN

הָנלָטְקִת
|

otop
לוטק

122

m

ןטק

לַטְקב

יתלַ
ְלטקַה
יתלטק
יתל
לטקתה
|
moon
תלה
תלטקה
לטקה
לה
לטקה
לוק
למה
קתח
הלטק| me1
הלה הל
|zpr
/
ל
לטק
לטקֶה

לטקתה
ק|
E
טְקַה
ַה
לטקס
ל
לטקסה
יִלָ
ה
יליט
לטקת
וליטק

ולטקתה
נ
0
ה
הנלשקה
-nep
לטקס
לשק
לָט
לטקס
לטקס
לסקס
לטק

ילטקת
|
לסקי
Do
תי(om
לק
טקי
לטקמ|
|סקשל
Šem
קס
לט
לטקנ
ליטְק
| Seppל
לשקתנ
(S1INENO)slovesa.

| ubíjel
byl
ubíjen
spůsobil
zabití
spůsoben
zab.
pobí
se
Hithpael

Hof'al

Hitil.

Pual

[1 6

תלה
Poemתלה
תלטקה
תלטקתה

ונלטקה | voeber
לַטְקֶח
Bp
| „DPD
prej
..2םתלטקה
ְלטְקַה
מלט
7 ep
ep
ולטקה (E popr E
ּולטקתה |!"

| -- oo
(DRE
לטקֶא |
תֶא

|||=neon
ולטקת
een
o
pmen
תת
הנלטקת
-en
לטקִמ
ְתת
mel
BD
ליטקי
קַי
|ַי

לָטְקֶ
ליסקמ |
=tan

הָנְלט
הָנְלַטקְתִ |

op

Pepa

4
Zájmenné

|

přípony slovesmají tyto tvary:

samohláskou
souhláskou
(pausa)
vkladným
Končí-li sloveso

Sing.I.os.sp.
2.

mužs.*

(v přestávce

נה יונ
5
T

bene
Jm)
1

n :

8[

1,
u

mne

|ןךנ M1

: ₪

1

tě, tebe

 ונp

jeho,

| zmí
mMo.n
1m.
mא
₪. וה
ו

1 1T

>וה

1 ,ו

3.

T

TOT“

Plur.1.os.sp.)J|132,
a
=
2.

m. DO
2. =

Pozn.

1. vary

T“

1=

=

DO
—

eh

mD(D
2

T

nás
vás

DDD

počt.JD,1D,

ID

(D)

je

passivní a Hithpael netrpí zájmenných přípon.

Užívá-li se v češtině zvratného zájmena:

se, sebe, vy

jádří se to v hebrejštině mediálním neb passivním tvarem.

Pozn.

2. V perfektu dává se přednosť příponám se spojovacím
»a«, V imperfektu a v imperativu oněm se spojovacím
ve«, Zvučné Sévá v 2. osobě mužského rodu mění se
v přestávce v Seghól.

S 50. Změny slovesných tvarů při zájmenných příponách.

1. Přizájmennýchpříponáchse tvar sloves v Oala v 1
poněkud mění, předevšímv perfektu:
a) 2. osoba sing. fem. mění koncovku f) zhusta v 3

b) 3. os. sing.fem. perf. nekončí1 —
ale vždy fi
T

-

(>);

nebřil;T

c) v 2. osobě plur. masc. i fem. D3 a 0 mění se v AA.
V imperfektu a v imperativu mění se koncovka f1J
taktéž v ).
T

Samohlásky

podléhají těmto změnám:

a) v perf. Oal mizí Odmec prvé slabiky a zbude Š*vá;
b) druhá slabika mívá Pathach neb Oámec;

c) v perf.

Piel

zaniká Ceré poslední slabiky a zbude

zvučné Š*vá; následuje-li ještě jiné Š*vá, jest na místě Ceré

Seghól;

ď) vázaný infinitiv
nalézá se i chireg:

Oal má tvar למק (gotl; výminečně

gitl) a připouští jak jmenné, tak 1 slovesné

přípony zájmen; imperativ

má ve 2. osobě sing. masc. tentýž

tvar; tvary ילטק  ולטקse však nemění;
e) v Hifil se nic nemění;

f) v imperf.

Oal ustupuje Chólem zvučnému Š*vá; před

s] a D5 mění se v Oámec-chatůf;
£) slovesa, která mají v imperf. v druhé slabice »a«, podrží

toto »a« Vimperativu a v imperfektu, a prodlužují je v Oámec;
h) slovesa ה"ל ztrácí pred zájmennými
samohláskou.

Pozn.

r. Vkladné (epenthetické)

příponami f] i se

nůn nalézáme v příponách

jednotného čísla a v příponě r. osoby množného čísla,
a skoro výhradně jen v přestávce.

Pozn.

2. Participia připouští jmenné i slovesné přípony.

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv,

o

||| 25
אח|
-ַטק
לטק
ק
חְלַטְק
טהה- - 0
2 Vzor.1

čísla jeďnotného
I.osoby
|2.os.
m.
|2.08.5.
| 4.08.
m.

|

|

-|||=*-oP₪%
1.
ּותְלַטק-
lur.
נלטק
לטק
טק
- DD
לטק
לָטַק
oP
ot

|
2
|
הלסס|
ףלסס|
דללס
לס
ִנְלָטָס|=| 25
ְסִלָטה
לָסִה
ותו
סלט

ינּ
ּוחיתלטק=₪

|| 0%
לה - -ל
IPR

ep

7

-

5 Spřípjm|ED

R,

BBR, BR

7

U

—

-

|פא 5

:

Zo,

)ppבא|
=
לסקת
שְקת
טקפ
סת
ףלשקנ--
ןח
לט
MODOוולו

TO

ינולטק

.ףלטקֶא

—

E

Plur.

Sing.1.sp.

| 1sel
osbop
ךפקop
לפס
הלטקת1

—

והילמק

—

—

ינלטקת

— ינילטקת

2. m.

ם

2%

|| 3.
1
bo
ףולקי
לסקי
MO
|
sing.
נליsJ
לשקו
קי -
הלקחו

-

8

ינולטקת

רנלשק | |
jeep
לטלק |
|

vloženým
3- OS. m.

התְלטק
MOD
P
ron
יתְלפק
טתלטק
=nb
ֶתְלָטְח||
=
nep,
WP,
שְה
לש
סִלֶטְח
DNB
moe,
DD
M
čísla množného

3. OS.

|

2. OS.

|

I. osoby

S příponami
čísla jednotného

|

3. Os. Ž.

|

היִתְלַטְק
— |.pzmbop
טלתים|.

ההָלְסִמ|
"bp
MPR
DB
ל

BRWBP,
- DDP
MDD

Óm

—

בכל

-

-

ּונותלטק

DD

—

| הותלטק

הּולטק
|

-

7

OBP

7

„Bp

םֶכְלַטְקִא
ַתלַ
םֶלְטְקא
םלטקת

לת

m

 -ו

הּולְמְ
נּולטְק
לְטְקִי
ּולסקי
הנס
MPR-
ne
ּלְטַק
ְלְסק
לק
pop

DDD

" beהלטקו

pbopn

םֶכְלַטְקִ

סלט

סלט

ּונּולטק
למק -

*5
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Tvar slovesa Oal před příponami jest dle toho:
Sing. 1. os. sp.

יִתלטק

2. 05.m.

חלטק

25

2.05..

יתְלטק

3. 0s.

3. 05. m.
,

לטק
-

3. OS. Ž.

תלָטק

Plur.

1. os.

ונינרַאתלפת

ּוניִבְא םימְשַב

ּרֶשֶאּכ םיִמָש

ונקח:

ןוְסַנ:TÝ

DN

NIN

PNS "dp רו BO) 2007D3
(Věřím v Boha.) (DNI

ןיִמְאִמ
ֶיִנ

DON

עושי

 יִמִּב תNOV)

ּר: תַמ

ץַע:

םיִתַּמִח:
ןיּבִמ

ְםָשִמּ אּובְי

DOVO

ותלטק
ולס

(Příčiny změn viz v 88
14, 10, 17 a 18.)

Gvičení 5. Modlitba Páně.

חלסו

ונלטק

"JN

69

שֶרק: חּורּב

תּונועָהתִיִח:

ִּתַחיִלְס

(Modlitba před učením.) דּומְּלַה
 ינפלab

a

"VDO NÍZOJj
AB 2m

N03

אָלַכWIPOM NI7ND

JM

MěVR 1YDD0NVÁSDUBU

ִלֶלַּפ:הָמָרֶא:

שָרקהּונָלְדה:

גנעְתִהְ תעלַכ
.. .v

ných a zapal v nich oheň své lásky. Vysíláš Ducha svého a stvo
ření jsou: a obnovuješ tvářnosť země. Modleme se. Bože náš,
jenž jsi srdce svých věrných osvícením Ducha svatého vyučil,
popřej nám, abychom v tomto Duchu pravou cestu poznávali
a Z jeho útěchy se vždy těšili. Pro Ježíše, Pána našeho, Amen.

© 51. Slovesa hrdelná (gutturalia).

Slovesa, jichž jednou kmenovou hláskou jest hrdelnice, od
chylují se pro povahu hrdelnic při časování v samohláskách svých

od časování pravidelného slovesa. Rozdělují se na slovesa první

hrdelnice, střední

neb druhé

hrdelnice a třetí

hrdelnice

(verba primae, mediae, tertiae gutt.).
S 52. Slovesa první hrdelnice.

Vzor: "13Vstál.
Příklady:
ČT

ץפח
„T byl nakloněn; 310
OT byl

opuštěn; "13V
silen; לכח
OT přešel; (2171byl
T
- + zabral.
prvé hlásky M viz S 55.)

(O slovesech

1
1
o

3. a Vzor sloves prvé hrdelné.
Nif'al
0a I
stál

DY

Sing. 1.0$.5).

2. M.

BY

2. Ž.

KND

stavěl se

Ty

3. Ž.

nany

mon]

ָּוריִמָע.

ורָמָעָה

רומענ

רַמעַה

jp“ DPDY

DPDYI

2

ַורָמ

Infinit. absol.

רומע

COnSstr.

רמע

Jy
-py

Sing. 2. m.
2. Z.

Sing. I. sp.

3. m.
3. Ž.

Plur. r. sp.
 תר.

3. m.
3. Ž.

Particip. act.
pass.

——

יריִמַעה

ורָמָעה

ורימעה

רַמָעַת

2. Ž.

Impertftektum

——

רַמַעַה

—

nan

NÁVNŇ =ריִמעַא

2. m.

2.

op

ריִמִעה

ou

NÝ

2. Z.

Pa

DVB

2.

m.

הָריִמָעָח

ָםּתְרמָע

OV

Plur.

יִתְרַמְעִה

W

130

[mperativ

יתפרמַעה

DN

Plur. r.
Perfektu
m

byl postaven

mop mp BM
mop TVָהְרְָעִה 
Top JE
ְרַמָע

DY

3. m.

postavil

הָנְרמְעְמ

aby

יִריִמַעַת

BY

ריִמַע

VN

רימִעת

רַמָעְב

Toy)

PAD

וריִמעת

naDYN

YY

"TY

ריִמַעּת

pR

nen
ורימַעי

NJTOYN
TDU
| רַמַעב

T2 .
ריִמַעַמ
—

ה

1
1. Kde mívá při časování prvá kmenová hláska zvučné Ševá,

tam přibírá hrdelnice Š*vá složené,
pod NWa ve slovesech היה byl, a ft"

רמע stůj!

PON sbírej!

V

většinou Chátef-Pathach;
žil,

jest Chatef-Seghól:

osobách perf. jest 1 pod NN

Chátef-Pathach: DIVNONvy jste řekli.
2. Slovesné předpon y, které by měly míti zvučné Š*vá,
přibírají tu samohlásku, která jest i v následujícím Š*vá složeném:

DY

bude státi, קזחיbude silen, mm uvidí; má-li

hrdelnice,

jak u mnohých sloves bývá, po předponě jen jedno

duché Š*vá, zachovává si předpona samohlásku, kterou by měla

předŠevá složeným: B
rozumným; ale

bude scházeti; DD bude

היהיbude a היחיbude žíti.

3. Následuje-li po složeném Ševá jiné Ševá (jako před pří

ponami 1, ו n)

zamění se Š*vá složené plnou krátkou

samohláskou svou: "DY budou státi, VO

silni.

budou

4. Předpony J a fi v perf. Nifal a Hifil mají Seghól; předp.

B“

imperat.a předp.imperf.Hifil mají Pathach: MDV
MPV; ריסחהtrpěl nedostatek; PON רַמַעַה
5. V infinit., imperat. a imperf. Nif“al

nová hláska zdvojena;

má býti prvá kme

silné Dagheš se tu nahradí prodloužením

samohlásky při předponě v Ceré: IDN

rekne se.

6. Skupina
a
- mění se ve skupinukratší——
neb.|,
pokročíli přízvuk:DKO bude vázati; 3. pl. MaX
s příp. zájjmennou וה
IDN

MON

s uau Consec.:ּחרמעה1.

© 53. Slovesa střední hrdelnice.

Vzor:

(OrW2/
porážel (zabíjel). Příklady:
- ך

עו křičel,ץחר umýval, D2
žehnal).

OD
bojoval,
- +

těšil, קחש žertoval, 12

(Prel

1

3. b)Vzor sloves střední hrdelné.
O al
Perf. S. 1.
2. m.

NONE

Nif'al

nn

DNY pond)

open opr

ונכרכ

םתְכַרְּב

ַָּמְכ

one:

DB

D2

ו ony

Pl. 2. m.

Impf. S.1.
. .םב

="

3. m.

Pl. 1.sp.
2. m.

ונטחשנ

je

טוחש

inej

טחש
טחש

born

JE

טחשה

Ta

יסחש
וטחש

יט
טה

napr gone
DEN
onen טחשת

Dr

or

יסחשת

טחשי

one)

טַחְשִּת

NJN

טחשנ
וטַחָשּת

2.
הָנֶמִחְשִת

3. m.

pod

ןנָכַרְּב

נטש

Impt. S. 2.

MDD

ְּהָכְר

Jj

ony

COTS.

ְכּב

כר

On

Inf. abs.

DI

| Pu'al

וטחשי

2.
הָנָמִחְשִּת

Partic. a.

Or

P

טוחש

bn

תכרכ

——

ֶּהָנְבר

T
nan

TZN

ב

T

רב

on

ADA
DIANY

DNI
IDR

B
TB

DAD

75

וכרכתת

ףרב

TDA

רב

TDA

רב

ְּוכְרָב

zen DIN

am

DIAN
TON|
TIN
רב TDA

וכ
napne DIN הנר
DR וכְְב
וטחָשי
וטחְשה

IAN
DIAN
PID

pana

יכרב
וכְרַּב

Hithpael

| byl žehnán přál si požehnání

5
nn

pen
Pl. 1.

žehnal

jn jp

ְְהָנְכְר

Toa

ּוכְרַבְתִת
הָנְכֶרְּבִתִת

DY

AA
JIB

13

I. Za jednoduché Š*vá stojí pod hrdelnicí vždy Chátef

Pathach: .וטחש
2. V imperat. a vimperf. Oal zůstává při hrdelnici Pathach:

,טחש טחשי
a

V infinit. Oal bývá Cholem;

většinouCeré: םחש pr
4. Ve tvarech 3
= vždy,

v imperf. Nifal a Prel

bude bojovati.

Pu'al a Hithpael se samohláska pred

před M obyčejně,

před D, 71 a [1 zřídka,

v náhradu

(zdvojení hrdelnice) za silné Daghěš prodlužuje:

1093 požehnal, 170 odepřel, VN rouhal se, קחש גאו

ההכ 1 P

káral.
S 54. Slovesa třetí hrdelnice (1, 71, V).

Vzor: Mot poslal. Příklady:
vysokým, O2

9D3 pohltil, ID) byl

důvěřoval DT) věděl, MOS vyrážel, pučel. (Slo

vesa koncových hlásek א 8  הviz S 6r a 62.)

1. Po dlouhých samohláskách (vyjímaje Odmec) označuje se

koncová hrdelnice vplíženým

Pathachem

(furt viz 9 13 2);

tak v infinitivech Oal a v partic., v celém Hifíl,

v infin absol.

Nifal, Pel a Hofal: .חולש חילשה
NastupujePathach:
|
a) na místě Š*vá před příponou ְת

os. sing. fem. perfecti

všech tvarů: החלש
b) na místě Chólem

v impert. a v impertf. Oal: חלש pošli,

חלש
| c) na místě Ceré

v imperativu a v imperf. Niféal, v Prel

a v Hithpa'el. (V particip. abs. má hrdelná hláska Ceré, v constr.

ale Pathach: LO
st. constr. mno).
neb Sillůgu objevuje 56 )6

V pause, při Athnachu

3. c)Vzor sloves

| - חלש
nzpo
|

|

|

631

ל |
row

proponátě

Perf.Sing.1.sp.

יתחלש

|

יתחלש

4

poby

nod

חלש

3.m.

חלש.

mo

ab“

וחלש

mov

וחלש

nm
DY
Plur.
ונחלש
ונחלשנ
bY
3r.sp.|פחלש
ְשנ
op
%%|

Infinitivabsol.

ל

nb

חלשנ

חלש

חלש

חלשה

חלש

חלש

חלשה

הלש

||= ,0הנחלש
וחְלָש
en,
b
Y
| nam
ַש
constr.

Impt.Sng.2.m.

|
=
|
yn
bý
ְ
|| 3.
ַלָשי
שִי
לש
, חלש
mom
nbw
Plur. 2.m.

mpř.
Sng.
1.sp.
2.m.

וחלש

men

וחלש

rbp

mz

|

חלשת

חלש

měn

| mmym
rem
ִת
Plur. 1.sp.

חלשנ

חלש

m

| <|ְשִּת
ַשִת
no
|

ž הָנְחְלְשִת
ָנִחַלָשִּת
ְחלְשּת

3. m.

וזחלשי

Participlum ' חלש p.חּולש

וחלשי

וחלשי.

חלש

bm

תחלש|
ně
חלשה
שֶה
ְה
תחלשה
תְחְ
תחלחשה
|

| Pu'alHifilHofal
Hithp
třetí hrdelné.

יִתְחלשה יתחלשה
oponě

DI

וחילש
ּוְלְשָה
חְלְַשה
měn
חלשה
חַלָשַ
= mně
nm| mon

mnm

mv

חלשה

ab

ונְחַלְתְשִה
|

חילשה

נחלש

|

םתח

םָתְחַלִתְשה

=

חלשה

יחיִלְש
—
bn
ןחיִלָשַ
חלַתְשַה =
—

הָנֶחְלְתְשַה

חלשתה
| bon

n
היִלָשִ
חלָשֶת
לְשִּת
וחל
וחלש
וחילָש
חלתשת
הלתשא

חלשא

יחְלַתַשִת
:

)mne

חלשי

חלתשנ

הלשנ

ּוחיִלָש
ּוחלשי
וחלתשי
נְחְלְשִּ
הָנָחלְ
ְחַלְשִת
none

ֶלֶש
היִלָשַ
חָלֶשָמ
PUR,

 |mneהָנְחְלְ

(6
S 55. Slovesa N"D (primae alef).

Vzor: DN rekl. Příklady následují.
I. Slovesa tato jsou sl. prvé hrdelnice, řídí se dle pravidel
v 98 13 a 52 obsažených;

jen u některých sloves se stává, že jich M

v imperf. bývá podkladem

samohlásky Cholem;

v prvé osobě

sing. se NN stahují v M.. Slovesa ta jsou: רכא zahynul, DN
jedl, רַמֶאrekl, הבא chtěl, E

pekl, a zhusta 1 זחא uchopil.

2. Infinitiv constr. zníx

ODM;po předložceDjest

M podkladem samohlásky Ceré: רמאל dicen do.
3. Slovesa ad 1. jmenovaná

mají v imperf. Oal v druhé

slabice většinou Pathach: לכאי které se v pause prodlužuje
v Čeré a při uau consec. krátí v Seghól.

Pozn. 1. Sloveso זחא má v impf. vedle זחאיtéž I

a בז
 האmiloval, má impert.2
Pozn.

DN

ale I. s. JON.

2. Kmenové hlásky sloves označují se dle hlásek slovesa
DyD: první "BD,druhá "Ď, třetí "ל

3. d)Vzor sloves ND (prvé alef).

| פי| | | om
|

| Per
3,05 רַמָא
NI MONT
אְסַה

| Inf.()רמאל
פופ
רמאONO
יִמאה
| NN

=
| Partie
רַמא
מָאְג
ָאַמ
ָר
Imperf.
3.

רמאו
m

© 56. Slovesa je

M

Jx

(primae nůn).

Vzor: שגנpřistoupil.Příklady:

102 zachoval, Da do

tekl se, קשב líbal, לחנ držel, oD) padl, bu řinul se, לשנ svlékl.

7
1. U těchto sloves spodobuje

se j s následující hláskou

(není-li to hrdelnice) kdykoli má míti J Š*vá němé: לפי שני

,שגנ  שיגחPNI), Da

(vyjímkaDNi2Nif. želel, za an).

2. V infinit. constr. a v imper. Gal sloves majících v druhé

slabice imperfekta Pathach, Jj se prostě odsouvá,
za to se při
dává k infinitivu
koncovka fem. 71. Je-li ale v druhé slabice
imperfekta Cholem, aneb je-li druhá hláska hrdelnou,

zůstává Jj

v infin.a v impert.: שנ זטק5נ1סץ8) ( עג שגנ1זאם40
inf. C., לפנ upadni,

06:

n

padnouti, (v imperf. mají Pathach v 2. sla

,שני. שי. לז,רתי\ לשי
3. Předpona Hofal má Oibbůc:
4. Sloveso npo

np
nm

שגה שגוי

vzal, se časuje až na אאal, které zní

zcela dle ו pe: impí. חקי imperat.חק inf.constr.
Hof. impf. חקי
5. תו

6

 ןתנse 1 třetí kmenové j spodobuje s násle

dujícím 1 a J; Gal toho slovesa zní:
P.S. 1. an

נתת

M

dal jsem, Impf. r.

7úgja/ab)dal jsi,

ןתא dám, Inf abs. ןותנdáti,

| jan זק
,068 .+18.6 תת

3

||

(n) dal,
MAN dala.
Pl. 1.

13)

||

(DDdá,
m

my dali,

DANI vy jste dali,

I.

n
j22 dáme,

1M

170 dejte,
nan

dáte,

y, 0 | הנח
ג נתי
ony daly.
0 | הנחת
Pozn. Při druhé neb třetí kmenové hrdelnici mají Nif'al a Pi'el

sloves je

stejné tvary.

ž. Vzor sloves je (prvé nůn).
Nif'al

O al
Sing. 1.

Perfektum

>

| Infinit. absol.

constr.;

Sing. 2. m.
2. Ž.

Plur. 2. m.
Imperativ

2. Ž.

Sing. I. sp..

שוגנ
תֶשּג

2

nap
ZN
ישגת

לפי

שנת

ban

Plur. 1. sp.

שגְנ

לפנ

2. m.

wm

Imperfektum

3. m.

2. 2

Participium

nea

השינה

שנה

שיגה

ישנה

שגה
ישנה

war

ושיגה

nan

28

שיא

pravidelně |
|
ו

|

W)
WD

nan
ושי
נע
232

ZN

גתישו

Zn

DB

שגה

שיגת

zi (a.230)

an

p.23)

ָהָשָנ

ְּושָג

og ruobn
a. ©

n

Pů
D3| ונשגה
DN Dne open
| ושיח
nan
"4
U j
| שגה שגה

rugán ryběn

2

1

non
DN
ban
»Bn

שי

2. 2.

תש

aa

יש
וש

byl přiveden

כ
ג BEN
ג

na)

pravidelně

Hoťf'al

přivedl

nen nes

MOB) A2)

n

Haif'11

m

שני

שנת

ab

ושנת

ושי
ָָּהָנ

(9

Cvičení 6. Čtení z knihy Ruth I. 11—22.

יי רָמאָת

12םיִנָביִעְ

יִתְנקז תזְיָ
3

הליל

ול ותל

 14יל רא

וט רוע

ה הָבָ

ָ:קְמִ
"+
יִּ

y

וז

ףיהל

חוו יל ה

ולתצְמאְ

םַהיִתש הנאו

ריִעָההל
כ

הָנאָרְק
-

נאnp
₪

הָיְבּומַ התָלַ
חלתֶלְחְתַּב ריִצָק :םיִרעָש
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S 57. Slovesa "D (primae uau a jod).

Slovesa první hlásky jod lze roztříditi na tři skupiny:
I. Skupina sloves, jichž prvou hláskou kmenovou bylo pů

vodně uau. (Vzor: Ji? seděl, bydlel). 1. Původní uau jest sou
hláskou vinfin., imperat. a v imperf.Nifal a Hithpa'el někte
rých sloves: רֶשּוהbýti obydleno, הדותה
4 na začátku slabik).

Původní ) splyne

v Šůreg;

přiznal se (zde stojí

v Hoféal se sourodou samohláskou

v Nifal a v Hifil stáhne

se původní »va«s uau

 ד6  דריbyl (s vrchu)sveden;322, 1.
3. Ve tvarech, v nichž jest kmenové jod opatřeno samo

hláskou, tam obstojí

a,

jod a časování jest pravidelné. Particip.

Piel 32, Hithpa'elJN

(vizostatně1).

4. Při infinit. constr., imperat.

a imperf. Oal shledáváme

dvojí tvoření:
a) prvá kmenová hláska * se odsouvá

a v předponě im

perfekta jest jaksi náhradou dlouhé Ceré; v infinitivu se přidává

koncovka7 Na

seděti, בש sed, בשיbude seděti, בשיו

dle toho řídí se רלי porodil, ba

: דרי sestoupil, בש

-

(71 se v impf. odvrhuje jako (י

NB vyšel, ערי věděl, רח byl spojen,

vyvrknul.
b) U jiných sloves se * neodsouvá a druhá slabika imperat.

a imperf. mívá Pathach,

kdežto při slovesech pod a) bývá ve

druhé slabice impf. z pravidla Ceré a jen při hrdelnicích Pathach:

impert. שרו měj si; imperf. 29%.

K těmto patří: W" dědil,

měl, שבי vyschl ,()שביי VM namáhal se (VM,

novil ()רעיי na

רעי určil, sta

byl zemdlený, ץעי radil, Ma byl těžek, (ale

též W, שר v impt.).

Pozn.

Infinit. constr. mívá 1koncovku :ה ah

הדל V I. Os.

sing. imperf. Nifal jest v předponě vždy Chireg.
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5. Sloveso:

ronדד šel, má většinu tvarů svých od ךלי
-T

Imperf.

TON půjdu,

jn

תה

onstr.תכל 
at."ל |?
|

ףלג půjdeme, Inf. abs.

půjde,
הָכְל

1%

půjdou.

FP

 ףךלוהjda.

Nifal: Tora byl odveden. Píel: jn
Toi
vedl. Hithpa'čl: TDNNN kráčel.

vykračoval. Hif“il:

II. Skupina sloves, jichž prvou kmenovou hláskou jest pů

vodní

jod. U těch stává se * v imperf. Oal podkladem Chfregu

předpony, v Hifil podkladem samohlásky Ceré.

במי bude

dobrým, ץקייוa vzbudil, הקניה kojila.
Sem náleží vedle jiných: 309? byl dobrým,

pel ssál, "M tvořil, ץקיvzbudil,z
Většinou

Pathach,

mají v druhé

ללו naříkal,

byl přímý.

slabice imperf.

:

GOal samohlásku

která mívá 1 po | consecutivum přízvuk. Ostatní tvary

jejich jsou pravidelné.
III. Skupina sloves, při nichž se prvé kmenové jod,

koli má němé Š*vá, spodobuje

s následující

kdy

hláskou jako

Jev ןפ Sem náležejí hlavně slovesa s druhou kmenovou hláskou

U, která se znamenají YÝD: DY) podložil,

,עיצה 1 VSV; קציlil; (inf.28,

(impf. PW, Hifil

imperf.ob, Hofal

(קצוה  תציspálil.
Pozn. 1. Slovesa, jako: M

M

קצי tvoří imperf. 1 dle III.

1 dle II. skupiny.

Pozn.

2. Některá slovesa objevují se v témž významu s první

hláskou %aneb J: 3)T a 34"
T stál.
Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

6

5. Vzor sloves %“5
Nif'al

O al
rodil

narodil se

Perf. Sing. 1.sp.|

mb

יתְדלּונ

2. m.

po

ּהדלונ

2. ž.

no

תְרְלּונ

3. m.

pravidelně

דלונ.

-

הַדְלּונ

Plur.1.sp.
,

bi
jme DMT

|-| |.5|
ִדָל
שֶב
vin
nm
ָשי
לה
|
|
תלרִי
ישְבית
"an
| +2|
דלת
שבית
Ta
3. p.

ודלונ

i| Infinitiv absolut.

דולי

constr.

Impert. Sing. 2. m.

Mm

5

Ton

W

Plar.a.m

VD

Imperf. Sing. r. sp.

דלא

שביא

TON

-bn

שבית

דלות

2. m.

שבי

;₪| DY

Plur. r. sp.

|

דֶלְּוה

רלנ

שבינ

m

דל

דֶלּוג

<> nn הֶנֶשַביִּת
ִרְלְו
.₪.|

zm

דלת

ּושְביִּת

דל DY

+>| np né,

Ap. a impť. sous |

DM

Participium

bi,

ּודְלּוִת

by

VÝR

WDM

דולי

דלונ

(prvé uau neb jod).
Hifil

|

Vzor sloves “D (prvé jod).

Hof'al

O al

Hif'il

byl narozen

ssál

kojil

יתדלו
יתדלוה
moa
| יתקניה
zplodil

nabin

ור

קני

ריל

דלוה

ןח

תְרלּוה

תקני

קניה

mon
pravidelně

oa!

pon

הָדְלּוה

DD

PEPAJE

T

ונקניח

rm

קינה

םֶּתְקַניִה

ודילוה
קניה
ריִלּוה

tn
ירילוה
וקני
הנרלוה

PN

קני

Tan

קני

קני
pa

קניה
pon

P
Napa

TN

mapa

קני

DN

קיִניִת

ּידְל

ריִל

וד

הנדְל

קנית
דלוי

yn
pa“

pa“

voj

Tin

קנת

pvp

Tod

TM

pm

קינג

וקניִת

pon

הנדלּות

oD

ripy

דלּומ
ריִל
קי
קוDM
'כ

קיִניִה

ןקיניי

הנדְלות Tan

דָלּוי
דֶלויו

pom,

rap

Pam |

pam, pam

pan
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S 58. Slovesa V'Y či druhé zdvojené (mediae geminatae).

Vzor:

()םמש DU byl pustý (spustošený). Příklady:

D") byl vysokým, by válel, Oř) byl ukončen.

1. Slovesa druhé zdvojené jsou ona, při nichž jest stejná

souhláska druhou

i třetí kmenovou hláskou. Jsou-li hlásky ty

jen slabě odděleny, snad jen Šévá neb krátkou samohláskou, pak

se stahují, a zdvojenínaznačíse, pokud možno, silným

Daghěš,

je-lt však mezi nimi samohláska neměnitelná aneb je-li prostřední

kmenová hláska již silným Dághěš sesílena, (Přel, Pu'al, Hithpa'el)

pak stažení provesti nelze. Na místě Piel, Puáal a Hithpa€l na

stupují tvary Pó'el,

Pó'al

a Hithpó'€l

a mají pravidelné

časování.

2. Po stažení má jednoslabičný kmen slovesa onu samo

hlásku,

která by v druhé

slabice úplného slova se nalézala:

JO obklíčil za בבס inf. רס za בבס Mf. JD

za .בבמה

U některých sloves bývá však v Perf. Oal též Cholem:

 צצצ04 םמר

T

ומר 28

-T

3. Mezi sloveso a koncovku počínající souhláskou (7) neb j)

vkládá se pomocnásamohláska:v perfektu j, vimperat.
avimperf.»%

-- 1 2. OS. sing. תובסי הָניִבְסִתtato samohláska

má„přízvuk a způsobuje tím, že se předchozí samohláska krátí:

הָּבְסַה
ה
תוּבְסַה
NIO.

4. Předpony

imperf. Oal, Perf. Nifal, Hifil a Hofal

jsou zde v otevřených slabikách a mají proto dlouhé

imperf.Oal: בסי28 בבס

Hif. impf.M

samohlásky:

zlomí, přetrhne

impert.ME Hof.DW za 2200
v . .א

(Imperf. Oal má ještě jiný tvar novější: בסי Zvláštním jest,
že má Hif1il ve kmeni Céré.)
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5. Zdvojení Či stažení

se opomíjí

často ve 3. osobě sing.

perfecti u přechodných sloves a v infint. const. po ,ל

Pozn.

1. Intrans. mívají v imperf. Oal ve kmeni Pathach: "3"

jest hořký; "18jest
Pozn.

mu zle.

2. U některých sloves se ve tvarech Pó'el a Hithpó'el celý
jednoslabičný kmen opakuje, tak že ty tvary zní pak

Pilpěl,

Hithpalpěl:

5353 válel, 5353nm vá

lel se, od slovesa 553.

|

=

© 59. Slovesa 1"V střední ) (mediae uau).

Vzor: inf. DW vrátiti se. Příklady:

Ni) zemříti, D3)

utíkati, D17) vysokým býti, N12 přicházeti, F))) stříkati, ץּורbě

zeti, "jjĎDodstoupit, תוע létau, בןז

 פוקvstávati.

1. V perfektu podobala by se tato slovesa slovesům druhé

zdvojené hlásky (V"Y): בש Do intr. W,

v infinitivu

proto se uvádí obyčejně

constr. I tato slovesamají v předponách

diouhé samohlásky (OAmec v impf. Oal, v perf. Nifal a v impf.

,תורת Ceré

v perfektu a partic. Hifil);

podobně jako u ע"ע

vkládají se při Časování mezi kmen a mezi koncovku souhláskou

začínajícípomocné samohlásky v perf.Nif'al a Hif'il),
v imperf. Gal *©- Se kmenovým ) dějí se změny:
2. Střední yjest odsuto v celém perfektu a partic. activ.
Oal a v celém Hofáal;

mění se v? v celém Hif'il, vyjma 2. os. plur. fem. impera
tivu a 2. a 3. osoby plur. fem. imperfekta,

kde jest jednoduché

(neúplné) Ceré;

3 jest podkladem

Šůregu v infinit. constr., v imperativu

a v imperf. Oal, v r. a 2. osobě sing. 1 plur. perfecti Nifal;

6. Vzor sloves YY=

| — תומש
ימשנ
מש
Oal

Nif'al |

byl pustý

iy

יתומש

25

תומש

3. m.

byl spustošený

BB

|

1

byl strnulý

ODO

תומָשנ

הממוש

םשנ

| םמוש

םש

=
| ₪.|DNY
|תומשנ
מוש
3.ž.

Ma

Plur. r. sp.

ונומש

הממוש

ונומשנ

ונממוש

כ

Perfektum

|

ומש

n)

יז

0

:

וממוש

םמוש

םשח
םמוש
וממוש
I[mperativ

ozna
| TODO

| 58.
1.%|
םשֶא
99םָשֶא םשא
DDÍ

||

2.₪|
ž| om
odin
ושת
םשי
ODימשת
neDI

|

תִּשם DUN

nen

ppc

.%|

on

DN

םשת

mlejn

םשנ

םשנ

םשנ

DI

;ג
|₪ ןמָשִת
MONומשת
מְכושְת
ְהָב
ּהָניִמָש.
הָנֶּמַשְת
ְנְמֶמוש
ומשיו
וממושי
Plur.I.sp.

Imperfektum

ָהֶניִמ
הָניִמַשִּת
 |הImpf.
הָנֶּמְמושְמ
sousl.
םֶשֶאָו
Dm
Particip.act,

םמוש

pass.

םומש

םשנ

(fem.ab)

DOV

(střední zdvojené).
Hithpó'čl

Hof'al

Hif'1l

zničil se

byl celý udiven

ohlušil, strnulým učinil

oD

יתומשוה

Neon

תומשּוה

ָהְמִמותְשִה

תומשוח

יִתומָשה

יִתְמַמּוש

ומשה

porte

שוהל
Din

RO

„Deo

ונממּותשה

aaa

תומשה
| םשה

םמוש

הַמשּוה

nov

הַמַמּוש

ונומשוה

ונומָשַה

ונממוש

„DDD

.םֶחּומְשַה

..םֶתְממוש

םשּוה

וממש

Dolny

Pó'al

|

וממוש
םמוש

ומשה

|

םשוה

Den
םשה

DNV

Den

voip

ODD
הנושה

ומשה

הָיָה

םֶמותְשֶא

(DÁ) DN

םָמּוהְשִּת

םשות

יִמָמּותָשִּת

ימשות

DDÍZÁ
םמושת

(DGN) DUN

Den
PD

ממש

)Dotz

םשּוי

)De

םמושי

none

םשות

ovn

םמושת

םֶמּותשנ

םשּונ

םשנ

וממותשת

an

C

םמושנ

nappiniým

הֶניִמשּות

המ

הנָממושת

וממותשי

ומשּוו

ומשי

וממושי

NPP

הָנִמשּות

םֶמותָשִמ

םשּומ

ומָשַת

A

ומְמּושת

הָנָמַמושִת

ops, DE
)(fem. DVD

DVM

)(fem.DL

DDV
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4 jest podkladem

Cholemu v 3. 0s. sing. i plur. perfecti,

v infin., v imperat. a v imperf. Nifal, v infin. abs. Oal, v celém

Pělel, Pólal a Hithpólel.
Pozn.

Osobní koncovky je
,ְך"— nemají při slovesech VY
jako při 4“ nikdy přízvuku.
3. V perf. Oal jest samohláska »a«, která ve 3. osobáchjest

dlouhá;

dlouhé Oámec

jest 1 v partic. act., partic. pass. má

temnou samohlásku: םּוקבוש בשי

Infinitiv a imperativ zní též DO

apoc.םקי
8 |

1

imperfekt. םוקי, ,בושא

Da Inf.abs..םוק

V perf. Oal nepřechodných

sloves převládásamohláska

č neb 0: [M umrel, fem. .התמ 2. os. MM, 3. pl. 1;

partic.

תמ zemřelý, MD zemřelá; inf. mm; imperat.na; impf.
Dny. W123býti zahanben,
2. osoba fem. nea;
partic. pl.
םישוב impf. :שובי slovesa, která mají vinf. cons. Cholem, mají
je 1 v imperfektu.

4. V Nif'al

jest samohláskou ó: כושי která při postou

pení přízvuku mění se v U, jako v perf. v I. a 2. osobách.

5. V Hif'11 jest samohláskouChireg magnum.
apocop. DM s uau cons. DL .בישה

D2

(Ve femininech plur. imperf. mění se Chireg m. v Ceré,

jako v Nifal uau Cholem v Cholem neúplné.)
Pozn.

Slovesa, v nichž střední ) má platnosť pravé souhlásky,

časujíse ohledně) pravidelně:B,

הוקočekával, DMvydechl, n
(לּועnespravedlivě jednal

לוע1)

© 60. Slovesa V

Vzor:
W a >

ני B

poručil

zbělil, zbledl,

střední jod (mediae jod).

ןיּב
(inf.) rozuměti.

Příklady:

שיש radovati se,

přenocovati, (94 kvésti, 1V3 souditi, םּושa DY po

staviti, ביר hádati se.
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1. Slovesa tato souhlasí v časování se slovesy W:

ןובנ אגpm Híf., ןבוה Hof., ןנוב1
Hithpólel.
2. Mají však' pro perfectum

(2 Oal,

ןנוּבPólal, ןנוכתה
OÓOalještě jiný tvar: 12

ןָתוניִּב םתוניב

ה

.ןניִב
=ם1 5

je

imperat., 3

imperf. ןיבי

© 61. Slovesa א"ל třetí alef (tertiae alef).

Vzor: NBD nalezl. Příklady:

אלמ byl plný, NY žíznil,

NY bál se, אמט byl nečistý,ND volal,jmenoval,אש
1. Na konci slabiky přestává míti M platnosť

souhlásky,

slabika se tím otevře a samohláska její prodlouží.

Slovesa ne

přechodná

Inf. absol. a

zachovávají si v perfektu Oal Cerč.

constr. Oal N94, אצמ; part. act. אצמ .0855א] ; א[צכ

1

mají
3. Os.perf., imperat., imperf. Oal, perf. Nifal

Pu'al a Hofal před M

samohláskuGá mec; předponaHofal má Oibbůc:

NBD

Před koncovkami souhláskovými (ři), J) jest M vperé )31

podkladem 5822021458 003266:

תאצמו

צץperf. ostatních tvarů

spočívá v Čeré, vimperat.a v impf. všechtvarů pak vSeghól:

— Před koncovkami samohláskovými

zůstává N

souhláskou, nic se nemění: ("1N8?3. Někdy se X guescens vůbec

vysouvá: »mbn.
Pozn.

0

1. Před těžkými příponami zájmennými: v mně 5

má

M jako hrdelnice Chaátef-Pathach.

Pozn.

2. Š*vá zvučné před W stojící se někdy vypouští a na
jeho místo nastupuje

samohláska,

וארי se píše וארי; HON

kterou

má WM:za

na místě úplného:

ANTON já za n trpěl. E
Pozn.

3. Inf. constr. Oal mívá koncové 7: תאלמ ; partic. fem.

[i

se stahuje:,תאצמkterá nalézá.

Z.Vzorsloves
Polal
Nifal Polel
obracel
byl obrácen

יבש

יתְככופ

DIU

תְכַרוש

יתובושנ

O al

2ב
M

me

| npB
תוכּושנ

בב

ָתְבבְוש

תובושנ

בבוש

בבוש

בושנ

—

Sing. I. sp.
2. m.

Rae



3₪
als

בש

3.

MDD

הָבָבש

)mai

הָתַמ

E

2.

ונבבוש

DDM

ונובושנ

1D

ונבש

םָּתְבַכוש

DNIDU

םתּוכּושנ

DPI

DNIV

ובבוש

ובבּוש

ובושנ

ותמ

DI

בבוש

בושח
בושה

MD

בבוש

בושח

יבש(

"Di

יבוש

2.

ּתְכש |

בוש
תומ
ובבוש

Plur. 1.
Perfektum

ב ף--

3 Sp.

ּובש !
Infin. absol,

constr.
בוש
Sing. 2. m.
|בוש
2.

יבוש

Ž
=

a
© Plur. 2. m.
ם
)hu

ּובושה = ובכוש

ו

nab
בשא

הנבש
בּושא

כו

Daj

בושת

בושת

m.

ִבָבושת

יְִבּושְמ

יבשת

יִבושָּת

בבושי

בָבושי

בושי

בּושי

בבושת

בושת

בושת

בושת

3. Z.

Da

atp

בבושנ

בושנ

ובָבושִּת

ובושת

בושנ
.ובושת

„ Plur. r.sp.
a

nen

היבשת

ובבושי

ובָבושי

וכושי

ובּושי

MDV
בָבושא

2.

2.

3. m.

+4

הֶנְבְּושת

robin
הכבוש

o
54

בשָת
בשי

ruda nat

=

5
2

2. m.

.

,

2.

a.

₪
₪3

3. m.

היבש

3. Ž.

Apokopát a

בבושמ

DVD

בשֶנ

.בשיו

1mpf.
sousl.
DN,

 p. DIבש a.
7

Participium

תבשו
ָתְנַּב
תובי
ּונִּב
נ
ונוב
ּנַּב
תונִּב
)nima
בוש
ןָּכ
"בש
ץב|
ןמנ

יִתוניִּב|
vracel,
vedl
nazpět
byl
vrácen
 byl| 1
rozum
יתבשּ
יתו
יתַנּ
יתונּובנ
הָביִש
הָבשּו
הָנָּב
ONDA
)nD
a.
ּונוניִּב
1312932
(druhé uau).

Vzor sloves YY (druhé jod).

1א

|םֶתְבַם
םֶתונִּב
םֶתְנּ
םֶתּונּובְנ
ּובִש
ּובָשּו
.23
WB,
A
| Den
de vaan
(38
ביִ
ןובבש
|
ןובה

jan

jan

1303

נב

p

3

jn

הנה

|
Dem
שּות
ran
בישָנ
בשונ
יב
ּובשּות
וניִבַּת

יִבישּ
.יִבָשּות
an
בושאjako

ps

203

ea

jm

je

בש

pan

|se

הָנְבָש
הָנְבְשּות
ned
12

|

ג)nap
wm, 20

Z OP

ביִשָמ
DM(B
ובנןוב

|
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© 62. Slovesa ה"ל třetí hé (tertiae uau neb jod).

1. Slovesa třetí uau stala se v hebrejštině slovesy třetí
jod (až na tvar I.os. sing. perf. יתולש odpočinul jsem), ve třetí
osobě perf. ani jod se neudrželo a slabé Jj zastupuje třetí hlásku
či jest podkladem druhé samohlásky.

Vzor: „2 počítal. Příklady: השע činil, התש pil,
 העשdýchal, al
zajal, nn shýbalse,onby

), הפרklesal.
2. Koncové fj trvá:
a) Ve všech perfektech při Oámec.

b) Vevšech imperfektech a particip. act. při Seghól: HN

spočítám,jmoi3 no odkryje se. (Part. pass. יולobjevený)
c) V infinitivu:abs. pri Cholem: ra
הלגנ ve tvarech
Hifil a Hofal při Ceré: הלגה vyprázdniti
zem, odvesti lid,
הֶלְגַה
býti

odveden.

Inf. constr. končí na femin. řij: תולנ
i

piana. niban
d) V imperativechpři Ceré: mai, ba, MJ
3. (1 se prostě vysouvá:

|

|

a) Před koncovkamisamohláskovými

rtic. הלi, fem. dá.

pl. Di.

fem. perfecti =

(9, %
—) jako 1

Koncovka
3. 0s. sing.

přidává se ku kmeni zakončenému hláskou תר

הָתָלְגְג הָחְלַגnap.

b) Před.příponamizájmennými:
c) V imperfektech

apok.,

DN viděl je, 53.
při čemž se 1 předchozí

Seghól odvrhuje, a nastávají tyto změny:
«) V Oal přibírá prvá kmenová hláska pomocné

(hrdelná Pathach): z by

impf. apok. oa

Seghól

na místě לני| לעי

imperf.apokop.od my ať vystupuje.
8( צ סעsla v Hithpa' el po odsutí fj nemůže se Dagheš druhé

kmenové hlásky udržeti: לני . לגתיjeןמ

03

7) V Hifil přibírá prvá kmenová hláska pomocné Seghóol

-a tu se též samohláska předp. mění v Seghól DDz o

z Bp

8) Pomocná hláska se v Oal a v Hifil nepřibírá, je-li dru

hou kmenovouhláskou3, "1, O,

na),

5

(© [y: na

zajal, impf.

apokop.בש
4. Předkoncovkamisouhláskovými

(7, J) objeví se)

na místě fj, a sice:

a) V perfektu Oal spočívá * v Chfredu: ma. 1203.
b) V perfektech ostatních trvá %při Ceré: Dům
(vedle
toho bývá 1 zde Chtreg, zvláště v Hif. a v Hithp. 0 תיִנָמְתַה

c) Před koncovkou fi) v imperativu a v imperfektu jest וקמ

Seghól: nam,
Pozn.

הניִנמַח

r. Imperativ apocopatus odvrhuje podobně jako imperf.
apok. ה a Ceré, ale vyskytuje se jen někdy v Prel, Hifil

a Hithpael 18 a 18 nařid! NB
Pozn. 2. האר viděl, má impf. nM
ארו

ale אָריbojí

apoc. NM s ) consec.

se, od slovesa אָרְי

Pozn. 3. Ve tvaru Hithpa'lel zní slovesonn

se; Infin.

a ףרה pusť!

kloniti:

תּוְחַפְשה

min.
הֶוְחְּתְשֶאמקש
Imperat.הָוְחְתְשִה 

Apocop.
ּןחקָשיו

Partic. MD
© 63. Přehled podobných zvláštností sloves nepravidelných ;
slabá slovesa s příponami.

1. Jako slovesa[. nůn (B) ztrácí
tak

slovesa

I. uau

prvoukmenovou hlásku,

neb jod (%"BD) ztrácí

I. nůn pozná se zhusta dle silného

někdy

[| a %; sloveso

Dághéěš v druhé

kme

8. Vzor sloves א"ל

|

1

Perf. Sing. r. sp.

?₪.|
ž.

O
al
nalezl
יתאצמ

Nif'al

nalézal se

Pi'el

dostával se k tomu

יתאָצִמנ

יתאצמ

NEE

DI

AD

תאַצַמ

NÍ

STO

||-=
Plar.
1.sp.
נאָצַמ
JINE
NE
ַצְמִנ
|ל
DD
| 2|DDNYD
zptro
soy
ִמ
č S

3m

NE

B

Nei

E

NS

| Infinitiv
absol
NÍBD
NLA,
אצמנ
אצמ
constr.|
Impt. Sng. 2. m.

|
|

אצמ

NYNÍ

אצמ

NED

NBD

אצמ

5|הָבאָצְמ
E NN

(WHO
Plur. 2. m.

יִטְצַמה bi

ואצמ |

ואצמה

ואַצמ

2m|אָצְמִּת
NEDNST

Impf. Sng.r. sp.

<|

|

NYDN

yo

BON

יאְצַמִת

NEON

יאְצַמִת

2| אָצְמִּת
| ִאָצָמ
NSN

3. m,

אָצ

NY)

NED

תִמְצָא

ואצְמה

אָצִמי

אָצמְנ
|
|

04

>.|

חַנאָצְמִּת

הנאצמת

הָנאַצַמת

5|

תִמְצָאָה

הָנאָצְמִת

NNN

RY?

Apokopát a

[אצמא

imperf.

ִאַצְמִת

sousl.

Participium

ואְצַמִת

NYĎ, אוצמ

YO)
DEJA

5

אצממ

י
ש
ו
ו
|
תט
Hitbpa
ָתאצְמִ
YD
תאצְמְה
ַמְהְה
(třetí 'alef).

 NSיתאצמ

NS

תאַצ
DNYD
תאַצְמְתַה

.םֶתאַצ
םתאצמ
אָצְמַה
תאצמתה

OMRT
ָאַצַמְתַההֶא
אצמְתַה

אַצְמַה

אַצ
אצְמַ8
אָצְמֶה
צַמְתִ

 ּונאָצמְתַה

 ּואַצַמְתִה
אָצָמַה

| DNY

ול ואְצְמַה
|

KWD
| יאְצְמִתַה

ואיצְ

NYNÍ

אצְ
אצְמְ
ָצְמּת
מְִּת
הָנאָצָמ
ָנאַצְמִת
הָנאַצַמ
ָצַמְתִת

TU

הָנאָצַמִתִה

אַצַמְַתֶא

אַצְמְ

אָצְה|
MSDN
OWYBD
SDD
VED
NBD
אַצַמְתִת

NYNÍ

STOJ

INV

INE

)SST

WE

yn

הָגאצְ
הָנאצְמִת
הָנאָצְמ
ָצַמְתִת
NSN

"ED

IBO

RSD

איִצְמ

אָצְמ
איצְממ
NSB,
ODB
!Syn

)EDDY

m

AED),

96

nové hlásce, sloveso I. uau. neb jod dle dlouhé

předponě

samohlásky pří

(Ceré v Oal, ) (j neb 9) v Nifal, v Hifil a Hofal).

Slovesa Ú"Ů poznají se někdy silným

Dágheš v druhé

(spolu i poslední) kmenové hlásce a pomocnými vloženými
samohláskami j a %|,

které mají v perf., imperat. a imperf. Slo

vesa ע"ע podobají se zvláště v imperf. consecutiv. Oal, Hifil

a Hofal tvarům sloves M.

V Hof'al obyčejném 1 ku slovesům

ya se blíží.
Slovesa VY mají většinou delší

samohlásky; v perf., Nif.,

Hif. a v imperf. Oal mají vložené samohlásky ja *.
Slovesa ה"ל poznávají se: dle * po druhé

kmenové hlásce,

dle P) ve 3. osobě fem. sing. perf. a někdy dle toho, že schází

třetí

kmenová hláska. Někdy některý tvar slovesa א"ל jest utvo

řen zcela dle sloves ה"ל a naopak.

2. Příklady slabých sloves Oal s příponami.

Sloveso

י )םיש( םושpoložiti.

ְיִנ.יִנְַמְש
ףּונמש.ינְתמש.יִנָמַש

יִנומשינותְמְש

.)ומש( ימושיםיש
Imperat.: JON,

,ינימישינומיש

יִנָמישָייִני

יִנמיִשְת

joy node,P)
510650: :ע"ע 3D obklíčil, 37) byl mnohý.

+:

NAD, DD,

"MNBD,
ZD, MD, DDD,

ינותּכ ינוכס

|

Infimtiv: D27) mnohost jich.

[mperat.:JÍ, 9939, JIH.
Imperf.:2DN, JZD, VVBDR,DY UBDR,BB)

"BD "NBD

יִנּות

7
Sloveso :ה"ל na

₪5:

odkryl.

DVD, DO,

MDA, 0352) 3353,DDR,

יִנּולְּג

Infinitiv: sniba.

Imperat.: 53,

Imperf.:5/2308,
103,

soba, ינולג

DAD,TJ,

"39539;
s uausousledným
DĎIY(HE).

DAB,023, AN,

|

© 64. Slovesa o dvou a třech slabých hláskách.
Vedle uvedených již sloves, jako f12WN,ןתנ uvádíme zvláště:

Nj3 vejíti, vcházeti (YYa 65).

Perf. Oal: ND,

SZ

Inf. ₪: ,אוב האב

se suffix. ףתאב

DONA
NB M3

D82 א BE

pl.: ונאכו

TNO.

Imperat.: N12, N23,ND, IND, NÍ.
Imperf.: ,אובו .6056

Partic.: (3אDNA

.אביו

|

constr..יב . תגEE

Perf.Hifil: (přinésti),
RA, DNI

 םֶתְא: . םֶחאיִכַהBVZ

= :מפ

DNA.

a DNÍ

NOD

=

. איָבָה:₪9

איָבְה
יִאיִבְה אָבְה
ּואיִבַה

Imperf.:KDN, pl. 12V,
Partic.: MID, -םיאיבמ

איבנ
|

:

Perf. Hof'al: יתאבּוה2. pers. fem. DR
Imperf.: NIN,
Partie. NDO.
:

Sloveso11
byl. (I gutt. a 15.)
TT

|)

רי

ַ הָתִי₪ וני

;ה11

*T

constr.DÍA.

 יחהי.הניהויה

פ

,8 TD, MD,M; pl M DOB,

 ויהיapokop.788, 0,

VT)(v přestávceVT). ©

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

7

9. Vzor sloves 71

Oal || počítal
Nif'al
1
|| Sing.
počítal
se
přidě
1.
p. יתינמ
| יתינמב
ִנִמ

| | תנָמ
DRM
(OD
:

2. ž

תיִנָמ

תינמנ

[Vat

| 2 |ֶתיִנמ
DMI
ִמ
W

3. m.

na |

50 *ž|

p,

o Plur. 1.sp.

1D

zp
Infin.absol.

7

Ee

DMI,

DD

101

מ
nD

Ma

12092
ND, ná)

ונינמ

ומ
הנמ

| Sing.
|
הָנָמ
ABN
GMA)
na(ןמ
constr.

2

2-Plur. 2. m.

.

Sing. 1.sp.

תונמ

MDM

תונמ

"O

ינָמה

"300

190

וכמה

ונזמ

K5
ENA

KE

הָנָּמִא

KE
MANN

--5|
||-58 תא
ְמִת
nen
הנ
|שJANO
JD
2.m.

mon

nato

non

2
5

am

2D
הָנֶמִּת

nano)
ִּהֶנָמ

המ
non

Plur.

r.sp.

nama

Mata)

הָנַמִנ

a,

₪

ונמת

ונָמִּת

ונמת

NÉ

|

3m,

Participium

ron

on

on

| non,נֶמִת
הנ
19

הנמ IDO

19

1D)

ומי

MD

(třetí hé).
Pu'al

Hif'il

byl určen

přičetl

Mar
Map

mat

יתינמה

(©) DA
pon

oN

Dan

תיִּנַמְסִה

non

np

הָתָנְמ

הָתְנְמה

ֶהָתְנְמ

1231

ונינמה

ָונינמ

. תי

"ומ ו
náp
תונִמ

napr

non

nn

npaonn

AID

ָונמ

ומתה

k
ion

המתה
תונָמְתְה

mann (oD)
יִנָמְתַה

oD

DT

Ya

non

םֶתיִנמְִה

"DN

——

gonna

„DY

namaPD
—

Hithpa'€el

VAB

nap

םֶתיִגִמ

הע

Hof'“al

EAV

ZDN

ED

המ

nan

nypn

הנמח

DDK
ABN

E

"DD

oo

ינָמְסִת

הֶנָמְי

ְהֶגַמ

E

יג

"op

gon

ְונָמ
הָיִנֶמְח

PA
np
ונָמ

np

Da

nan
DAD

ונמת

PR

p

1D
ַהֶניִנְמ

jo JA?

KS

non

1

non

E

הָגַמְתִת

הָגַמְתנ

BONN

הָיָה

ata

Je ןמח
הָנִמְמִמ
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artic.:הוה 

הָיוה

Perf.Nif'al:ona MN MM יהבDD
Sloveso יה 211 (též M).
Perf. Oal jako předešléi inf. absol. a imperf.

Inf. constr.: DM.

Imperat.: היח s) copulat.: 11;

Partie.:7, DM; fem.P

6.

pl. VM.

=

|

1: .יתייחה
nn היחה
DEV

Infinitiv:NÝ

Imperat.: תאמ ויחַה

Sloveso ilD) roztáhl.

((“D a mb).

Perf. Gal jako na.
Inf. constr.:: תוטנ

Imperat.: הסנ

Imperf.: MAY; apoc. ,טו ,דטיו םיו

Partic.act.:0;

יומנו
הוס

Perf. Niffal: B), M00),Imperf.:NO
Perf. 111311: ,יתיטה, הסה,וטה םתיטה
Infinitiv: NON.

|

|

Imperat.: "lB'1; apoc.: ČOT, יטה .ופה

Imperf.: הא ; 4206: (DN.

Slovesoהכנ tloukl, udeřil WB a mb),

Perf.11911: יחכה3 ( יתיכהIVa
Inf. abs.: 1D; constr.:PD.

n

Imperat.: FT, ךהי-וכה
Imperf.: na
apoc.: HE ENČ

Partic.: NBD; fem. na.
Perf. Hof'al:
Imperf.: na

na
aהָּבּוה.
Partic.: MPD.

"B Píel (zkouše)): יתיסנו
PID, סנ
 א יתיקנ+ הקנ
33
"GJ
TT (zanedbati, zapomenouti) Hif'1l: .השי
.

101

NJ (BD ,א"לNif a Hithp. prorokovati.

Nif NR, D37,

N, אןש 8 NU,

ָ א:או

Hith.NBIM.

5 částicí ©

אשנב

יתירו
/ ו

TN.
NY bál se, inf. RM)a IN imperf. K%, Nif ND.
RW vyšel,

רנ
jh

má nní. constr. NRY, imperat. NY.

( רדיpohybovalse;
činil); DD) hubeněl

:

33) hloubil (dutým
(jiný význam: zářil).:

bb (Hit.Dbn, DůnY bědoval
Ds

(NĚ na

místě DN,

apoc.D8,

m. PDK) přišel; EP )לֶאו
impf.a

HI ויִתַה
na

zapřisáhl.

na (jHN nebNÁM אוז(יתינונutiskoval; JM sráže
(Pi. TY na m. VM תות הֶרוהvyznával, velebil).

S 65. Slovesa kusá.

 שוכבbýti

ו

zahanben

(zachová si v perf. Oal

Chólem)

שיבה
zahanbiti 1 Wa.
 בומbýti dobrým,

užívá se v perf. Oal; imperf. Oal

a Hif'il od JD“ JON, 2%OW.
2) bál se, imperat. "33 a imperf. 199* (od "33).
 ףסיpřidal,

má v Óaljen

perf. a particip.; pro imperí.

Hif'tlu:ףיסוה 
za perf. ץיקjj vzbudil

(Hif. odןּוק 

il: nA
 — | קשהauvíce jinýchslovesdoplňují
se tvary kusé jednoho kmene tvary jiného, příbuzného kmene,

jak ve slovníku udáno.
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שו שי- (stávající, jsoucí) jest původem podst. jméno, jehož

se užívá co slovesného jména s významem:

bylo,

bude

atd. s příponami:

12jest, ZN
Z)jsou,
kteří
(někteř

שויִל

שיח

jest

mně t. j. mám.

zda jest?
Protiva toho jest ןיאnení, nebylo.
nejste,

כניא

ּ

TN |
JN

nejsi,

0

DIN|
TN

0

není,
 ילX

רּוסְלnně >

nemám

וע:

ְהָטָקל

nejsou,

|

5
(není mně),

nesměli

ustoupiti.

Cvičení 7. Čtení z knihy Ruth II. I—1r.

ִתְַפְש
Jů JB Wbd

vyb yo

ומְשו
הֶָרָשַה

רֶמאְַּ הָליִכ

ָהְל
רֶקַיַו
םיִרְצְלַה

ו

jest,

ךֶלְמילא:

הוח: D02

1

DNM

ָםיִרצִקַהע יִמ

םיִרצוקה רמאינ

DDV
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מא

בָומ:

Pán 8DÍĎyM
NÍDN

לָמ

טעמ:

3

טקֶלל

( ךינpa

יִתְוצ םירָע

תי רש

 וילגMANDY TPO
11

הָירְְנ ןעיו:

ףתומחדתֶא יר

ףְִּדלּומיִכְלְו םעְד

Částice.
© 66. Druhy částic.

K částicím čítají se předložky,
a mezislovce

spojky,

příslovce

(citoslovce). Většinou dá se dokázati původ jich

ze jmen areb ze sloves (prvotních, neodvozených částic, jako IN

tehdy,

אל nikoli

ינפל před,

atd., jest velmi skrovný počet); tak na př.:

jest složeno z 5 a JE

עורמ proč? od JM poznal.

st. constr. (obličej, tváře),

Mnoho částic povstalo složením

dvou slov. Částice buď se spojují s následujícím slovem jako před
pony, aneb stojí o sobě (jsou oddělené).
© 67. Předložky.

1. Slovce, která se jako předložky (praefixae praep.) s pří
v

,

.

,

..,

.

v.

l

slušným jménem úzce pojí, jsou: 3, v, ve, při, s, se, 2, k, ku,
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—, dle, jako, na spůsob

a 7) s následujícím silným Dághěš za

spodobené ן(pred hrdel. ?3) ze, od.

2. Ševápředložek:

hlásky,

a

ל =) jest jen náhradou zašlé samo

רה

a) proto nastoupí

před jiným ŠčvÁ ve slově zase samo

hláska (před Š*vá jednoduchým Chireg, před Chatefem samohláska

příslušná):ירפלovoci, 1212 dle slova, n,
(za RO).

רמאל

(Viz 8© 18).

b) Před členem f4 postaveny

vytlačují ty předložky člen

a berou si jeho samohlásku. (9 22).
c) Před přízvukem aneb před jednoslabičným jménem mívají

samohlásku Oámec: nně dát

porodu),a

DD ns

(aby dal), תַדְלל
1ז0:001)אט ק

na věčnost.

d) S tázacím slůvkem המ

znamenají se: המב (v pause

N92) čím?9D kolik? nהמ| proč? (předM, 7 a y ale mob)
3. K prředložkám o sobě stojícím čítají se slova znamenající

místo, prostor a čas. Slova ta jsou jména ve stavu vázaném,
jako by řídila genitiv.

DYvedle,

SY(WB) za, kolem, תלּוז
ODM kromě,

jo) pro, לומ(bila)) před, naproti, ןמ ze, od, "jaj před,
DYs, se, po před, PD, Do po, dle, ללב pro, ןעמלza,
pro (účel) (983, DEN bez, רועּבzatím); některé z nich pojí
se s příponamizájmennýmiv podobě vázaného stavu množ

ného čísla:

DN za, po (i DN), DN, LN
r
DV

m0

(přiJednotném
čísle:
č יניב
 נבו, וניניבDD

vedle םֶכיִתְוניִּב
3 DNM.

ףיִביִבְס1 (יתוביבס

Jy až ku (9) Jy, DNY.
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, po, pהילעםז 

nn pod,ND, pR

(iDDV.

4. Krátké předložky některé se před příponami zájmennými
sesilují buď vloženou slabikou 1% jako —, aneb zdvojením, jako

jo

ןממ aneb dlouhou samohláskou, jako a a 5 (3, 5).
"DD

jako já,

TD

|
74 jako ty,

ונומָּכ

DN — s

םכומכ ()םכּכ
i7

"TM se mnou,
תו
ונתאs námi,

leje

ּו
םֶחומָּכ
(DND)
DON
snimi.

ne,

MDD

jakoona,

na

DNN je, םֶכְתִא vás.)

2200

ode mne,

ּךֶמִמ
<
od tebe,

v p. za)

=

-lod

ילmně,
1

,

tobě, (v p. 72)

7 toběf.
od něho,

nás,

DDM od vás,

a

תחמ odnichati.

+) ve mně,

v tobě,

73

ול jemu,

הלJÍ,
T
ונלnám,

=<

םכל vám.

33 v něm,

"aT vní,
D2

=

ve vás,

D3, Oři2 v nichatí.

S 68. Spojky.

1. Spojky jsou buď pevně se slovem, jež spojují, srostlé

aneb o sobě stojící.

K prvějším

náleží: ₪ ְו
8 U s násle

dujícím
silným Dagheěš.i
mění sev . ) : DD)
hláskami,
které
mají
jednoduché
Ševá a spojovací
před retnicemi
a král.
S následujícím ו
> pojí se v M (Chireg magnum) 1“

a bude.
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Před přízvučnou slabikou mívá Oámec; podobně spojuje-li dvě

slova jednoho druhu (zlato a stříbro, síla a moc).

| znamená a,

ale, nebo, pak, pročež, tak atd.

|

Z nebv, U (2) pocházíz a
ze, takže.
2. O sobě stojí: jM buď nebo, Di, ףאtéž, 1,
poněvadž, když, DN -li, jestli,

ולkdyby, אלול kdyby

ne, leč by, =) קרtoliko, כל 5ּכדלעtak, proto, tím,
ןעמלaby, 2
že, protože, když, לא je aby ne (s impf.),
DODO než, před a jiná jména podstatná, jichž se co spojek užívá.
S 69. Příslovce.

Příslovce nejistého původu jsou: אל ne, DU tam,

3

zde; ostatní jsou vzata buďz podstatných neb z přídavných jmen
neb ze zájmen a číslovek.

. Podstatná jména s předložkami: 133

(v síle) silně,

velmi, mnoho, -29 zvlásť, o sobě, ab ( (já sám),NO
dohromady,

JN

spolu,

הָמְכַחְּב
moudře;

1 prostý akkus. stačí:

velmi, DDŇ více ne, םויהdnes; aneb obdrží podstatná

jména význam příslovcíkoncovkouD— neb DO: DIDN (DIN)

zajisté,

םנחzadarmo, םקירmarně, DNO okamžitě,

םושְלשpředvčírem.
Přídavná jména (většinou ve tvaru fem.), zájmena a čí

slovky: jהנושאר nejprve,

dříve, je tak (rovný,přímý),הבר

mnoho,

podivně,

תּואְלַפנ.
divně,

תחא jednou, םיתש dvakrát,

stokrát.

הֶזzde,

הנה sem, tu,

opět, )תינשpo druhé), האמ

|

3. Infin. absolutní

:
(prosté), většinouze tvaru Hifil vzaté,

zastupujítéž příslovce:
13"
4. Záporná příslovce jsou:

s apokopátem), ba ne, nikoli.

mnoho, בשיה 6
,אל DN (jen s imperfekt.

neb
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5. [| otázkové

(zda, či) mívá Chatef-Pathach; před hlá

skou mající Ševá a před hrdelnými má Pathach;

před hrdelnicí

s Odmec má Seghól.

AE

zdaž ty? NM 123 naha

(zřídkajen po otáz

kovém fj jest silné Dágheš) zda sukně syna tvého

tato!

SDÍNO zda já?

6. Příslovce obyčejná jsou:
PN, ON kde?

on,

הפ %
DU

ץוחמ ץוח

"m

zároveň,

720 zvláště,

tam,

venku,

3M

ןיאְמ odkud?

nN

kam?

 הnV
nahoře,
רימת
צץ
תיבכמ vnitř,

nan

הָנָה sem a tam,

טל

pokradmo,

M

kdy?

הטמ

dole, ve spodu,

DDT

dnem, za dne,

DD napřed,
NN

הלילץ

v zadu,

הָתַע nyní,

אלה zda ne?
NB, JB

tek,

םסנמא
אָכָן 6

DN

jednou,

תינש

opět,

MAD. Kolikrát?

 םעמmálo,
ןיא  ןיאne, nic,

ילו snad,
לֶא ne, ať ne,

je aby snadne,
םעפה NT

tentokrát,

רתוי +

הכרה בר
:דאמ דאמב

">

mnoho,
tuze, nejvíce,

TX jak?
הָכּב tak,
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, בומ בטיה3%
ער

špatně,

רהמ
לומַתֶא

brzo, rychle,
včera,

DNNB

hned!

םושלש
předvčírem,
NIZ,
DDM)
marně,
םנח

zadarmo,

a

Již,

[oo

pomalu,

om,
תידוהי
židovsky.
וא םעמ סעמ

VYTO, N92

proč?

© 70. Gitoslovce.

Nejobyčejnější
jsou: %M,71 ach! běda, nN ach! a
hle! ejhle! jnon absit: %3hled! pr osím! אָנ
prosím!
toto jest příklonné a bývá po imperativu, po imperfektu a po

částicích:אָנחאבכ

רמאי- אָנať rekne! אנד לאať ne!

ול(M M9kéž by! 37 hle! הֶאְר

mb, וכלnuže!

1
בה pl. dej, dejte, imperat.od בה( יnuže!
mlč, mlčte! pstť,ticho!
Cvičení 8. Čtení z knihy Ruth II. 12—22.
12

13

תאבד
לש גרא
יגיבינדו
:

14

י.

ףְתְּפ: DOB

IN

W

סה (OD)

109

jem ypha no nbam onbn-jo mam oba
דַצָמ
וט
טקלל צר
9+אָלְו

וז הָָקְל

י*

NOD

תא

 IDOתֶאהָ

והָרָת

הנאו

תש

 "něומע
הָת
יִמעְנ
VPN

U

On 102DD ěA MDVONDYNO DVINY

ּונְקְנ
יי

DOV

ןיקְּבְר
OTP
:יִל

רָמ

 3ויָתו

: non

טקְלל Jy
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Čásť III.

Skladba.
S 71. Všeobecné poznámky.

V jazyku hebrejském řadí se slova a jednoduché věty k sobě

prostě a nenuceně, a právě tím jeví se nám řeč býti velmi vážnou;

myšlénky a pojmy následují po sobě tak

jak přirozeně v mysli

mluvícího vystoupily, každé slovo a každý pojem má takové místo
ve větě, jakého váha jeho právě vyžaduje. Tím se vysvětluje, proč
se předchozí věci tak často opakují,

proč se rody a Čísla, Časy

a osoby více dle smyslu volí a kladou nežli dle slovního, zevnějšího

vztahu; tvary, jež by měly stejně po sobě následovati, pojednouse
zamění s jinými, jakmile jest věta novou myšlénkou přetržena aneb

zvláštním důrazem povýšena.

Spojení jednotlivých vět jest tak

slabé, že si je čtenář sám soudností svojí nalezti musí; spojky mají

velmi neurčitý význam a ukazují jen, jaký by mezi větami vztah

býti mohl. Přistručnosti
obsah,

výrazu mávšakřečhebrejskáveliký

proto hodila se velmi dobře ku filosofickým výkladům;

jazyk má velikou zásobu

slov, jimiž vyjadřuje pojmy a poměry

náboženské (zvl. pojem světla,tmy, zákona, hříchu,spravedlnosti,
důvěry, odpuštění, zachovávání zákona přerozmanitými jmény může
býti v hebr. výjádřen) a tím hodil se výborně ku spisům obsahu

náboženského a mravoučného; obrazná rčení, hyperboly

od

povídající živé obrazotvornosti východní, přispůsobovaly jazyk he
brejský ku básním a ku vzletným spisům prorockým, ano i velmi

jednoduchá řeč dějepisných knih jest zhusta obrazy

básnickými

a tropy ozdobena.

Asyndetické,

(bezvazné, vazby prosté) přiřadováníslov

převládá; souvětí dlouhých hebrejština vůbec nemá a tak se ro
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zeznávají všeobecnějen věty jmenné a věty slovesné,

dle toho,

začínají-li jménem neb osobním tvarem slovesa.
V následujícím se krátce vyloží, v čem se shoda jednotlivých

částí věty z pravidla objevuje a vyžaduje.

S 72. Slovosled ve větě.

Slova následují po sobě dle přirozeného čí logického porádku,

jak v mysli mluvícího neb píšícího pojata byla; slova, která mají

právě větší váhu a důležitosť, stávají na předním

místě.

1. Má-li předmět nějaký v myšlénkách býti dříve pojat, nežli

bližší určení jeho, stává podstatné
jménem přídavným:

jméno předmětu před

הלורד M“ veliké město (t. j. město —

nějakéveliké).

0

Tak následuje přídavné jméno 1 po slovech, která

spojena stavem vázanýmtvoří jediný pojem: DÍDNIN

milosti Davidovystálé; zájmena u kazovací
číslovky

řadové 8 IN

"2

דור ירסח

(m תאז MN),

„ ŠWONzaujímají ve větě totéž místo,

jako jména přídavná: nn T

הלאהnan

úzce

tento muž, ינשja druhýsyn,

tato slovaFilištínova.

2. Je-li přídavné jméno, (zájmeno ukazovací, číslovka rad.)

přísudkem,

stává z pravidla před svým příslušnýmpodstatným

jménem,poněvadžse považujeza důležitějšítohoto: BD
הבוט
moudrosť jest dobrá, aa
םולש 2") pokoj synů tvých (jest)
mnohý (veliký); nalézáme ale též opak: DY

יבעm

dny ubo

hého (jsou) zlé.

3. Obyčejná

věta, v níž se nebéře na žádné slovo zvlášt

ního ohledu, začíná podmětem,

pak následuje přísudek,

a je-li přísudkem přechodné sloveso, má za sebou předmět

a pak se kladou bližší určení

smyslu; Částice se zájmennými

příponami stávají hned za slovesem:
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 תאזהBf NPN

1D NY NÍM)Jahvehučinil

nám toto veliké zlo (neštěstí).

Sloveso mající sousledné
slůvka (5

םי

"702

) předchází vždy; záporná

5N) stojí předslovesem:

a požehnal Hospodin dni

sedmému
; 12202 TN DN Na

nebudešnenáviděti

bratra svého v srdci svém!

4. "Tento přirozený slovosled se pozmění, má-li jisté slovo

po logickém vztahu zaujímati přední místo:

 ּואריניִעTod"
mia

תאזד

krále viděly oči mé (byl to král, ne

אל

toho všeho Jahveh neučinil!
to

(ne Jahveh, ale naše ruce

učinily).

Pozn.

Sloveso bývá vůbec dosti zhusta před podmětem věty,
zvláště ve větách, které začínají spojkou neb příslovkou.

8 73. Opakování slov.

Má-li se dáti slovu nějakému plný důraz, klade se dle pře
dešlého © na přední místo ve větě; ještě většího důrazu dodá se

však slovu opakováním,
1. Podmět

opakuje,

nabývá většího důrazu, když se buď jednoduše

aneb když hned následuje zájmeno

(N71, NY, DT V
zároveň;

osobním

které se v hebrejštině často naskytá.

ukazovací

aneb kdyžse vytkneobojím způsobem

podmět ve slovese již obsažený (zájmeno) vyráží se

zájmenem

samostatným, které stojí vedle slovesa:

 איה רישעnv n2")2 požehnáníJahveh, to obohacuje!
 ורבאיman oni zahynou, ty ale budeš státi!
Sloveso mající důraz buď se též jednoduše opakuje
aneb se sesiluje svým prostým infinitivem
aneb jiným tva
rem odvozeným, který stojí buď před slovesem aneb za ním:
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 רבעידרעným DY

30473)

dokud nepřejdelid tvůj,

Jahveh, dokud nepřejde.

ונילעpony

zdažkralovánímkralovatibudešnad

námi?

bn1D

עומש
PDU ועמש
YOU poslouchejte (dobře, trpělivě) slovomé.

3. Jménu, které jest v akkusativu,

dá se důraz, když

se postaví na začátek věty s částicí [1 aneb i bez ní, a když
se nad to ještě svou zájmennou příponou
při slovese neb při
nové částici TIM opakuje:

 הָוהידתֶא Jahveh (Boha) zástupů —
Jeho

svěťte!

םכְתַמְרֶאzemě vaše — cizinciji

tráví

(cizincitráví vaši zemi).

-—

Podobněi při pádu předložkovém
knězi, jemu (samému) bude,

|

4. V těchto případech stává hlavní
věty — někdy i zcela

5) היהו ולo

prostě

8

slovo na začátku

— a pravý vztah toho slova

ukazuje se teprvé na jeho zájmenné příponě, která následuje:

ּ ויניע ושארDST
oči moudrého ve hlavě jeho (jsou)t.j.
moudrý, pokud se ho týče, oči téhož jsou ve hlavě jeho.

|

Dam
D2Y
ףלקמ
לאָבְש
ינוvládl
mad

syny Israelským: R“chab“ am.

Pozn.

Zájmenná přípona vynikne tím, že se její příslušné, samo

statné zájmeno osobní nadbytečně přidá: %JN"D2JD 2

požehnejmně(imně)57

8

OR MI

11T vidění

zjevené mně, (já) Danielovi.

5. Prosté opakování slov

se spojkou ) aneb 1 bez ní se

siluje význam jich v rozličném ohledu, naznačujeť:

a) hojnosť

neb veliké množství

(jmenovitě při množ

ném čísle):
Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv

8
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תורָאָּב רַמNON
D27
studní dehtových;

הסמל

DY

údolí Siddim plno

b) následuje-li po slově, které je ve vázaném stavu jednot

ného čísla, plurál téhož slova, opisuje se tím nejvyšší

stupeň

vlastnosti slovem označované:

 םיכלמTo
a

král králů t. j. nejmocnější král;
רודל k pokolení pokolení (k nejdalšímu pokolení)

De

vp

Nejsvětější(při svatostánkua při chrámu);

c) slovo po sobě v jednotném čísle opakované, značí vše

obecnosť

a může se vyjádřiti slůvkem: každý, vše atd.: DŮ

Dj? den co den, každý den, všechny dny שיא שיא

každý. člověk;

d) opakováním jména neb číslovky vyjadřuje se roztří

dění celku:
jia

ררע  ןמיו ריּכ וירבע ררעa dal do rukou služebníků

svých stádo, stádo,

jemu samému 1 j. jednotlivé stádo o sobě,

dal po stádu každému ze služebníků;

ףלא

po tisíci mužů na pokolení;

e) i různost

a protiva

se někdy opakováním může vy

tknouti (zde většinouspojovací1 ןכאוjeN aneb NÍ

EA

rozličné váhy aneb rozličné míry (Efa, větší a menší).

6. Opakováním přídavného
jména se nejsnadněji vy
jádří vyšší neb nejvyšší stupeň (komparativ a superlativ).
ער Ý7 velmi špatný.

7. Opakovánípříslovek

pokračování:
sílu:

ND

Vyznačujenepřetržité trvání

neb

DY DY? pomalu,pomalu(zvolna);ale i větší

EDA velmi velice, JON JON (zajisté, v pravdě) staň

se, budiž tak!

8. Jména opakují

se 1 při zvolání, při důtklivém vybízení,

při podivení a při slavnějším prohlášení,

jazycích.

což se stává 1 v jiných

Řečnický dojem získává se též hromaděním slov po

dobného významu neb znění:

Navštivení Hospodinovo bude:

Y

115

םַעַרְּב
hřměním a země-

tresením a silným hlasem a vichrem a bouří;

naY
Pozn.

תבה ןלoheň a plamen.

i. Z téže příčinynalézáme někdy výrazy téhož slova v muž
ském i ženském rodě po sobě: JON הנומא )26006

zená) věrnost.

Pozn.

|

2

2. Velikosť neb moc jména některého bývá vytčena i tím;

že se to jméno spojí se slovem mm

neb DN na pr.: Nimrod bvl הוהj pb

neb DYDN

דיצרוב

velikým lovcem před Hospodinem לאחוררה vysoké
hory (hory Boží; zde může býti ale spolu míněno, že
jsou to hory, neb cedry atd. Bohemstvořené,

jemu

náležející).

9 74. Vzájemná shoda jmen podstatných s přídavnými jmény,
se zájmeny a se slovesy.

1. Jednotlivá slova větv, jako podmět s přísudkem,
zájmeno
s příslušným podstatným
jménem mívají týž
rod

a číslo;

obojetné jméno může se ale v téže větě po

jiti se jménem přídavným mužského rodu a s jiným přídavným

jménem ženského rodu: pila) moa

חור duch velký (fem.)

a mocný (m.); duály mají při sobě přídavná jména a slovesa

v čísle množném;

duály, kterých se často užívá, stávají 1 tam,

kde jest větší počeť mínén než dvé: םילגר VD

(duál), oje ohne

čtyry nohy

každékoleno (veškerakolena).

Mnohé odchylky od této zevnější shody slov vysvětlí se tím,
že 1zde vládne více myšlénka než zevnější tvar slov a že se dle

smyslu klade plurál 1 tam, kde by ževnější shoda vyžadovala sin
guláru;
podobně zaměňují se nezřídka 1 rody.
T
,
8*
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2. Hromadná

jména, značící množství osob neb věcí, mí

vají při sobě množné

číslo přídavných jmen, sloves a zájmen;

náleží-li k hromadnému jménu dvě slovesa, stává se, že jedno

předchází v singuláru a

druhé následuje (za jménem) v plurálu:

NÍTAN JU stádo ztracené; DOJDTNN1D

MIYN7DDNM

a celé shromáždění kričelo a zdvihlo hlas svůj (pl.“

lézá se přihromadných jménechtéž singulár

Přes to na

aneb obojí číslo

vedlesebe: 1 DÝ[a
zemřelmnohýlid —zemřelomnoho
lidí.
3. Slovo, které označuje jen jednotlivce
druhu, může
býti bráno zacelý druh; pak má při sobě buďpo smysluplurál,
aneb po tvaru singulár:

עַשְר וסנutíká bezbožný (utíkají £. j.

bezbožní); tak děje se zhusta při Z

(muž, člověk)a při 3,

když značí veškerenstvo a zahrnují všechna individua; podobně i při:

DIN, שונא muž, nN
רענ mladík,

jinoch,

žena, רחא jiný (ostatní), 12
יקב nevinný,

obyvatel,

רָבָעslužebník, ctitel,

סמר

utiskovatel, D3Ď 'kůn, שמר zeměplaz atd.

4. Přiodtažitých

(abstraktních) jménechstává femininum;

podobně i při mnohých hromadných

byla rodu mužského:A2

>
VM

jménech, třeba by tato

a byli Israelité; podstatné

jméno třeba v plurálu, zastupuje--li hromadné jméno jednotného
čísla, mívá při sobě femininum (sing.):
רָבּנִתִדַאלnemá býti vzpomínán (žádný) syn
"Ammonův (synové "Ammonovi vůbec). Přísudek se zde vztahuje

ku každému jednotlivci hromadného celku, jehož jménojest

v plu-

rálu, a proto může býti přísudek v singuláru.

5. Pluralis

excellentiae

neb majestaticus,

kterým

se má vytknouti veliká moc neb důstojnosť nějaké osoby, mívá

při sobě singulár

přídavných jmen, sloves a zájmen; יזרםיהלא

Hospodin živý (živý Bůh), DYTD Nejsvětější (Svatý), DIN

neb

DVI Pán; nacházímevšaktéž: DYT-DĎN-neb םישדקDN.
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Podobné plurály jsou: %jiď/ všemohoucí (čítá se ku starým

plurálům; mohl by to býti ale i singulár s relativní koncovkou);
םישע
םיפרת

Tvůrce (v plur. jen při příponách); nařoy

Nejvyšší od

bůžkové, skřítkové, (třeba jen o jediném

obrazu).

Pozn. u. Je-li přídavné jméno přísudkem, může zůstati v masc.,
treba by podmět byl rodu ženského, poněvadž tu se
přídavné jméno (neb i particip.) může považovati za

slovo středníhorodu (neutrum) DBV

רשי spra

vedliví (jsou) soudové tvoji (spravedlivá věc).

Pozn. 2. Jména zemí: Egypt, Kanaan, Syrie, i měst: Beth-šemeš
Beth-lechem mohou znamenati všechny obyvately a mají
pak při sobě po významu plurál (nevylučuje se ale
sing. a fem.).

Pozn. a. Hebrejské sloveso stává zhusta neosobně a

tu ovšem

jest v 3. osobě masc. sing. i při fem. a při plurálech:

היהתחא ו

הרות

zákon jeden (fem.) tu bude (masc.)

ַהָמָחְלַמom

silná (m.) byla ta válka.

Pozn. 4. Abstraktních jmen užívá se nezřídka ve smyslu konkret
ních podstatných jmen, při čemž značí osoby vlastnostmi

abstraktního jména obdařené: zajetí ma

znamená za

jatce, počestnosť počestné lidi, podobně dům rodinu

značí, chudoba chudý lid, shromážděnícelý lid, ničemnosť

bůžky (idola) atd. a zde nalézáme shodu buďdle smyslu
aneb dle zevnějšího tvaru jména, buď plur. neb sing.

Pozn. 5. Je-li podmětem skupina ve stavu vázaném spojená, děje
se shoda dle jména významem hlavnějšího neb čelněj

šího, aneb dle bližšího, aneb dle kteréhokoliv jména.

Pozn. 0. Podmětem věty jest více jmen; tu dlužno rozeznávati:
a) jsou-li jména ta stejného rodu, pak bývá přísudek
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v plurálu:

Mojžíš, Aron a Hur přišli, aneb předchází

v singuláru: přišel M., A. a Hur, aneb se řídí dle blíže

stojícího; b) jsou li různých rodů, pak se řídí přísudek

buď dle blíže stojícího, neb dle hlavního slova, aneb je

bez ohledu v mascul. jednotného

neb množného Čísla,

aneb ve fem. sing., když se jména podmětu považují

za hromadné slovo.

Cvičení 9.

ִםי

ּופסשיו

ויניעבעָמשו

y הל bn

ישאהָוהְי

לֶאְרָשיִדי
ְיִניִע

 יתתנZÁK

דָבַע םֶּמְִו

לאהםי

9םיִרעְל:

הָעְמְש
MÁMO D1 NINO

ְתיִחשי םיִב

ףךו

ּואצ

ַשיִאדבֶלְּ תַצע

תוו: רבעי

תו

תושַפָּנַה

jo POST יִכְנָא.הָרָשַה: תוחדלָכְל. ינאצהֶלְכֶאְל. nM
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VDםֶכְסֶא 

תו

שו

היושעו

יל

ַםקְמ
pdavam "Atona viz nm

im:יל
(3 ND?

Zájmena.
© 75. Osobní zájmena samostatná

i připojovaná.

1. Osobní tvary sloves zahrnují spolu 1 osobní zájmena, tak

že při slovese by nebylo samostatného zájmena třeba;

pisatelé ale je rádi nadbytečné

pozdější

ku slovesupřidávali: ŠM

"IN a já viděl.

|

|

Osobníz. samostatná

dlužno

klásti vedle sloves:

a) má-li právě tato osoba důrazně vytknuta býti (73, 1);
b) následuje-li po zájmeně, zahrnutém již ve slovese, ještě
jiný podmět: וניתבאו  ונישָע ונחנאučinili jsme to my 1 otcové naši.
„ Osobní zájmeno, zvláště je-li podmětem, zahrnuje v sobě

1 význam slovesa E
býti; zájmeno 3. osoby klade se s významem
tohoto slovesa 1 tenkrát, když podmětem jest zájmeno I. neb
2. osoby:

 הוה/ "X já (jsem) Bůh (bývá to zejména, když jest pří-
 םירDIN vy pravíte, DNYDZÁ 3 DI IDN
 ימkdo jest to?

4. Přípony slovesné

označujípředmět časoslova,s nímž

jsou sloučeny, — někdy předmět vzdálenější; na některých místech

následuje ale zájmenná přípona při částici NN (NN, (ףתוא 28
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slovesem; zejména žádá li sloveso (jako příčinné $ gr) dva akku

sativy, tu se první předmět vytkne zájmennou příponou slovesnou,

druhý pakpříponoujmennou při PN: "VD
bil jsi mne "2D
(místo: ילDD) dal jsi mně; ןתא T
M a ukáže mi jej.
5. Přípony jmenné označujípodmětný (i předmětný)
genitiv

osobného zájmena, zastupují naše zájmena přisvojovací:

můj, tvůj

a zvratné »svůj«; kde dvě slova stavem vázaným

spojena značí jen jeden pojem, není třeba klásti příponu zájmen
nou k oběma slovům, stačí je-li přidaná k jménu podřadnému:

ישרק  םשjméno svatosti mé (mé svaté jméno..
Pozn. 1 Prípony slovesné se vynechávají, mohou-li býti lehce
v mysli doplněny: DINN7ON WD) a přivedl (je —
zvířata) ku člověku; jinak zase někdy ještě po příponě
následuje ono podstatné jméno, k němuž přípona ná

leží, jakopřístavek:O8NITDIDI7NINÉ

JTDVNאל

nebudou sloužiti (jemu) Nebukadne'ccarovi,

Pozn.

2. Zájmeno N31 značí často: ten, ta, to, a kdežto fl]
ukazuje na přítomnou věc, M1 odkazuje na věc, 0 níž

seprávěmluví:ii71 DÝ tentoden,dnes,KN DP
ten den, onen den, o němž se mluví, aneb který pro
rokem jest předzvídán. Také značívá bez členu »sám«,
se členem »týž«, »onen«.

Pozn.

3. U zájmen osobních se rody zhusta zaměňují;

tak zejména v Pentateuchu, kde jest Ni

děje se

za NY.

V řeči člověka obyčejného mluvené k osobě vznešené

užívá mluvící na místě: já, nazvíce výrazů: ףרבע

TN,

služebník tvůj. dívka tvá (služebnice); a na

místě »ty«

praví vždy:

»Pane můj«, »Králi můj«

OTN "IND רֶבָרףּרְבַעNIOB)
278 "3 o Pane
můj, dovol, prosím, aby mluvil služebník tv ůj slovo,
do ucha Pána mého!
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S 76. Zajmeno ukazovací.

1. Zájmeno ři] DNÍ הלא shoduje se se jmény tak jako
jméno přídavné n
שיאה tento muž, הכרכה DNÍ toto jest

požehnání; a právě tak užívá se 1 osobnéhozájmena NÍ,
םה  ןהve významu zájmena ukazovacího.
2. Ukazovací zájmeno se nikdy neklade

NY,

před genitiv ani

před relativní větu, jako: jejich hříchy jsou takové, jako (hříchy)

Sodomských םרסּכ םתאטח

rekl tomu, který byl nad domem

jeho: jmaoby

spíše se opakuje jméno samo, než

רָשָאַל
|JN)

aby se kladlo zájmeno: hříchy jich jsou jako hříchy Sodomských.

TN

ןאצו ףנאצstádo tvé a stádo otce tvého.
3. (11 užívá se příslovečně,
ve smyslu: zde, tu, již; ně

kdy slouží jako naše »to«, aby spojilo blíže

některá

slova,

a pak není ani třeba je prekládati: הנש  הוםיִרְשָעtěchto dvacet

let, jest tomu již dvacet let; NR m" יאוn אנה  ימkdo jest
on (to) a kde (to) jest on? TM 11" המ co se stalo? co to bylo?
Pozn.

1. Zájmena [ה užíváse ve slohu básnickém i na místě

vztažného רשא který, jenž; FIV)
jeden — druhý.

Pozn.

značí: ten — onen,

00%

2. Ukazovací význam mívá i člen: D1% tento den, dnes,

DÝDT tentokrát.

5 77. Zájmeno vztažné.
1. Na vazbě vztažného

zájmena se nejjasněji ukazuje he

brejská skladba, která vše jednoduše k sobě přiřaduje. I vztažná

věta objevuje se v souvětí jako čásť nezávislá,
změnným slůvkem רשא

uvedená ne

(neb ש se silným Daghěš), jež značí

prostě vztah a závislost, ať by třeba

závisela vztažná věta na

zájmeně I. neb 2. osoby: vůdce, kterého

poslal král, jest
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dáno v hebrejštině: vůdce - רשא — král ho poslal:
Ton וחלש רַשֶא, רשחjá Jahveh — "zit — v přikázaních
mých
jste nechodili:obr
NOMa JZK NÍMיִנָא
Tímto způsobem může každá ו

se zájmennou příponou

nabýti vztažného významu, jako: »יִל

IZ

1

רשאי

וילע. . ZÁ
na němž,na něhož,DD?

2

přednimižatd.

Z příkladů zřejmo, že se רָשא vzdaluje

od svých pří

slušných zájmenných přípon a proto nemůžeme zo,

רֶשֶאַּב

רשאמ překládati: jemuž (čemuž), v němž (v čemž), z něhož
(od něhož, od čehož), ale zde dlužno přidati ještě zájmeno uka

zovací a překládatitomu, který

aneb tomu,

pole má se vrátiti ותאמ " והנקz
pil;

jež atd. na pr.:

tomu, od něhož je kou

někdy dlužno doplniti 1 jiná slova, jako םוקִמ místo,

čas: "WZMOpak znamená: kdež, na místě a

12

לאkam,2D

NÝ

DIEDa,

odkud,od té doby,23

proto,za

kteroužto příčinou.

3. Je-li vztažné zájmeno podmětem,

רשָא
; akkusativ:

kterého,

stačí jednoduché

což, vyjadřujese dle výše uda

ného pravidla (sub. 1), jen že se přípona zájmenná dosti zhusta

vynechává: vyhladím člověka: רשא-יתארכ

DN,

kterého jsem

stvořil; někdy stává 1 AZKTDN, ale i při ťom vztahuje se רשא

vědy k následujícímuslovuve smyslu: toho, kterého,

2: DNODODY NTK

co učinil0-0

co, to,

NE NIOB vzpomněljsem,

Israelským.Todo

TODAY
רשא  תאten, je

muž ty požehnáš, bude požehnaný.

4. Vynechává

se רשא zastupuje-li akkusativaneb zhusta,

když následuje hned předložka se zájmennou příponou, a tu ovšem
bývá věta hebrejská nápadně krátkou a kusou: ןליעוי5

DY lid,

který nepomáhá לֶאְרשי-39 לָּבִמze všeho, co náleželo synům
Israelským; v posledním příkladě jest vztažné zájmeno v nomina
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o

tivu, i tu se vynechává, zvláště, je-li jméno jeho neurčité (bez

členu); vyOT

D23
místo (toho, kdo) nezná (Boha); zde jest
c
:

slovo, na němž vztažná věta závisí, ve stavu vázaném,

vztažná věta byla k nému v poměru genitivním.

jako by

חלשתדריּב

rukou toho, koho pošleš, M j5 ןיכתב v (místě), jež připravil
jemu David; zde dlužno si slovo »místo« přibrati aneb doplniti
ze souvislosti.
Pozn.

Jak již v předešlém $ podotknuto, mívá i 71 význam
vztažný a může se ho nezměněně (i 3) a j] poeticky) uží
vati za Sing. a plur., za mužský a ženský rod;
vztažná

věta

přiřaďuje k hlavní

někdy se

části pomocí %aneb

 תי-|לבה יכ
[ השWir
m mza Abela,
8 jehož zabil Kain;
ורה

upovatiשא 

vztažné věty:

 וכלהה ותאDUN

mužové (kteří)přišli s ním, EDÍ

který přišel(křik; v hebr. femin.) NDB(haššába)

která

se vrátila; konečně užívá se 1 zájmena tázacího, jako u nás,

tažné: MD, הַמkdo, co, který, jenž, jež, který-

 םפפ1 חמואמ

něco, co

VAM ימ ארי kdo jest bázlivý a úzkostlivý, ten se
vrátí (ať se vrátí!)

S 78. Žájmeno tězací.
1. V hebrejském není rozdílu mezi otázkou přímou a ne

přímou. Zájmena %3 kdo? užívá se, tážeme-li se po osobě

aneb po osobách

(množ.č.);

(m. iž.)

i před jméno věci se klade, zahr

nuje-li zároveň pojem osob, jako wa

יז co jest všechno

tělo? je-li tu tázací zájmeno podmětem a nějaké jiné jméno pří

sudkem, pak zahrnuje % a הַמspolu význam slovesa: býti.

D12

mohouse podřaditi podstatným jménům,
=-

V,

která jsou ve stavu vázaném a překládají se DT čí, (13" jaký,
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jaká:

יִמדּבčí syn?

ma“ תַמְכִח co za 0007081?

[884 mou

drosť. Obě zájmena M) i המ mohou se pojiti s předložkami
a přidávati ₪ :תא  ימהDN"koho? 2

jak? הָמַּכ
jak často?

kolikrát? המה  רעjak dloúho? až k čemu? m וש proč“ \ימ
3 המ mohou míti význam vztažný a neurčitý: někdo, něco; Viz
předešlý 8 a 8 26.)

3. Jednoduchá, přímá
ה ה

otázka

uvádí se obyčejně částicí

71 aneb הו ať se očekává odpověďjakákoliv

což »); jj může býti sesíleno částicí %) D1):

jsem skutečně? očekává-li se odpověď

kladná,

(zda? zdali?

יִתְרַמִא
 יכהřekl

lze užíti ičástic

DN a DN, v důvěrné řeči אלה (což ;(?6ם částice DN a DN
slouží 1 při otázkách všeobecně položených. Jednoduchá, nepřímá

otázka uvádí se částicí1; otázku

složenou

a rozlučo

vací (disjunktivní) uvádí částice 1 v prvé, DN (DNY) v druhé
části, ať se obě části vylučují aneb at jsou souřadné; při souřad
ných bývají nad to: ה — ( וzda — či), ה -- ה

 — םאDN,

ה -- \א
Pozn.

ae

(13) zvláště před přídavnými jmény a při zvolání,

podivení znamená: jak! 3jD7713 jak dobré! O0
jak veliký! v nevoli rčeno zápověď(ne!.
S 79. Člen.

1. Členem se určuje
jinými toho druhu vytčena;
z předchozí řeči známo,

osoba neb věc, která má být pred
člen dává se ku jménu, jež jest

aneb ku jménu, které se následující větou

vztažnou neb particip. má blíže popsati;

1 při věcech všeobecně

známých — jako jsou úkazy přírodní a při věcech, jež jsou jedi

nými v oboru svém, stává v hebrejštině člen: Řekl Bůh "jj

buďsvětlo!

a

יהי

viděl Bůh JjNO7NN. (ro) světlo IOINTÍ
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רשא

לאה 

země,
T
.. kterou
T : Jahveh
.. -: ti dává, [111
Bůh.
-

. =- T

měsíc,

- *.T=

** T

Člen se z pravidla klade:
a) Když se jméno obecné stalo jaksi vlastním

jménem

jediné osoby neb věci, což bývá při vlastních jménech řek, hor,

(u měst zřídka), jako: "W131 řeka Eufrat (71)

řeka vůbec) bys

znamená Pán, ale לעבה jest jméno boha Baala, ןטש nepřítel,

ale ןטשה ďábel.

7

b) Když slovo označující celý druh aneb jen jednotníka druhu

má znamenati veškerenstvo

diti bude Hospodin (ISDN
a ַתֶאְו-עַשְרַה
bezbožné,

Slůvko: לפ 8 o

(všechny členy) toho druhu: Sou

spravedlivé (každého, všechny)

הנויה holub

(holubi).

značí celistvosť,

veškerenstvo,vše,

následuje-li příslušné jméno se členem; při jméně neurčitém má

55 význam: všeliký, všelijaký,

každý:

םראהלַּב všichni

lidé,DINkaždý
člověk.
TT
T

וורד

c) Člen stávápřijménu věci,sníž právějinou porovnáváme:

"VI

jako vlna, 3335) 158/3 jako sníh běliti se budou (že

každý sníh vždy jest bílý). ©

d) Při vokativu

jmen: T990 o králi!

e) Kdykoli jest člen při podstatném

jméně a kdykoli jest

podstatné jméno omezeno (stavem váz. neb zájmennou příponou),

vždy přibírá1následu jící příslušnépřídavné jméno, parti
ciplum

neb zájmeno

Ton

člen; jen přísudek nemívá členu:

[M2 dům (toho krále určitého) králův, Tom תיב

královskýdůmvůbec; OÝT30"W130veliká(ta)řeka; TD

rukatvásilná;alemb
Pozn.

DÝ

ריעה

(jest)veliké. i

znamená: dnes, za dne, tou dobou, tentokrát.

0
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3 Člen se z pravidla neklade:
a) Při jménech vlastních,

nejsou-li vzata z jmen obecných:

הרש Sarah, ĎDY)M Egypt, ale המרה
b) Při jménech, která jsou ve stavu

Ramah (značí výšinu).
vázaném a při těch,

která mají zájmennou příponu (ta jsou již tím omezena) "133

slovomé, NM

dům otcovský.

ה

c) Když se jménem vyjadřuje něco povšechného,

neznámého:
Pozn.

dosud

-T 0:buď obloha!
עיקר1)

Je-li podmětem zájmeno ukazovací, tázací neb osobní
zájmeno, pak má přísudek, když značí určité jméno, člen:
שיאה N11to jest ten muž, שיאה "3 kdo jest ten muž?

 אותה םיהלאַהnN

ty jsi ten (pravé) Bůh; podobně

stává člen při přídavném jméně, které znamená superlativ
(nejvyšší a nejnižší stupeň):

"HM71
*T7 YŽÍN
. T já (jsem) nej

mladší (nejmenší).
Cvičení 10.

ִהָמ: ירח

 םישוכיִלְלחDDR

LO

ילהלה
>

ֶתמו ם

םֶחְרְל:

םֶתֶא םירְבע
1כ

CY

בקעְית

אוההימ
הָנְרהו

ןחֶהל
יעץ

ָּתְחשְמּו
הָשַעּת

1

vp

DYNONON

ּףִתוכלַמ:ODB DMO oD רַעְו םֶלוע
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ּוהָעְרְדלֶא הָּו

BY

הָמְַּהִ
TNT TIMTO

ץֶרָאְ יחְכְ

נְעְ
13

לֶ
רצאְנְְּבְךֶלְמ

14

םֶּתְרַ
ZÁK DDK

הָשֶאַהְדלֶא הָיִת

JD
16

 YMרֶשָצ

:ץֶרָאּב

17

אָנה

ףַתְכאַלְמןיאָמּ

18
19

קָחְצ

בקע

DN

-

:לֶאְרְשי בִרָל

U

:ות
ויק ןי

21

 oaןאצב
יִראְהתֶא

בז

םֶהַמ יִּכ

לּואשרֶקּבּ

ביצמ ול רָ
24

.םֶעָחלֶּבִמ רֶשֶ
ּונְַַ לכיִבְשְי :ץֶרָאָק
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Jména podstatná a přídavná.
© 80. Rod a Číslo.

1. Středního rodu v hebrejštině není,

stoupen střední

rod

proto nacházíme za

singulárem jmen mužského rodu, jako

u zájmen a u těch jmen přídavných, která stojí na místě jmen

podstatných:

711"WM po tom, 112 jako to, רתויה co pozů

stalo, pozůstalé, םויח  ןוקנto nejvyšší dne, poledne; nejča

stěji bývá však zastoupen jmény ženského

neb i v plurálu: NV

já to učiním,DN

rodu v singuláru

jednou (to jedno),

הבר mnoho
(příslovečně),DNN תרק
 ל קההvše, co se jimstalo.
ש
2. Císlo. Hromadná
jména považují se významem za
jednotný celek a proto je nalézáme jen v jednotnémčísle:

zlato, a

stříbro, nN

31)

pšenice (na stéble). V množném

číslemají takovájména význam částí, kusů toho celku: DDD
stříbrňáky, DNON zrna pšeničná, םיִרעש רַמח
(ječmenných zrn), D*B8Ýkusy dřeva vy

Jména plemenná

a rodová

přečasto význam čísla množného:

chomer ječmene

dřevo, dříví).

mají dle 8 79, 2, 6, se členem
%jĎJD1

naanejští.

kanaanejský t. j. ka

m

3. Mnohých jmen užívá se toliko

v množném

čísle, ač

mají význam singuláru: DYT život, žití, DY DJ mládí, DO
stáří, DB líce (tvář); u odtažitých
jmen (abstrakt) vyjádříse
množným číslem buď rozličné druhy

jeho aneb se tím slovu

dodá většího důrazu a rozsahu: תומקנ msty, t.j.

DN

tmy (velikátma), DIN

úplná msta,

věrnosťpravá.

4. Skládá-li se pojem ze dvou

úzce spojených jmen (jako

při stavu vázaném) a má-li býti pojem ten v množném

se vloží do množného čísla buď jen hlavní
" ליחa

slovo

čísle, tu

(regens):

hrdinové síly, silní hrdinové; aneb jen slovo závislé
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(jen zřídka) תובא ry rodiny

(domy otcův); aneb konečně obě

jména:םיסמ ירש00207606 1
5. Jména dvojného
jetná,

jako DI

čísla pokládají se rodem za obo

("j) v sing. jest rodu ženského).

Jména, která značí údy těla a mohou býti v duálu,

v plurálu

různý a zhusta obrazný

mají

význam pro umělé věci

neb předměty přírodní, které se údům oněm v něčem podobají:

DU
DD

ruce, תודי umělé ruce, podstavce, osy kol, postranice, díly;
dlaně, NÍDI držadla, mísky, větve a vějíře palmové, םיניע

oči, [3M prameny.
Pozn. Plurálu vznešenosti (majestaticus) podobá se dualis
emphaticus,
jehož se u několika slov užívá ku sesílení

významu. Zvláštnostíjest rčení2
טול město (plur.,

בשידרָשאDY

ač se míní jen jedno město), v němž

bydlel Lot.
8 81. Podmět. (Nominativ.)

1. Podmětem může býti jméno neb zájmeno, parti
Cipilum 1i Infinitiv v platnosti jmen podstatných, osobní
zájmeno buďsamostatné aneb ve slovese zahrnuté.
2. Je-li podmětem podstatné
jméno, může býti určeno
členem neb ne;

pri třetích osobách jednotného čísla passivních

tvarů (Nifal, Pu'al a Hofal) stává před následujícím podmětem
nezřídka značka akkusativní DN. proto asi, že sloveso to v Čin

ném tvaru akkusativu žádá:

13295

DN

ץראהה תאjm budiž dána zemětato slu

zebníkům tvým, VY 21

DNחקברל. :ךZNÍ a vypravovalase

Rebecce slova 'Esauova (donesla se).

3. Stává-li toto Pi

před podmětem 1 při slovesech nepře

chodných aneb tam, kde slovesa vůbec ve větě není, zastupuje
Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv,

9
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jaksi člen, aneb ukazovací

zájmeno

— tento, to — zvláště
צ

v

při slově ve vázaném stavu, které členu míti nemůže:

12

2357 DN שיח jest tvé srdce přímé?

DD Dion

toto jestmístotrůnumého,

NT לָכדתֶא všechny (tv) ryby mořské.

„

S 82. Akkusativ a dativ.

r. Akkusativ

naznačuje se částicí

DIN,"TIN z pravidla

jen při jménech. vlastních a při jménech určených genitivem neb
členem neb následujícím přístavkem (1 Vztažnou větou):

vštívilBůh DO

že na

PM DN syny Israelské a viděl DV DN

soužení jich. (Připouští mnohé výjimky.)
Při jméně neznámém a při jméně, jež se blíže neurčuje,

částice oné není: המחלמ

128%) a připravovali válku.

2. Akkusativem bez תא určuje se:
a) Místo, které odpovídá otázce »kam?« po slovesech po

hybu: měn
NY vyjdi na pole, a otázce: 980 67%při slovesech
klidu, pokoje:
bylo to nalezeno הוהי  תיכv domě Božím,

ינושקב sm

hledejte mne v poušti;

na otázku vkam>« se ale

častěji užívá fj..— locale. (Viz 9 31.)

b) Čas, delší neb kratší: bude sloužiti םיִנשDe
let, Oj" za dne, הליל v noci, D1% dnes, DD
štích dnech.
7

c) I rozměr a míra: םירעש E

po šest

םימיה v pří

'Efa ječmene,שלש

TON הָמִא תואמku třem stůmloket délky, délka na tři sta loket.
0( Akkusativem vyjadřuje se i doplněk činných, středních

a zvratných sloves, značí-li se doplňkem předmět
vesa (tak zv. řecký akk.):

ויִלגְרדתֶא
non

stonal na nohy (své); slovesa přechodná,

činnosti slo

131
mívají 1 dva akkusativy. (8 91.)

Jména od sloves přechodných

odvozená, mívají při sobě taktéž často akkusativ předmětu.

3. Akkusativemnahrazuje se nezřídkaipříslovečné
rio3

jistě (v jistotě); značí též úd, nástroj,

rčení

jímž se činnost

děje: volám ילוק hlasem svým, *B ústy svými, ולכאת ברח
טת0 סטב.58261

4. Předložka 5 před podstatným jménem neb před zájmenem
značí náš dativ: užívá se jí ale i tenkráte, když bychom očekávali

akkusativ:
n/O
DN

7995 MON) a budeš milovati bližního svého,
a tázalseženy ולדליצהלvysvoboditijej; tak bývá

přislovesech:2D, 3, 702, 99, No, DY, DAB, Dr.
חלש a j.; velmi často označuje se tímto dativem, v co se věc
proměnila, čím se stala atd.
5. Dativ zájmen se nadbytečně klade po slovesech, jež značí

pohyb :(©, TTo, 2

atd)
277W půjdusi,
A772
:
24
:
.

jdi (i),

ףלדחלש pošli (si); 1 pří jiných slovesech nacházíme tento dativ
osobních zájmen, a někde může tím jemně býti vyjádřena důvěr

nosť: zavolej si mne, onsi bydlel, |?

6. Při slovese (1,TT

jetek, vlastnictví:

-MM
הלאדחימ kdo jsou (ti) oni“

při שו
₪ 8 PN
י. označuje se dativem ma

היה-ולon
měl (bylojemu) INT םכל
שיח
TT
T
..—
»

.

208%jest vám bratr? máte bratra? j2"/""j2
שר
שת

.

דד

לכ- vše co měl.

7. 5 při podstatném jméně a při zájmeně může se překládati
slovy: za (na místě někoho), o něčem, ohledně něčeho, vzhledem
k něčemu, směrem k něčemu, po něčem, pro, od, ze, (značí též

spisovatele, původce díla, skladby רורל רמזמ
1 genitivem, tak při udání měsíců:
7
|

žalm Davidův)

ne měsíce;קח 
trpných slovesech nalézáme 5 u jména, které značí původce čin-

nosti a překládáme je buď předložkou »od« aneb instrumentálem.
9*
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© 83. Genitiv a vázaný stav.

1. Genitiv jest z pravidla vyjádřenvážaným stavemrí
dícího (hlavního)slova, ať již jest to genitivussubjectivus:
(218 ירעש brány spravedlnosti, aneb genitivus objectivus:
mm DNM bázeň Boží (předBohem). Jméno řízené překládá
se často naším přídavným jménem aneb dlužno přibrati předložku,

zvláště je-li ve stavu vázaném trpné participium se svým předmětem

aneb s osobou, od níž činnosťslovesa vychází: DOV VY ER

cesta ku stromu života, שא BZ

spálené ohněm, IN

רוקי

narozený ze ženy, DYK Na trestán (bit) Hospodinem.
Nejčastěji bývají slova spojena ve stavu vázaném,
a) kde se význam

určuje

participia aneb přídavného jména blíže

jménem podstatným: IDN

תלוח nemocna láskou,

DO NOD pln dnů, םישיא  לרחzapomenut muži, 297 M
čistý srdcem, DD

"22 čistých rukou;

b) nezřídka bývá podstatné

jméno ve stavu vázaném,

je-limu přístavkem (apposicí)jiné podstatné

jméno: תלות

ימע  תבpanna, dcera lidu mého; zvláště ale, kde stojí na místě
našich přídavných jmen jména podstatná značící jakosť neb

látku:

ףסכ DB

bůžkové ze stříbra (stríbrní), רושימ DDU

žezlo spravedlnosti :

|

c) má-li závislé jméno při sobě předložku > לneb jo (může
býti přeloženo naším genitivem) a je-li mezi oběma jmény úzké

spojení

(jako části a celku, účinku a příčiny), jeví se spojení to

téžstavemvázaným:nap"

תחפשמ rodinaצבה5
)

ןיימתמח
horko vína; | i před vztažným zájmenem רשא neb
před vztažnou větou stává hlavní podstatné jméno ve stavu váza
ném (viz S 77, 4), dále před ) spojovacím, náležejí-li ta dvě spojená
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jména úzce k sobě: DV

תַמְכִחmoudrosť a umění; při opa

kování jmen: תכש
שש תבש
sis každou sobotu.
3. Závisí-li jeden genitiv na druhém, mohou býti buď všechna
jména

až ku poslednímu ve stavu vázaném aneb se v jednom

členu užije předložky ל DO)

ְיִבְלַמ
DO

"27

D0

kniha slov dnů (dějin) králů [sraelských.

Pozn.

r. Při přístavku stávají jména podstatná dosti často ve

stavu prostém: NÍNOY םיִהלאBůh zástupů, VON DN

lid země,0

jsa

archaúmluvy;jinakvyja

dřuje se závislost pomocí o רשא (majetek, vlastnictví

se tak označuje) neb jednoduše 5 (jako genitiv auctoris,
původový)

ישיל je13 יִתיִאְרviděl

jsem syna Jišajova,

(který jestJišajovi,kterého|má Jišaj) םהל תחא

83

z nich.

Pozn.

2. Zájménné přípony přidávají se při stavu váz. vždy
k druhému slovu. ($ 75, 4.)

S 84. Náhrada přídavných jmen.

1. Hebrejštině nedostává se přídavných jmen, zejména těch,

jimiž by se látka, kov, jakosť, schopnostť, vlastnosť vyjá
dřily, podobně není přídavných jmen náležících ku jménům odtažitým,

jako: výmluvný, nadšený, horlivý atd. Nedostatek tento nahrazuje

se jmény podstatnýmy,

která se spojují — jako u látek a jmen

odtažitých — s hlavním jménem a jsou s ním buď ve stavu

vázaném:

לזרּב בכרželezný vůz, aneb stojí druhé jméno jako

přístavek

vedle prvého: BC

הָשֶא
žena prorokyně, ne?

םילקש stříbrné šigle; při tom může míti jméno jedno tného

v

vedle sebe přístavek

lidu — obývajícímu pouště.

v čísle množném: Do

םעְל
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2. Přídavná jména opisují se zhusta tím, že se před jména,

jež značí vlastnosti

aneb jakosti, kladouslova: muž, žena.

syn, dcera, jako שיא neb ישנא תשא
D2 neb Nid3,

neb יש ןֶּב-neb 32

לעּבneb ילעּבna př. vášťivý ©
člověk nan

(muž vášně), BDO

יתמ lidé malého počtu (málo 160

שוא

jména

שיא a השא mohou se tu i vynechávati.

3. Nezřídka stává jméno značící vlastnosť

neb jakost.

ano i takové jméno přídavné, ve stavu vázaném před

hlavním

jménem: ןיזרא  תמוקvýška cedrů, vysoké cedry, 9 „n
silná ruka, ותָמוק1
jeho vysoká postava. Přídavná jménatakto
spojena s jmény podstatnými,

sama mají platnosť podstatných

jmen a mohou někdy býti překládána i superlativem: ריִעַהילודג
vysocí (lidé) města, nejvyšší z města (pohlavári města).

Pozn.

1. Je-li přídavné jméno, které značí látku neb jakosť, prí
sudkem, opakuje se před jménem jeho podmět ve stavu

vázaném nezřídka ještě jednou:

lůžko jeho bylo že

lezné — lůžko jeho bylo lůžko železa.
Pozn.

2. Má-li hlavní jméno předložku, mívá ji 1 přístavek.
Cvičení II

יִלְְִת
םא

תושעל הבוט ו

יוח םירמ

שחל םיִמש
איה

לָמָע

ַשיִאֶָּלַהְתְ רּבְצ

ותיבל אלו

יִת
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5

ְאָצ: DIE

*

 םלִּכ1

0

DOR 13

לכלּוjean 32m 5

ַיִרְב+

ִוט םעי

תַמְא:רסִח

חַט: VO nam

לּו: ZÁK MYS

,

Namen
IN

1
2087PÁ

19

18

JDNכ 

רָּבַרָי:
jo
VÍ

NY

S 85.Císlovky.
1. Číslovky základní mohou býti určovány členem, připouští

příponyzájmenné a mohoustáti ve vázanémstavu; prisložených
číslovkách může býti člen buďjen u jednohočísla
Při řadění číslovek k podstatným

aneb u všech čísel.
jménům

platí tato

pravidla:

a) JN jeden, jest jménem přídavným, stává proto za svým
příslušnýmjménem podstatným ; někdy stojí ale jako jiná přídavná
jména ve stavu vázaném před svým jménem;
b) čísla od 2—10 stojí buď: ve stavu vázaném aneb pro

stém před jménem, za jménem jsou přístavkem
jest vždy buď v duálu aneb v plurálu;

jména, které
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c) 6181806 11--10

1א8ז59
56 jednoduše

která bývají v množném

příslušná jména,

čísle až na ona, jež se velmi Často

naskytají, jako ZN, DÝ»,הנש rok, DK,

gerah, 123 talent, a

před

neb an

loket, O3 bath, ER:

šegel stříbraneb zlata, "j3

kor, םחל kus chleba, לקש WB) s významem: člověk,muž, רהב

dobytek, 5193 velbloudi, kteráž

jména zůstávají v singuláru:

 ששšestnáctduší;

םיר

d) při desítkách od 20—90 stává jméno

před číslovkou, v plurálu,

příslušné,

za ní bývá v singuláru;

je-li

totéž

platí i u číslovek složených z jednotek a desítek, jen že zde se

může příslušné jméno po každé číslovce opakovati:

םירש

dva a dvacet náčelníků (vůdců).

n

DIUשמח 

DY

UDMdvacetpětloket

šedesát pět let.
6( האמ 100, jest fem. a stává před svým jménem buďve

stavu prostém neb vázaném; PON 1000, jest masc. a mívá své
jméno za sebou buďv sing. neb v plur.; jen zřídka předchází

jméno číslovku ףלא

DRD VIN) DEN DOV) Fog DJDKÁPN DIS
שיא nM

DIU)

jedenkrátsto osmdesátšest tisíc, čtyrysta

sedmdesát pět mužů.
Pozn.

Jména často se vyskytující, uvedená pod 2, c, se při čí

slovkách zhusta vynechávají; E

mívá po větším čísle

přisoběpředložku
3, jako: il3N2 םישלש0
(30 v loktech).

3. Radové číslovky

|

|

od I—1o jsou adjektivy; od 10 užívá

se základních čísel co řadových a tu buďse kladou po jméně prí
slušném, jež je ve stavu vázaném,aneb jest jméno prostě za číslovkou.

Při uvádění počtu dní, měsíce neb roku užívá se 1 při men
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ších číslech od 1—1o číslovek základních; aj“ den a 171
se nezřídka vynechávají,

měsíc

jindy se zase ve složených číslech po

každém čísle opakují.
Cvičení [2.

( חקוו



יִבָאְדלֶא

ןיִמָיְנּב רפסיו:

ְתֶשלHAS DDM

תו:

TIN) MED

ROB"

+


ה רָכַּו

 םוח6

2

יִרַעְנתֶא
BON

DYJÍ ROY

D79

DYNTOZTDN
IPB DOODN

 ולעיו1

 רעשMDPDY 0D ODBO

הֶמְח: >

ו:
 ףסויneon

9

תַנָש הָרְשָעהע

Slovesa.
S 86. Význam perfekta.

1. Hebrejské sloveso má jen dva způsoby

časů a proto

se jimi nemůže tak jasně každý poměr vyjádřiti jako u nás; význam
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perfekta a imperfekta může býti velmi různý, zejména imperfektum
dlužno při překladu zhusta opisovati naším pomocným slovesem Jen

některá pravidla, která mají obecnou platnosť, buďtež zde o významu

obou způsobů časů uvedena.

2. Perfektum vyznačuje
.
a) skutečnou a prostou minulosť, že činnosťjiž jest
dokonaná aneb že náleží minulosti; patrno, že 1plusguamperfektum
tímto způsobem se jasně vyjádří, že totiž čČinnosťtohoto slovesa

předcházela jinou činnosť minulou:

ו6טו זסןפו קעס

₪ הלָעַה םיהלֶאַהM
archu Boží byl přenesl David;
2( přítomnosť:
činnosť z minulosti do přítomnosti pře
nesenou, aneb činnosť takovou, která v okamžení, rychle se děje, že

se může již za dokonanou považovati, taktéž činnosťobvyklou,
která se obyčejně neb vždy děje; proto slovesa, která znamenají
vlastnosti neb stavy, mohou se z perfekta překládati časem pří
tomným: םַתאּב(NO
2

DON

odkud přicházíte? (již přišli, již jsou zde),

הָמָכַחmoudrostí

blázní pohrdají,

יִתָעַרְי
já vím,

ןקזjest starý, ןטק| jest malý, MN miluje, ND odepírá ;

v obecných

průpovědech

nalézá se bez rozdílu per

fektum vedle imperfekta;

c) budoucnosť,

zejména vřeči prorocké, poněvadž prorok

vidí budoucí věc v mysli své, jako by se již byla stala a tak ji

též popisuje; totéž platí o slavných přípovědech,
a o přání,

bylo: jam

o slibech

které se v mysli přejícího jeví, jako by již vyplněno

DYDÍ ועסבštěpovatibudou štěpujícía 38

se budou, תאזה " ץֶראָהתֶאDN

ףערול 1מ6תג56 tvému dám

tuto zemi, יתעְרי ןתידימkéž bych poznal!

d) budoucnost

bývá označena perfektem přičinnosti, která

po jiné činnosti budoucí teprve bude následovati: DNODÝM2
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DDM
רקבו večer poznáte a ráno uvidíte; podobně, je-li vý
sledek vázán podmínkou, která se má teprve vyplniti, bývá
v hebrejštině vyjádřen perfektem a dlužno překládati časem bu

doucím: NYDN7DN naleznu-li (50 spravedlivých), יתאשנו pak

ušetřím (celé). |

0

3. Ve větách podmiňovacích

(částice ול םא

čuje perfektum minulosť v první

( אלּולozna

části podmínky; v druhé

Části může značiti 1 přítomný čas, jen zřídka čas budoucí:

BMI

DDM DY CD

יִבָא
יַהְלְא
יִלּול

kdyby nebyl Bůh otce mého se mnou, věru, že bys. mne byl ode

slal s prázdnem, PED: ץחר  םאkdyž bude mýti Hospodin.
4. Po imperativu může býti další rozkaz vyjádřen perfek

tem: םעְלVN

|?

jdi a rekni lidu tomu.

S 87. Význam imperfekta.

Imperfektum
1. čas budoucí

může značiti
(prostý aneb futurum exactum) הי
8

אל

לובמ  רועnebude více potopy;
2. čas přítomný, jmenovitě když děj slovesa teprve v bu
doucnosti se ukončí: קירדּוגהו םיִמְאלnárodové přemítají o mar
ných věcech; pří úmyslu, žádosti, přání, očekávání, možnosti

a jiných podobných vyjádřeních stává sloveso v imperfektu,
což my různě překládáme neb opisujeme;

takové slůvky: DN neb%

snad že, je aby ne: 1
světlo,

רסח

uváděny bývají věty

kdyby, když, W105 protože, aby, ילו

ויִלַע
- עפותDN aťna
a ně (na to) nepadá

DADY הוהי שעו

učinž

Bůh s [טאתנ |1081תגו

-ורמאת B nebudete říkat, abyste neříkali; přání
uvádívá slůvky: ולneb (W

(optativ) se

aneb se přidává אנ prosím ;

v prvních osobách stává kohortativ

s přidanoukoncovkouf1

a pří ostatních osobách zase bývá apokopát.
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3. Napomenutí, vybídnutí, rozkaz i zákaz, jmenovitě zákaz
po לא a אל rozkaz tretí osoby a imperativy passivi dlužno vždy

vyjádřii imperfektem:

)ולכאת máte jísti, jezte! תחשַתהלָא

"DY nezahub lid svůj, רוא  יהať jest světlo! pod světlo! Po
dobně nacházíme imperfektum při pochybování, podivení, rozhoř

čení a podobně; jedná-li se o věc přítomnou, i v podmíneč
ných větách první a druhá čásť mívají imperfektum.

4.Činnosťobvyklou, opakovanou adlouhotrvající
může značiti imperf., poněvadž se taková činnosťpovažuje v tomto

případě za nedokonanou; ve rčeních obecných užívá se imperfekta

vedle perfekta: ונָמוקמ
2 |

השעידאל

to se tak nedělá u nás

(v našem místě), באה חמשיnon 13 syn moudrý obveseluje otce;
zejména vídáme imperfektum po JN tenkrát, DS ještě ne, před,

než (DID),

které by významem
žádaly perfekta: השמ  רישיIN

tu pěl Mojžíš, ורבעי DI

Pozn.

DU וניו a stáli tam, než přešli.

Tretí osoby sing. masc. užívá se zhusta neosobně: »a stalo
569, »jmenuje

se«, tak že někdy dlužno překládati tuto

3. osobu: »někteří,
jsou tím mínění).
místě třetí.

oni«,

(ti, o nichž se právě mluví,

Ve vázané řeči klade se i 2. osoba na

$ 88. Sousledné a spojovací *.

1. Po sousledném + překládá se imperfektum
lostí;

minu

obyčejně počíná vypravování perfektem a pokračuje v im

perfektech se sousledným 1; vztahuje-li se celá řeč ku předešlému,

pak může začíti vůbec hned imperfektem: "1% a stalo se. Tohoto
imperfekta se sousledným ) užívá se ale též i obudoucnosti, jako ve

výrocích prorockých, o přítomnosti v průpovědech atd. שיא לפשיו
a muž bude pokořen.
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2. Spojovací
duché spojení

) při perfektu

označuje často jen jedno

s předchozí rečí a tu se sloveso rídí 1 způsobem

1 časem dle předešlého, k němuž jest tím 1 přiřaděno;

býti toto ) i sousledným a

může ale

pak se sloveso při něm jsoucí pře

kládá časem budoucím (jako ve vypravování), aneb stojí po spojkách

v zastoupení konjunktivu, v druhých částech vět podmiňavacích atd.

3. Užívá se perfekta

ve větách vztažných,
vztahu,

a nikoli imperfekta se sousledným +:

dále ve větách, které nemají žádného

žádné závislosti na předešlém vyrčení, aneb má-li se po

staviti děj nějaký proti ději předešlému:

Stvořil אַרְּב
nebe 1 zemi;

a nazval Bůh sucho zemí a shromáždění vod nazval NeTVT
Pozn.

1. Po imperat. dlužno ) spojovací překládati při 3. osobě

imperfekta807
Pozn.

»by«, רצ

2. | při imperf. naznačuje často následek a překládá se:
tak že, tím, a tak, aby; zde bývá i kohortativ; jindy
značí ) jako při perf.) jednoduché spojení, aby se slo
veso překládalo tím časem a způsobem, jako předchozí
slovesa.

S 89. Význam infinitivů.

|

r.Prostý
infinitiv
odpovídá
často
latinskému
gerund
a může býti předmětem přechodného

בוסכ  רוחבוyn

slovesa:

ותערל

DINO aby (znal) uměl zavrhovati zlé a voliti

dobré; prostý infinitiv nebývá po předložkách ani nemívá při sobě

přípon zájmenných ani genitivu; před

slovesa sesiluje

delší

trvání

osobním tvarem téhož
 צץ,

význam, postaven za osobním tvarem značívá

činnosti:

W797)41)
„A Z

věděním ať víš (věz),

DDUT ODUW"
P a bude souditi souzením t. j. (zdaž) bude stále
OT šel.)
souditi? (Pokračování a trvání opisuje se též slovesem: Ton
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2. Infinitivprostý mívá významimperativu;
po osobním
tvaru jiného.slovesa zastupuje osobní tvar, zvláštětak bývá
v živém popisu, ve vypravování a v líčení:

ְ הָזְלָּכ8+to
jsem viděl a dal
do srdce svého.
|

3. Infinitiv vázaný

|

|

jest slovesným podstátným jménema

může býti ve větě podmětem

1 předmětem,

může státi po

všech předložkách a připouští přípony jmenné 1 slovesné; infinitiv

vázaný může říditi

jméno podstatné

tak, jako osobní tvar

slovesa: ןתא TN
שרר 92 až tvůj bratr jej bude hledati.
4. Vázaný infinitiv s předložkou o následujepo osobním
tvaru slovesa a doplňuje
jeho význam; při předložkách vůbec
může se v překladu rozvésti celou větou: ala
totiž: řekl takto; WD

5. Inf. vázaným

NÍN

rekl rka,

když naň dorážel (při dorážení).

po היה položeným opisuje se budoucí

čas, někdy bez היה; jindy naznačuje se tím rčením možnosť,

povinnostť, náležitost atd. אובל יחיו שמשהa slunce bylo
na zapadnutí, mělo zapadnouti, bran -רעש  ןיִא אבל לאne
bylo dovoleno vcházeti do brány královské.

6. Jmenné přípony vyznačujíz pravidla podmět, slo
vesné přípony předmět slovesa; podmět jest slovesu blíže
než předmět, proto:

 ינפל תחשdřívenež zahubil Jahveh Sodomu.
S go. Participia.

I. Participia

shodují

se se svým příslušnýmjménem

jako jména přídavná: תוארה DD“ vaše oči, jež vidí; jinak mo
hou se považovati buďza jména podstatná aneb za slovesa, neboť
připouští jmenné i slovesné přípony a řídí odvislé slovo své tak,

jako osobní tvary sloves: לע-הוחו
"mo
T
*
-ךכדז

doufající v Jahveh.
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2. Většinou znamenají přítomnosť:

 םיקיר0

nm

V)

zná Jahveh cestu spravedlivých,

proto se jimi vyjadřuje i obvyklá činnosť; znamenají i budouc-

םעְל דלונ
lidu, který se narodí t. j. příštímu pokolení; MDD

+

ללפת

TINTDN

ty uvidíš! Znamenají i minulost,
jako hlavní sloveso věty;

přidá-li se k particip. f1W1, jest tím

opsáno latinské imperfektum

(trvající neb prodloužená

činnost)

DY IN) já jsem se postil a modlil (ustavičně).
3. Je-li podmětem participia osobní zájmeno, klade se vedle
participia;

je-li podmětem přípona zájmenná, bývá zavěšena na

slůvko שי v kladných

cníkem,
 רבע2"
VPN

větách a na ןיא ve větách

záporných:

já nepřejduJordánu.
S or. Slovesa s akkusativem.

Některá slovesa, která v jiných jazycích žádají předložky,

rídí v hebrejštiněakkusativ;

zejména:

1. Slovesa pokoje aneb pohybu:

בשי 22, bydlel, ןכש

obýval, "433zdržoval se, בכש ležel, jan

šel, NY vyšel, N12

přijítu, הלע vystupoval, jm sestupoval. Při všech těch slovesech
může býti ale též předložkaaneb označení pohybu, totiž konc. 1..

Slovesa vyjadřující hojnosť

aneb nedostatek:

אְלַמ

jest plný, עָבָשjest nasycen, VB pretékal, הָורnapil se hojně,
רסח nedostává se, לכש byl zbaven, obrán.

4

Slovesa,značícíoblékání, zahalování,

a podobná:

zdobení

UDO oblékal, הרע zdobil se, הַסַעpokrýval, ףסע

zahalil se, "BD přikryl,רטע korunoval, IN

a0

opásal se;

podobně i slovesa jiná, která jen vzhledem ku prvotnímu významu

jsou přechodnými: למ

םלש

obnovil, ny

aneb m3

בישח
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odpověděl, "73

dobré zprávy přinesl, חלש poslal pro něco,

הרמ (též s 3) protivil se, ליכשה podařilo se, הָרק šel vstříc.

my poručil.

|

סי

: 4. Slovesa,která mají význam: krýti, tvořiti, stavěti,
přestavovati,
žádají dvojího akkusativu (látky a předmětu)
nam

םיִנְבְאַהדִתֶא
 ןכיוa postavil

kameny

v oltář,

oltář z kamenů; taktéž slovesa,jimiž se přízeň

vyjadřuje, jako נח milostí obdařil, DI

cti, Jj

postavil

neb nepřízeň

obětoval, 122 rostl ve

žehnal, ער sil, YO) sázel,

5. Slovesa, která jsou v Oal přechodnými, žádají ve tvarech

Piel a Haiťil dva akkusativy:

הקשת a

DY napájíš

vodou žíznivého, ןמש  ףךנרקNDO naplň roh svůj olejem. Obrá
tí-l1 se taková rčení do trpného rodu, akkusativ osoby stane se

nominativem,ale akkusativ předmětu trvá: neo
a naplnila se země jeho stříbrem.

ןצרא NM

0

|

6. Závisí-li na slovesech, jež znamenají viděti,
znáti

učitise,

a pod., nějaká věta, pak se přidává nominativ té závislé

věty ku slovesu hlavnímu jako akkusativ:

víš, že otec můj ne

mohl stavěti chrámu, zní pak: víš otce mého (0 otci mém), že ne

mohl atd. D2 DÝJDODY NÓ "Z ZRUDN DYT)
Pozn.

1. Některá
nými,

Pozn.

slovesa jsou v jednom významu přechod
v jiném nepřechodnými:

הָכּבplakal (nepř.)

a oplakával (př.), בשו zůstal (nepř.) a obýval (př.)
2. Zhusta vynechávají se ve větách slova velmi obyčejná,

sterá si lze lehce domysliti a věta taková jest pak kusou,

ZOVou
ji Constructio praegnans nm ירחאאלמ
naplnil (totiž : cestu svou, šel až do konce) za Hospodinem.

Pozn.

3. Mnohá slovesa doplňují se svým podstatným jménem

téhož kmene: םולח pon spal spánek, הבְחא DN
miloval láskou, "O3
TT "PMOM(1
8 * pršelo deštěm.

145

Cvičení [3. Abrahám jde obětovati [sáka.
(T. Mojž. XXII, 1—13.)

תֶא
ָם

ZB

רָמ

3

DÝONY NR

DODIT ON

VIN

הָריִח
ףנ

הירחּוהְלע

 רקDŮDDN DŽEM : TÝN 3

ןנש ייר

םוק

+

A

םֶהְרְבִא

ב

ויִָעְנְלֶא םֶכְל

הָבּושODO

NDO

ony dny

6

m2 np ÚÓzposoop dph nýva

תֶלָבא
7

 רֶמאOR

ִםי

>

הש

9

OA

םיִצע
יו

לעמ

DÁM

ויתֶלְב

 רֶמאDIOD

1 DDDDN VDÁT DDD 12בד

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

10
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חלָשִלא ףֶרָי

 א כDKDT xy“ ny
13

הלד
0 וינרקב
E
(12np
S 92. Slovesa s významem příslovečným.

Stává se při dosti značném počtu nepřechodných sloves, že
spojena s jinými slovesy, ať již jsou tato v infinitivu aneb ve stej

ném osobnímtvaru s oněmi,mají jen příslovečnou

platnost,

kdežtodruháslovesaznačíhlavní činnosť: N3 jn
doslovně:

129D

לֶא
nemluvte mnoho! (přichází pod jménem 8 dtů 007%

Sem náleží:

 בוט3
רחא

IWOdobře

učinil (dobře),

opozdil se (pozdě, posledně),
Di

byl vysoký, Hif. היִּבְגְה
zvýšil (vysoko),

, Hif.( ףיסוה opět, znovu),
הֶלָּבjest dokončeno, Prel zbo

רהמ

dokončil (docela), přestal,

(Pel) spěchal (rychle, brzy),
NOD jest plný (úplně, silně),

DT

עורמ

jak, proč jste st pospíšily příjíti: proč jste přišly tak

předcházel (dříve),

 הָבָרjest mnoho, Hif. 2M
rozmnožil (mnoho, příliš),
 בושvrátiti se (opět, znovu),

DIV גז םיכשה

ráno vstal (řáno, časně).
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$ 93. Zvláštní vazby.

„Ze všeobecné snahy jazyka hebrejského, aby se věc stručně
a v tom pořádku vyjádřila, jak jest v mysli mluvícího pojata,

vysvětlí se mnohé zvláštní vazby sloves, na př.:

1. Sloveso,

které náleží ku dvěma neb více jménům pod

statným,shoduje

se smyslem svým jen s jedním jménem,

obyčejně s nejbližším;

ku druhým jménům třeba si pak sloveso

patřičné přimysliti (vazba tato zove se »zeugma«

»uzdavj:

9m
םיִריִפְכ
לוקו לחשיִנשְו
תנאשחֶיְרַא
řvaní Iva
a hlas Ivice (zde dlužno přimysliti: ohěměly a zubové Ivíčat ze
tříni jsou.

2. Po slovese následuje mnohdy jméno závislé na jiném

slovese,jež byloale pro stručnosťvynecháno:
neodmlčuj se (a neodvracej se) ode mne.
3. Jak již při osobních,

JD

שרחתהלא

|



ukazovacích i vztažných zájmenech

pozorováno, že se mohou vynechati, tak sé vynechávají

zhusta

1 jiná slova, jež možno lehce doplniti: vynechávají se jména měr
a vah při číslovkách, jména DY a שרח při určování dne měsíce,

a zejména

|

a) záporná příslovka

אל neb DN klade se jen jednou,

třeba by patřila ku dvěma neb 1 více po sobě následujícím slo
vesům ;

b) předložka,

která má státi u dvou po sobě stojících jmen,

klade se jen k prvému

jménu,

zvláště je-li u druhého jména

částice ) jako, tak, jako;

C)částice

IB při porovnávání, rovněž 1 spojky *Ď a רשא

se po slovesechvýznamu: »znáti, věděti, viděti«, vypouští:
יִתיִשָע
DIV

הַמ co vidíte, (že) činím;

0( děje-lise bližší určení neb objasnění něčeho slovesem,

přidává se ten doplněk ku hlavní větě beze

vší spojovací
10*
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částice: nN ןיִא
[ya umřel — nevidí (umřel, aniž by to kdo
viděl); tak se vyjadřují přídavná jména obsahující zápor jedno
duše příslušným jménem kladným s příslovkou אל neb DN:

IBD

[ןיאZD

nesčíslní plazové (plaz bez počtu),

zob PN DI nM

a vyjde (ona) darmobez peněz.

4. V rychlé řečistřídají

se zhusta zcela různé vazby

(infinit. vedle osobních tvarů a particip.), čímž stává se řeč jaksi

trhanou (anakolithon);
do vypravování,

věty vysvětlovací vkládají se někdy náhle

aby se vzbudila větší pozornosť (parenthese);

pojmy přirozeně po sobě jdoucí se v řeči převrací (VoreoovmoótE00v),

jako: ale muž umřel a byl nemocen.

5. Má-li býti jedno sloveso doplňkem

jiného slovesa, stává

buď v infinitivu (s o 1 bez 2 aneb jsou obě slovesa v osobních
tvarech vedle sebe postavena (se spojkou %aneb bez ní, jest to též
Ev Oiů Ovořv): jak

budu

moci

viděti?

יִתיִאְרְו
לכוא

budu moci a uvidím?); po slovesech »viděti,
slovesné určení v participiu:
k Esauovi:

YO

OB TNCDN

( הָכיִאjak

slyšeti«

bývá

slyšel jsem otce tvého, jak mluvil

יִתָעַמַש
6 + 8 92).

Ve skladbě není možno uváděti všech nepravidelností vyja
dřování hebrejského, aniž lze vysvětlovati všech obrazů řeči; jazyk

ponechal spisovatelům, zejména básníkům, velikou volnosť. Přes

to nejsou obrazy a nepravidelnosti hebrejského slohu ani tuze
skryté ani tuze umělé: ale jsou přirozené, tak že si je většinou každý,

kdo jen poněkud poznal východní poměry a zvyky a vnikl do

způsobu myšlení Orientalů, sám jasně vysvětliti a odůvodniti dovede.
S 94. Význam některých předložek.

Význam částic ve větě jest velmi různý a souvisí vždy více

méně s původním významem částice nebo slova, od něhož jest

částice odvozena. Hlavnější významy předložek jsou:
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a) 3, v místě, na (zůstati), J“ř13

na horu Choreb, ale

i na hořeChoreb; po slovesechvěřiti, doufati

PON nea

překládásebuď dativem aneb »v«; před, M3,

mezi; jedno

duché určení na otázku kam“ kdy“ po něčem, dle něčeho, na
místě

néčeho (za něco); 1ina otázku čím? (nástroj), z čeho?

(látka); s něčím, jako při slovesechdotýkání

se, setkání

se (mírné 1 nepřátelské, řečí i skutkem);

b) DN (dotýkaje se) k někomu,

k něčemu

po slovesech

pohybu, hledění neb mluvení, proti, do něčeho,kromě,
vzhledem k tomu, o něčem, poblíže, u;
c) o jest skrácené o

a má podobné vztahy: דיל vedle,

po boku == ןיִמיל
po pravici,

יניעְל
před zrakem

před tváří, pů

רקבל ráno (k ránu), בַרָעְל

večer

při vchodu;

(viz též 8 82, 5. 6. 7. 8 % .

= "pb

4. 5.);

0( ji (díl)od, z něčeho ven, prostýgenitiv aneb zápor:
bez, jindy zase slouží k označení původce, nástroje;
při
udání místa i na otázku: kde“ jako DD

na východě, k vý

chodu, DO na západě, ןופצמ na severu;

6( לע (výše, p)

na, nad, ku (povinnosť: na mne jest) za

někoho, pro něco, proti;

spojování.
f) DN

ve spojení s ןמ od, z, (při slovesech

krytí, chránění značícíchstává velmi často);
(spodek), pod, (na úpatí hory), mezi, do něčeho,

pri slovesech pohybu spojuje se často s je

לֶאa ל také se pře.

kládá: na místě někoho, za někoho;
( ש2 (lat. instar),

jako,

tak jako

jest i předložkou,

spojkou a příslovkou:

a neznačí jen podobnosť ale někdy 1 skutečnost

ZDאנה 
on (byl zatím) muž věrohodný, věrný; ohledně

sovém určení:

při Ča-

za dne D1*Ď, teď, v této době, tou dobou DW

עַגְרְּכ
okamžitě; před infinitivem se překládá: tak,

ze atd.;

toho;

jako,

kdvž,

יא
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k) OY (společenství,spojení), s někým,

jemně, mezi, v, při časovémurčení:
slunce trvá; při místním
zhusta s ןזמ== םעמ

určení:

spolu

neb vzá

se sluncemt.j. pokud

na blízku, blíže;

spojuje se

od, z, s.

S 95. Význam některých spojek a příslovek.

1. Spojka ן

velmi různý význam, uvádí někdy přísudek, po

slovesech: věděti, viděti, říci zastupuje spojku *D—=že, jindy
může se překládati či vyjádřiti vztah její slůvky: ačkoliv, tím,

tak, tedy; — |

— +jak — taki

i —L

2. YD(původně z ukazov. zájmena), že, protože, takže,
po záporných částicích: ale, však; ať, když, jen když

DX *, leč.
3. Příslovkamizápornými
0 אל

a DR viz 8 87, 34 8 03, 3.4),

jsou: אל לא

p

,יתלב

8 7%3.

Při DN jest jen imperfektum a apokopát; p bývá před partici
piemi, při následujícím 5 s infinitivem naznačuje význam: není

možno;

(viz též © 90, 2 3. a © 65). יתלב ne, bez, kromě,

bývá pred 5 s infinitivem; 3

jest slabší předešlého a bývá 1 pred

osobními tvary slovesa; לּבjest básnické za אל 8 לא

Někdynásle

dují dvě záporná slůvka za sebou, aby se zápor sesílil, podobně

1 NO a ילבמani ne, vůbec ne, nikterak;

někdy dlužno

výraz opsati, jako: DIDO VND že nebylo místa, z nedostatku
místa. Záporná částice s 55 má význam: žádný, nic, podobně

27 > nic.
4. Odpověď kladná:

»vano«vyjádří se opakováním slova,

na něž se především odpověď očekává: a řekl David:

mrtvo? [1

ION%

jest dítě

a řekli: ano! (zemřelo). »Ne, nikolivl« vyja

dřuje se אל neb DK neb NIN.

Bylo-li v otázce שי jest
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v odpovědipR: שיא  שיח הפדzda jest tu muž (někdo)?DN
 ןיא8řekneš:

není!

896.6.
. Citoslovce, značící nářek neb hrozbu, mají svůj předmět za

seboubuď s předložkou, jako9, -- לעanebv akkusativu
ילDN běda mně! DOV m běda jim! D32 V9*DBO"n
běda těm. kteří vstávají ráno!

Přání

uvádí se slůvkem ול  קסněmž jest sloveso buď

v perf., neb v impert.,

ještě DN.

někdy předcházívá

Částice NJ prosím. nuže! přidává se k imperativu,

K apokopátu

Po n
pryč stím!

aneb v imperativu,

a k imperfektu,

též ku לא 8 DN.

an (profánní, bezbožný, nesvatý) daleko mi buď!
bývá 5 osoby a , neb ןמS infinitivem: הל לח

mna
ררֶמל  ּונלונָמִמdaleko nás bud, abychom snad před
ním (Jahveh) povstávali prot Jahveh! Silnější zaríkání jsou:
"JN "TJ při žití mém! ףשפנ 971 při žití tvém (duše tvé). nm
při žití Boha samého (pro živého Boha)!

יח

S 97. Básnictví hebrejské.
1. Jako v literatuře všech národů, tak 1 u Hebreů vyskytlo

se básnictví velmi záhy.

(Opěvaly se asi skutky hrdinů, výjevy

domácího Života a pak chválen byl písněmi Bůh a opěvány

zvláště zázraky Jeho. Známky lyrického

hlavně básnictví nalé

záme již v nejstarších knihách Písma svatého. Tak se semčítají
již slova Adamova (I. M. II, 23), Lamechova (I. M. IV, 23, 24), že

hnání Ja'*gobovo (XLVIII, 15; XLIX, I a d.), zpěvy Mojžíšovy
(II M.. XV, 1—-21, V. M. XXXII, 33), zpěv Debbory (Soud. V)

a Anny (I Sam. II).

Nejvíce vzkvetlo básnictví za Davida a za
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Šalamouna a výkvět jeho nalézáme v knihách Žalmů,

Jobově, v Šalamounově
a v Písni

Písní.

knize Přísloví,

Jak v těchto jmenovaných knihách, tak i v kni

hách Moudrosti a Ecclesiasticus
váme se s básnictvím didaktickým,
roků

v knize

v Kazateli

(řeckyzachovaných)shledá
vedle nichž knihy pro

jen vnevlastním slova smyslu zovou se knihami básnickými.
2. Řeč básníků jeví se býti stručnější, vznešenější, vzletnější,

užívá rřidších slov a zvláštních vazeb,

obrazů,

podobenství,

na

místě jmen podstatných spokojí se jen jich přívlastky a j. V po

zdějších dobách skládali písně některé tak, aby odpovídal počet

veršů neb dvojveršů počtu písmen abecedy

hebrejské, jako v žal

mech: 33, 38, 49 atd. Pláč J. V., aneb měl každý verš neb troj

verš po řadě jinou písmenou abecedy počínati, jako v žalmech:
25, 34, LI1, 112, 119 (každý 8. v.), 145,

Přísl. XXXI, 10—3I,

Pláč J. I, [I, III, IV.; (písně tak zvané alfabetické).
3. Hlavní zvláštností rhytmického seřadění veršů jest tak

zvaný »parallelismus

membrorumu,

při němž se smysl

jedné věty rozkládá ve dvou, někdy třech a čtyrech členech stejné

délky, v kterýchž si jak smysl tak 1 slova odpovídají. Tyto paral

lelismy jsou buď synonymické

(tautologické), když se v obou

částech táž věc jinými jen slovy vyjadřuje:

HZB
STI T: MIO
T *
nea 2 1273 Z.XV,L;
aneb antithetické,

vyjadřuje-li se v druhé Části protiva věci

v prvé Části:

D93 ÓR DTD DDIS
: עשר

aneb synthetické,

ba)

ותַעָשְרְבְּוPřísl.

XI, 5;

kde se v druhém členu myšlénka prvého

členu dále vyvíjí a stupňuje:
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A

NS

DMODִּרּובָעְתהי

DOZ ND NMNID
MID

אל ָךֶלָתיִּ שאהומְּב

ףּבהרַעְבִת:
 אלna

Isai. XLIII, 2.

4. U některých písní se počet slabik shoduje;

někdy, snad

jen náhodou, nalézáme i óuororeAsúrove,jako by rýmované verše;

na př.:

יב

SB TÝ

MDI

PBD DIA
Ž. VIII

ABOTNB 102)

5.

IV. M. X, 35.

Zdali znali básníci hebrejští metra,

rozměr

toho nelze rozhodnouti;

básnický (rhythmus) zakládal se na zdvihu (arsis,

zdvižení hlasu při vyslovení slabik) a na klesu (thesis);

kles po většině předchází, rhythmus jest vstoupavý.

po

v hebr.

Žalmy

a jiné zpěvy zpívali asi tak, jak nyní Arabové svůj Oor'án pějí:

způsob ten se může spíše zpěvavýmrecitováním

zváti než hudebně

ladným zpěvem.
Cvičení 14. Isák žehná svým svnům.
(I. Mojž. XXVII, 1—45.)
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לרה

א
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M22 DDV
TP

ג by

VOVףיִבָאדת

Nan DNŮ

 „nbחֶאיִבָה יִלרָיַציִלהָשַעְוםימַעַטַמ

NDDIZNÍ
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הָּוהָי
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JNĚMÓN NI7TĎ pk
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7 "dak

8 93

—9 něm -mp1
-

םיִּמַעְמִמ
הָשָעֶאְו םֶתא
ינשיִיִָגםיזע םיבט

2D

:בֶהֶא

הקְכרדלא פאně JÍZD
) ANOבקע
DN pon

DN

Pop O dy

)BPיִבָא 2 PYDOD VJYZ DY

 Dp DANהלל ):NÝחָבְרְב רֶמאִנ ול ומא יל התְללק !%

VOV JN YZ

"23

)2

:ילח לי 149902 NOMNPN

שעתו ומֶא םיִמעטמ רשאּכ DIN

VIN

חקתו הקבר ZDNוט

אף

תלָמחִהר
 ra by vyלנה
בלע הנב :ןטקה VA SV DNY
OM

DN

הָשיִּבְלַה
Dp

46
ורע

םיָמַעְטִמַתדַתֶא םֶחְלִהתֶאְורַשֶא 17
 MYןתתַו

הָחָשִע ריב בקעו
ימ הַתַא
יִנָּנה

ZRD MY

102

נב :

ויִבָאְדלֶא רָמאו
אבו

 JNרָמאַו 8

רָמאו בקעי ויִבָאדלֶאיכנאוָשַע ףרכּב 9

"po DNÍ NÁBN37MPR 27

רּובעּבינכרבת ףפנ DNM:קחצי לא TM

D O

חע

וע
 peאשהש m -PN32ד-

NON

וחשְמְורֶמאַנ לקח :
יבא

קָחְצהלֶא
ZDIUT
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 5לוק

יח

DY 24

הכ :יִנָא

ישפנ ולד
7

Nana

VAN pm

יל

חיִרְתֶא ּ.וו

וכְ
 28רש

ייץֶרָא

הָיָהריִבְ

ל ףיכר
YY NT TZ

בק

:וְ

אָּב

דלל קי
53

קחו

ony

ררחיו קחצי

 vař Vיל

": paהְָ
|

הָל

? iרֶמ
te
ב

|:

יִנְבְקֶ
am
/

.

יִת
יל חקל
 T:אה
<

מאו ושַע
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שר

םיִדבַעְל yn

 ONושַע

יִנט יִבָ

ולא 37DO

ה

ךְּבְרַחדלַע

קרפDY
ZÁK

TY

 MDK 1393רֶמאו ו

 STE DDDרנו

לרהחלשתו

ושע ףיחע

לחלבןבָלְדל

DNDDP
DP DDIWDÍ

TDPDŽO TÝNMĚ CN
DR
s

 ODA DOBYP DTPםשַמ

Cvičení I5. Moc a moudrosť Boží.
)(Job XXXVIH, 1—20.

) ÍDYבּיא
יִמ הז ו

ךישסמ הצע

זיפ

ןילְמְ תַעָּבִחיִלּב :

pí on

DADNIN

20

הפיא יִיָה
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רה עְרְידסא:הָניִב

VD "B VOD DOM

p ey nep R
DVDIN DY

6

ואDIP A NÍ
ִבְכָּּכרֶקְב
ריר
עירויִנְבלּכ םיהְלֶא

DDD JPN
וחינב םֶחַרְמ
יִמּושְּב yu

:אצי

1/20

לפרוִ:תְלְתַה

vp Beיקח

on

pěn nz Dění

אָלְו ףיס
הפדרע אובְת

p jaaměn
12

op2 DOS Teton
הָתְעִהִ

רחש :יִמוקְכ

וו תפנבְּבץֶראָח

DYL TYM

nap

פתח animeh

do oa ony
וט

DosDYJPN

תע
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ְרָבָשָּת:
ער המר

D24 U DND

16

: םוהת תכְלְהְתה

רקחְבּו

ףֶל תומחירעש

ּולְגְַה

הֶאְרִּת: ירעשו תֶוְמְלצ
18

ץֶראדיבחרדרע

ְננְבְתִה

ּהָלָכ:רג תעְְיהא

SJBJDIN

19

pip s ený

L

ולּובְנלֶט יִּ ּוָחְקְת

tipy תב PÁD ְיִכ
Pozn.

V. 8. וחינגבinfintiv Hifil,

při němž [1 vytlačeno.

.59 ןָּבְשי-רוא

רשא ןוכשי ן

כ ה

 רחַא רומלהPo učení
ְּרֶתְס

יִּכּונְלIDOS

DPD IVAN

JA DZ TMYDBM) nadaní
Pod ochranu Tvou, utíkáme se, sv. Boží Rodičko, prosbami
našimi nezhrdej v potřebách našich, ale ode všeho nebezpečenství

vysvoboďnás,

o slavná a požehnaná Panno! Amen.
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Cvičení I6. Krátké věty.

NN a

"JN já jsem,kterýjsem, שיאהa

ty jsi

ten muž, ץראה DN ty jsi ta země, םיהלאה NM
on

jest Bůh,

שפנה NY ona jest ta duše, םישנאה  ונחנאmy jsme ti mu
20%6 a

DAN

vy jste jeho syny,

její, םֶכיִכְלַמ
המה

סו

ָהיִתונְּב
JON vy jste dcerv

jsou vaši králové,

1293

MAT ony

vaše oči.

ohem,יִמַע DMM byljsi

 ישיאE
byl
M2ונייה 

ספ פא פנ

našimi, 19Y2 11

byly jste v jeho městě,oa

1m byli za

mého dne.

DYT)5 2

mám dvě ruce, DYJNN 75 /

ָור שי ךלmáš (ž.) jeho slovo, mn?

ןיעm2 שי ona má(jedno)

1

ולVYmá (musí) zemříti,

oko, DŮ 125 U) máme jméno (dobré),

םולשח 208% jsi v pokoji? (v dobrém stavu:

ןהכ noo

máš několik,

שי máte kněze,

םיִרְבַע
15

Jak se máš“)

máte (ž.) služebníky.

DIU nno majíléta, DIN mo mají(ž.)bratry, DO

joo שי

má děti.

jo Ton

רַמָא
:₪ králi, že, PDM) DÍD T byl

dobrý

a milý, ותיבל  אביו8 přišel do jeho domu (svého), ער השע ףל

čiň si bližní (přítele), ול לפַחדתאJON dám mu to vše, 33“
7x5
a on mluví k bratru svému, ןל יבוש ישפנvrať se, duše
má, k němu, DY לֶארשי עמש

slyš, Israele, lide můj, by HPA

id
a půjde svou. cestou, ותארקל INU jděte mu vstříc,
יל בש חפusední tu při nohou mých, םולשב 22" חק
vezmi syna svého v pokoji, DN ינב ערוי לפznávšechny hdi,
VIN

ןמ  לָכַאjedl ze dřeva, DÝM

תּומָּת
תומ

dnes umřeš!
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 ומש עּוNON

|

|

רדר

ִּםי
DNO)רחא

א

po mnoha dnech přišel, *3 1"

Y WD 3

םחלו ן

"n

zdvihl jsem se (duševně),

DD srdce čisté mně stvoři DJ)

DMJ

DY dej mi vody a chleba, DOM

 םש דיpolož ruku na
mou hlavu, DDD IN

DIU dva jsou lepšínež jeden, DIN

ה
"Ján הָוהי PIN

Pane můj, Bože, smiluj se nade mnou!

 ךלוה jde do shro-

Y לכ M

řídil

dlouho,שלש 

םז

28 rok, M

n

wo

svatost jest

od Boha.

ל1

םולשה

jak se vede tobě a tvým“ (kteří

ךלת ול

"DO

רמאת 

עורמ

הלא י

%N co mně z těchto (věcí) patří:

ý, Ton הָנָא kam jdeš?

םהיתו
רשי

תוברח
soud můjjest správné,

 וילגרלDDR padnu strachem kjeho nohám.

ףס

IND

(Dle toho skládejtež se i z jiných slov kratší věty.)
(

Cvičení 17. Josef se oznámil bratřím.
(I. M. XLV, 1—15.)

ְלכָידאְל

שיאיִלעְמדַמ

11

יִבָבַּ
ָ1לקתֶע

ייִסֶא
DD

DN

וי

תנ

אנוש ילֶא

יתא:חָמָיִ

יאהָנִהי

םֶתְרַכְמ

ה יתD
VED) BO

סֶביְִּ
DVOR BMP:
ּויַחְְלץְָא

כלהָ

הנח
י
יתא

וי לשמ

ויִלַא
םֶּתְרמְ

יקא
:
Tm) DND

בורק R
11

12

12

)02220

 DNםֶשר
התא

13

PPD

BTD

םָתְרַג
DPV EMO
םיִרְצִמְּ

14

ךסי

תאו

:הּנְה לפוו

AD
1

:ויִראָוצ

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.

קשנ
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Cvičení 18. Desatero Božích přikázaní.
(II. M. XX, 1—17.)

NOD
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2 DVD DMO
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JAT
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Cvičení 19. Boj Davida s Goliášem.
)(L. Sam. XVII 40—51.

מ חקיו

םָשַָ םֶתא
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42
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ROD

יתָשְלְּפִתְדְלֶא חיו %
 DZרו רמעינ

137723

ובְרְחדתֶא הפלשיו
וטרי

םיִתְשלפה תָמדיִּכםֶרוכְּג וסני

Cvičení 20. Proroctví o vzkříšení Israele.
)(Ezech. XXXVII, 1—14.
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DD NÍDDNOJOBE
ליחלּודְּג רֶאָמ

OVAL

:ראָמ

sám
למאו

1
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יל םֶרָאְ
12

םיִרְמְ ּשְבְ

ְּרַמְא
אָבְּנ

םָפיִתוְרֶכְקתֶא OV
13

םֶכְתֶא TR

14

DŽDÝODD

D3

:DZDMZPO DZD DĎYNYיִמַע

) "B DNY) DaDOIVÓY DDD nam) Dmונא
הוייִפְרְבִדיִתיִשעְו

ָ:וחְיָאְנ

Cvičení 21. Různá přísloví.
)(Přísloví XXII 1—15.

2po DE
ףְסֶּבִמ בָהּומּו

ןח

בוט :

ריִשָע

WS

שרושְָפִנ

sny DDDny
I DNYהֶאְרהֶעַב
םיִסְפּ

רו

ורבעּ:ושָבעְְו

בקע הנע TÝMYDALY

BY

(Dým
B
DDRDS

 JBשקע

רָמּושושְּפנ

ךנח

D3

קחי :םהָמ

וּכְרִה
רעל יפדלע

DAP DYNOPP
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רישָע םיִשָרב לשְמָי

atחול שאל (yo
עו הלועןוא-רוצקי
VAT

T

טָבָשְ ָרְבָע ֶ:לְבִי

ןיעדבּוט אּוה

na

ךרבו

:לָּבל
pro
ד :ןולקו

תְַשְְ

JOTI ZK

11

ןחויִספְשvy
ּורָצְג
יגיע הוי

op

תר

12

(pa van ré
רָמא

ץּוחב
לע יִרָא

13

ףוְּב תובחר ָ:צְרִא
החושחֶקְמְע יִפ

תרז

14

םּועו החי םש"לופי :
רַעְְדבְלְּב
 DONהרוש

טָבְשnao DND
> DD
Eč 6%
=3

וט

(ro

MLUVNICKÝ

ROZBOR

CVIČENÍ 4, 6.—21.A PĚTI PRVNÍCH HLAV

KNIHY GENESIS.

Číslice krajní označují verše neb věty; číslice v rozboru udávají osoby
zájmen neb slovesných tvarů; akt. == aktivní, apok. == apokopát, abs.
neb pr. == prostý tvar, impf. == imperfektum, impt. = imperativ,
inf. = infinitiv, j. == jednotné číslo, kohort. == kohortativ, m. == muž
ského rodu, mn. == množné číslo, p. == perfektum, parag. == para
gogický, part. = participium, pod. jm. = podstatné jméno, př. == pří
pona,

předl. — předložka,

g. ——gal,

spoj. zz | spojovací, st. v. a v. =

s. a sousl. — + sousledné,

stav vázaný, ž. — ženského rodu.

Cvičení

4. (I. M. VH, 1—24. Str. 48.)

. רָמאּיו a řekl;

3. os. j„ m. p gal s j sousl.

nb; EN Bůh k No*chovi;NNN

od רַמָא

vejdi tv; 2.0s.j.m.impt.

gal od אוב a Zá). 2. Os. MDD
a vešken dům tvůj; תיכ
a příp. 2.0s. m.; M2“
לא do (té) archy; předl., člen a podst.

jm.; --

neboťtebe; תא nota akk. a přípona 2. 0s. m.;

KA
viděl jsem; I. 0s. j. sp. p. gal od „18
קידצ sprave
dlivého; příd. jm.; : הוה  רורבPo
přede mnou, v pokolení

z tomto;
slož.
z9,DUB
tváře
apříp.
1.os.
j.;3,členu
apodst
jm. a ukaz. zájm. se členem.

2. TNO

MN

2 je a לכ člen ה 3

לפמ ze všelikéhozvířetečistého;
od רוהס To" חק גה62165ש51;

4.

© j.m.impf.
gal
od;חקל
ל2apříp.
Os.
m.;
הָעְבש
nVpo
sedmi; čísl. rozděl.; ותשאו  שואsamce a samici jeho ; abs. השֶא

אוה ןמו.....
a ze zvířat, která ne (jsou) čistá; správně איה
zájm. 3 05. 2. ]םינש 0  )ם צסט8ומ6"ת0 208816860 7021.* 826.(

3. HODÍ
םימשח nebes;

též z ptactva; z ןמa podst. jm. ve stavu váz.;
člen a podst. jm.; הבקנו M (muž. a žen.)

samce a samici; תויחל k zachování na živu; inf. přel s P od
היח ; VON

לַכ"0D"p)

4 NYDŮ דוע DNŮ

עַרָו
símě po vší zemi.

יּכneboť ke (po) dnům ještě sedmi;

množ. č. od ;םוי  רועinf abs. od "j)“ trvat;

ריטמִמ "DIN já
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déšťdávající(budu);partic.hif1lodneuž"O;

םיעברַא

הליל noc; יתיחמו a vyhladím; ) sousl. a I. os. jm.

nn:

p. gal od

םּוקיַהדלְּבתֶא
vše co stojí, všelikou podstatu; člen a slov.

jm. od oD

n2y;

יִתישָע
ZN

DNŮ

60 jsem učinil; I. 0s. j. m. p. galod

"JB לעמ se svrchu země; předlož. z ןמ8 .לע

5. תנ  שעיוa učinil No*ch; 3. os. j. m. impf. gal od NY

s) sousl.:14

přikázal jemu; 3. os. j. m. p.ptel od "114s příp.

2. 05. m.

ְ

7

) לּוּבַמִחְהָיָהםיָמ
a byla potopa

vod.

7. ND% a vešel; 3. os. j. m. impf. gal od R73; JD)

nové jeho;

spoj a DJI

a příp. 3. os.: וינבדישנוa ženy synů

jeho; םישנ plur. k sing. שא

m.; DON

a sy

 ותא5 ním; DNa příp. 3. Os.

ימ3D před vodami potopy; váz. stav ku DM.

2 na

ne ona (kteráž ne): z ןיאa příp. 3. 0s. Ž. s j

vkladným;ZDN

co lezoucího;partic. act. gal m. שמרי

0. קס  ןָאָב הצסטvcházela;

3. os. mn. p. gal od NŤ2.

10.
a bylo, stalo se; 3. os. j.-m. impf. gal od היה ו5
sousl.“ יה 3, os. mn. p. g. téhož slovesa.
7

II. תנשב roku (v roce); 2 a váz. stav. pod. jm.; חנהויחל

žití No*chova; 5a st. v. od םייח שרחב ינשה
2 s členem; čísl. radová; ya

od :עקב aj byo
a"

měsícedruhého;

rozevřelyse ; 3. 08. mn. p. mf.

všechnyprameny; mn. od ןיעמ DN

veliké propasti; gen., ןחתפנ  תכראו םימשהa otevřela

seokna
1

nebes; 3. os. mn. p. nif. od mne.
כ,

aby

13. FT

déšť; seghólat.

זה

|

DÝM DYYD a téhož dne; DYY kost, znamená

u věci: týž, ten samý; תשלשו

8 1

DON s nimi; příp. 3. Os.

m. množ. Čís.

14. המח
T.  ;שססzájm. 3. os. mn. m.; pra)
77 -

T: a všeliký
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živočich;

ָּניִמְל
dle druhu svého;

všeliké ptáče DY

o, ןימ a příp. 3.ž.;

-רופצ DD

šveholiti); גי pe všeliké křídlo (okřídlené

všeho druhu).

5. רשּבהדלַּכִמze všelikého těla; M
(jest) duch života םייח
16. DNA

Ja" ZN v němž
m

a vcházevše; part. mn m. gal 04 ;אוב ןתא

akk. při a
(nařídil jemu; ורעב  גסיורי הָוהיa zavřel Jahveh
za ním; 3. 0s. j. m. impf. gal s ) sousl.; Jy
po, za, s příp.
3. OS. j. m.

17. 12")) a množily se; 3. os. mn. m. impf. gál od הבר

5 | 01.

; ואשיוa vynesly; 3. os. mn. m. impf. gal od NÍ;

v U nebývá dághěš; DM

a zvedla se; 3. 0s. j. ž. impf. gal od

םּורs ) sousl. tedy uattárom.

18. 12

a zmohutněly; 3. os. mn. m. impf. gal od 122

8 [ sousl.;"ND 120 a rozmnožily
se ja
3 08. J. 4 impf. gal od ךלה 5 |
19. ןס
=

velmi;2m

a šla;

1.

a pokryty - יהבגה
3. os.
mn. m
impf. puáal od
םיִרָהַהְד
D2 všechny vrchy

"OD (jen v piel) s | sousl;

vysoké;NOD

které5 (veškerýmnebem)

20. Patnáct loket DN

nahoře svrchu, shora: הֶלְעַמְלִמ
slož.

2 ןמ ,9  הֶלָעַמvzhůru.
21.
5. עוגיו a zhynulo;

3. os. j. m. impf.

ץרשה plaz, plazící se, ץרשה part. act. 1

22. [1

gal od עוג 5  ן8

DIN

תמשנ dýcháníducha;VENÍ 2

zdrech; z > DBN a příp. 3. 0s. j.; DONA

a pod. jm.od VV

člověk.

v jehožno

na suchu; 2 a člen

W zemřeli;3 os. mn. m. perf.1 od rý.

23. [1991 a zmizela (podstata);

3. os. j. m. impí. gal od

הָחַמ ּוחַמיוvyhlazena jsou; 3. 0s. mn. m. nif. s ) sousl.; ON"

M

a zbyl: 3 0s. j. m. impf. nif. 04 ראש; MN
24. DY NNO) a sto dní.

ntoliko No*ch.
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Cvičení

6. (Z knihy Ruth I, 11—22. Str. 79.)

11. MDV 1M
AN

s 1 sousl.

a řekla No“mi;

יִתנְב
הנבש

7 impt. 041 04 בוש ;

navraťte se dcery mé; 2. 0s. mn.

יִתְונְבmn. od ha

proč? k čemu? הָנְכְלַת
jdete;

יזמַע
se mnou;

3. os. j. ž. impf. gal od
a příp. I. 0s.;

הָמְל

2. os. mn. ž. impf. gal od ףלה

předl. DY a příp. 1 0s.; DI

ילהרועה zdaž

I. ještě
(budou)
mně
synové?
táz.
,זך
ospříp.
os.,
mn..
odje;
VM2

ve vnitřnostech mých; 3 a mn. od יעמ a příp. 1. os,

— odm,dat.
zájm.
Os.
mn.
m.5amn.
č.kujm.
שיא
neb
םיִשָנָאל
no

vm

aby vám byli za muže; 2. os. mn. perf. gal

שונא

|

12. 19

za nao

jděte; 2. os. mn. ž. impt. gal od Ton;

DDT

%) neboť jsem sestárla;

zb

než abych mohla býti muži; vazba jako při komparativu,

ןמ a inf. váz. od הָיָהVN

gal 2;

1. os. j. p. gal od ןקז תויהמ

*

MPR ולח
 שיjestminaděje;vo

1 kdybych byla této noci muži; mb
I. OS.7

za m. הנרבשת.

"yn
PE

morbnM D3

DM a kdybych 1 porodila;

p. gal od דלי

13. DN

ול 2

kdybych řekla; I. os. j- P

zdaž na ně (syny); táz. 1, ל a zájm. 3. mn. ž.

budete čekati; 2. 0s. mn. ž. impf. přel od 30;

JM až by vyrostli; 3. os. mn. m. impf. gal oi;
budete zavřeny, zavřete se;

os. mn. ž. impf. 1. od

תויח| יִּתְלְבְל
tak (k tomu), že nebudete;

ne, nikoliv; ילJD

inf. váz. gal;

לא

neboť mám hořkosť; DDD ראמ velmi

nad vámi (pro vás); je a zájm. 2. 0s. m. ךי יבTD
neboť
vyšla na mne ruka (Jahveh); 3.0s. j. ž. p. galod xy; ב 8( 0
:4. ןֶלוקהנשתו
impf. gal od אנ

a pozdvihly

hlasů svých;

3. 0%. mn. ž.

při pod. z. příp. 3. mn. ž.; הָניִבְבִתו
a plakaly

3. Os.mn. ž. impf. gal od na

BOY pem

apolíbila Orpá;

3. os. j. ž.impf. gal od קשב ;  ָּתומַחלtchýni svoji; Daň

příp.
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3. Os.Ž. jedn. הקבה-הב
p. g. od קבר

nm

a Ruth držela se jí; 3. 0s. j. ž.

5 8 .ק1 קז3. 08. |. >.

15. A řekla: הנה hle! (130

vrátila se; 3. j. ž. p. gĎ.DW;

DDD tvá švakrová (manželkašvakra zde); MD a příp.2. os
j. ž. MOYTDNk lidu svému; DY a příp. 3. j. ž.; R
יבוש
vrať se za: 8 j. ž. impt. gal od 3%.
|
16. יִבדיִעְגַפְתְדְלַא
nedoléhej

od JMD; jam

na mne:

os. j. ž. impf.

abych tě opustila; Iéoz*bekh, inf. gal od DY

s příp. 2. ž. RO

ze za tebou; (O a VN

půjdeš, půjdu (1 já) TON od ךלה a kdekoli on
nocovati;

gal

a רי kamkoli
budeš pře

2. j. ž. impf. gal od ןילneb ןול

17. 6
MDD umřeš.
j. ž. impf. gal od FW;
N2PN, a tam pochovánabudu; I. j.„impf.nif. od m2
ny

םשו
הּכ

tak (ať) učiní; 3. j m. impf. gal od השַע  ףיסיa tak (ať) přidá

(přísežné rčení); 3. j. m. impf. hif. od ne“
rozdělí;

3. j. m. impf. hifť.od MD,

a tebou;
,

předl. ןיב

רירפי תומה

Heh

srarť

22%2 mezi mnou

. 18. NM a viděla; 3. j. Ž. impf. g. od 8
s | sousl.,
DYNO
že pevně umíněná(u sebe ustanovená); partic. ž.
hithp. od ץמא
T200;

MS

app,

s ní.

NY ona k jití (že půjde); inf. váz. gal

DWRa příp. 3. os. ž. j.;

DYNMI a přestala;

3. j. ž. impf.gal s ) sousl.; "355 mluviti; 5 a ו

 ט4 ס.רךבדר

19. A šly ony dvě až přišly do BěéthLechema, יהיו3
se; 3. jm.

impf. g. od 713

jak přišly; inf. g. a příp.ž.

sto celé My7DD);

s ן:.יסטצ

0

הָנָאְבַּכ
v jejich příchodu,

3. Os. mn.; םהתו pohnulo se (mě

3. j. ž. impf. nif. od DY,

20. הָנאָרְקִתִלאnenazývejte: 2. mn. ž. impf. gal od ארק

ND mará "A173 neboť učinil (4Z/ Bůh všemohoucí)hořkost
mně ;יל .3 . ן. ם. ג ק04 .,רךרמ
21. NOD

naplněná; partic. ž. j. od NOD gal.; םקירו

174

"JD

a s prázdnem (všeho zbavenou) mne přivedl zpět; 3 ].

m. p. hiť 04 בוש; הנ יבJy svědčil (postavil se) proti mně ; 3. j.
m. p. 4.3 ולח ערהneštěstí mně učinil: 3. J. m. p. hiť. od VIN.

22. A navrátila se (uatrášob) N. a Ruth Moabitka FDD
snacha její (příp. 3. ž.) s ní, kterážto vrátila se באומ ירשמ

z polí Moab; st. váz. mn. od EE

םירעש תלחְתְּב ריצקna

počátku ječmenné žně.

Cvičení

7. (Ruth II, I—11. Str. 102.)

„ A No“mi měla dat. byl jí; 4)

עריnb

známý, přítel; koř. od

muže jejího; ל jm. podst.a příp. 3. ž. j.; 2

ליחmocný silou (bohatstvím); stav váz. DOB
stva, z rodu; ji

a j. st. váz.; 3

z příbuzen

ומשּו8 jméno jeho Bo'az;

1 spoj. DU a př. 3. m.

2. תנר  רָמאתוa tekla Ruth; impf. g. od MĚN; NITDON

půjduteď( (prosím); kohort. g. od ךלה a Na nz oby a budu
sbírati; ) spoj. „ 3. kohort. přel od Do;ל
ode
klasy: 2,
člen a plur. k bom
ויניָעְב
TV NBDN a
רחא za. tím,
v jehož očích naleznu milost:

I. J. impf. g. od NBD; - a duál

od py a příp. 3. j. m.j M2 o
Ton

jdi, dcero má! impt. 2. j. Ž.gal

a N2 s příp. I. j.

3. NTM לתו a šla a přišla; impf. gal s | 50051od on
a אוב; a sbírala (Pi'el) na poli za- ženci; mn. od nné

רקיו

הרקִמ
stala3.seŽ.;
náhoda
m. impf.
מ a jm.
podst. s apříp.
זעבלjejí;
הרשה3. j.neon
díl gal
poleodBojazova;
st.

₪ 96 הקל

4 A hle Bp'az přišel N2 p. g. od N12 z Bět Lechem; ןמ
a תיּבst. v. a řekl; od IDN

sesíl. a príp. 2. mn. m. DID

1mpf.; DDD

s vámi;

ĎDÝpředl.

ול ורָמאיוa rekl jemu: Pože

hnejž tebe (Jahveh); apokop. přel od 702

s příp. 2. Os. [.
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5. ורענל služebníku svému; לa "VJ a příp. 3. j. m.; 28

postavenému; člen a part. j. m. nif. od JZ;
čí ו

תאזה הרענה

ְיִמ

dívka tato? o a zájm. táz., člen a p. j. ž., a uk. z. Ž.

6. ןעיוa odpověděl; 2. [. m. impf. g. od ny 5 [| 1
הכשה NY ta, kteráž se vrátila; partic. 6. 2. od 32; s No“mi
z polí Mčab.

7. NIO PON רמאהו a řekla: budu sbírati, prosím; 3. j.
ž. impf. g. od©
.j. kohort. piel od טקל יִתְפְסְאְו
a budu
shromažďovati. r. j.p.g. od řHON: םירמעב ;6 םע08.רמע חם
s předl. > רומעו a stála; 3. j. Ž. impf. g. od m;
אמ

רקבה od toho rána; je předl.ואtu, tenkrát: YY
dosavad, do této doby; טעמ התבש תיבה

a až

oddechjejí doma jen

maličko; pod. jm. תבש 5 příp. 3. Ž. 0

8. תעמש אולה
יתב dcero má;

[n

zdaž pak slyšíš? 2. j. ž. p. g. od VDŮ;
a příp. I. J.; יכלתה  לאať nejdeš! לא הne,

a 2. j. ž. apok. gal od Ton;

jiném (7N);

טקo? sbírati; o a inf. váz. gal; na poli

ירובעתדאל pit

a též nepřecházej, neodcházej

חּומodtud; 2. j. ž. impf. gal od ny
držíš se; 2. j. 2. impf. gal od RM

ped

הכו a tu při

s J parag.

9. Oči tvé na poli, které ןורצקי žíu budou;

3. mn. m.

impf. gal od רצק 5 [ ; כלה קאM a půjdeš;
j. Ž. p. g. s)
sousl.; "L
אולה zdaž jsem nenařídil? I. j. p. píěl od ms;
aa

יִתְלְבne tebe se dotýkati; inf. váz. g. od עב a príp.

žen. DY
DNB

a budeš (li) žízniti;

2.j. Ž. p. g. od DY

na místé

S וs.; tu půjdeš DODOלא- k nádobám; j. »D; תיתשי

a budeš píti, napiješ se;

ןובאשי IN

j. %.p. gal od התש

s) sousl.;

z toho, co načerpají (služebníci); 3. mn. m. impf.

gal od DNI s J parag.
10. ban

a pádla; 3. j. ž. impf. gal od BDJ s 1 sousl;

היָנָפִלַעna tváře své;

D*JE a příp. 3. ž.;

IBN

וחתשתו
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a sklonila se k zemi; 3. j. ž. impf. hithp. od החש

s) sousl., při

podst. jm. ה koncovka směru; ןח"DND VY proč (jak) na
lezla jsem milost? I. j. p. gal od NBD; T) עב v očích tvých; 5

םינו8 קוק

m.; PRE

že mne poznáváš (že na mne

shlížíš); לa inf. váz. hif. od 12)

s příp. 1. 0.) (7)DÍ

4 רב ,

זידד

„DN
stováním

cizinka:

a odpověděl; od Ha

impf. gal.; רגה JAN zvě

se (mi (יל 2768107810; inf

S32; DYT

4 3. j. m. perf.

pu al

od

55 vše,co jsi učinila; 2. j. ž. od NY; se

tchýní svou po smrti muže svého a opustila jsi (318 impf. gal)
otce svého (2M) a matku

(DD)

svou (DN) a zemi narození

a šlak lidu, který jsi neznala včera (jam

)םשלש předvčírem).

Cvičení

svého

a dříve
|

8. (Ruth II, 12—23. Str. 108.)

12.ותל ahoj odplatiž Jahveh; 3. j. m. impf. piel od
םלש  ךלעפdílo tvé; od jm. by a příp. 2. ž. j.; a budiž; 3.
j. ž.apok. gal od ה
 יהs )spoj.; DDU ךתרכשמ mzda tvá úplná
(dokonalá) od תרכשמ

s příp. 2. ž. a Dov: םעמ (z B 3 DY)

od(Jahveh,BohaIsraelsk.);VED תחמ  תוסחלDRD a

pod

jehož křídla jsi přišla (2. j. p. g. ž. M13) se svěřiu (inf váz. od

ָהָס ל א

13. A řekla: Nalezla

IN

jsem milosť u tebe (v očích tvých)

pane můj, poněvadž "DON

ג D3) a že jsi mluvil (M27
ףתְחפש služebnicesvé (tvéne,
j. impf. g.) jako jedna DN

14. n

potěšil jsi mne (2 j. m. p.

přel) k srdci (35 stav váz.);
a já nejsem (od היה+ Os.

ze služebnic (mn. č.) tvých.

správně הל JN אַה תעלdobou 5) jídla (oběda):

ישגpřistup; 2. ž. j. impt. g. od U)

םלה sem; ODNI

a budeš
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jísti; 2. j.ž. perf.g. od DDKs)s.: DND

z chleba(člen";MDD

a budeš namáčeti; 2. j. ž. p. g. s ) s.; ץֶמחּבJD

(skývu (תפ ; צ066  רצמ2M

₪

a seděla po (ze) straně; 3. j. ž.

gal od בשיs | sousl.; ןמa ךצו ג

. .ןm. impf. galod DIL;

bo

ježjest orient. jídlem; -nn

kousek svůj

D28

a podal jí;

pražené obilí (pšenice, ječmen),

vány

לכאתו a jedla a nasycena

jest (3. j. ž. impf. g.) a (ještě) nechala (3. j. ž. impf. hif. od "7

s ) sousl.).

7

15. DM

(uattágom) a vstala; 3. j. ž. impf. g. od D2;

וציו

a nařídil; 3. j. m. impf. přel od f1Y; רמאל rka (rčením); 1 8
inf. v. g. od MN:
zahanbujte

ji; 2. mn. m. impf. hif. od םלָּכs příp. 3. ž.

16. „bn
mn.

O?pon ať sbírá (piel); הּומיִלְַת
ְ אלa ne

לש (a 1) rozvázáním rozvážete (jí); inf. pr. a 2.

m. impť. gal od ללש

ּהָבְדּורעְגְתאלוa nezkracujte

ji

(od PIX).
tla

17. רַע-בֶרָעַה
až do večera; am
a vytloukla (vymlá
3. J. ž. impf. gal od DOT] s ) sousl. םירעש יחיו הפיאכ

a bylo skoro Efa ječmene (ječmenných zrn); j. הרעש

|

|

18. אשתו a vzala (nesla); 3. |. 2. 1

gal od אשנ ו5

sousl. a vešla (impf. gal N12) do města; NÍ

a viděla; 3.j. 2.

impf. gal od „n

s ) sousl.;
; topo“ a

co nasbírala;3. J. ž.

p. pičl; NLÝMIa vyňala; 3. j. ž. impf. hiť. od NL;

o“ am

a dala jí; 3. j. ž. impf g od jD2 s ) sousl.;
; main

תא

co ponechala (z nasycení svého); 3. j. ž. p. htf. od רתי

19. הפיִאkde? DW dnes; EP kde? DO

m

budiž

ten, který tebe poznal; partic. m. j. hif. od 04

S příp 2. ž.

יהיapokop. gal 3. j. m. היה

part. passiv.

gal; ip)

ְךּורּבpožehnaný;

a oznámila; 3. j. ž. impf. hif. od nad; W3Y s ním.

20, 11Dr1 milosrdenství své;

DNATNNI

"DN a přípona 3. 0s. m.;

DMNTNN se živými a s mrtvými (pr

a :(תּומ
0

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.
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m;שיאה 

 ונלz nejbližších příbuzných našich jest on;

 ןמa part. act. 1

mn. s příp. r. os. mn. od PN)

21. ולכם

92 až by dokončili; 3. mn. p. přel od הלכ

ריִצָקִחלָּכcelou žeň.

22. 32

D1

7

dobře, dcero má ; *KYT) *3 když (že) vycházíš;

2. j. ž. impf. gal od YY;

.חוותק

TJD7)Y3BY אלו nepotkají tě; 3. mn.

gal od VjĎ.

23. תולּכְדרע/

Dem

vyp

do dokončení;

inf. váz. gal od הלכ

a žně pšeničné;j. nn;

בשמו 8 zůstávala

(u tchýně své); 3. j. ž. impf. gal od JU?
s | sousl.
OT

Cvičení

9. (Str. 118.)

1. 1DDN" a shromáždili; 3. mn. m. impf. gal od a

sousl.; DnB
המחלמל

s)

Filištínští; člena mn. od יתשלפ םהינחמ

sbory své (mn. s příp. 3. mn.) k bitvě 5 a člen).

וינ
 רשיpřímá

עָמשו הֶצע
ale (ten, kdo) sluchu dává (part. act. gal) radě, moudrý (jest).
3. DNND DVÓN ND% a přišel (NÝB, k nim (Jehošu+)
náhle; הֶלָע
vystupoval (šel): 3. j. m. p. g.
4. היהידאל nebude; 3. ). m. impf. g. od (1W;

םינהפל

obm kněžím dílu; 5 člen a mn. od ןחכ ספ ישאותְלַחנו

zápalné (Jahveh; mn. st. v. od (השא a jeho podíl; MN
budou;

jístu

3. mn. m. impf. g. s příkl. ןod לָכא

5 יבאל-םתנמאה

W že jste nedali víry mně; 2. mn. m.

p. hif od ןמא po

abyste mne posvětili(v očíchsynů

Isr.); 5 a inf. v.hif s příp. I. j. od שרק  כל אל ואיבַתproto
nepřivedete;

2. mn. m. impf. hif. od N23; להקְהדתֶא shromá

zdění; člen a pod. jm.; "DN

dal jsem; 1. j. p. gal od ןתנ
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6. ַעיִבּג
 וחדDN Ji

ukradl číši; 3. j„ m. p. gal; 124

mně) služebníkem: DDK
(impt. gal od rbp:

(bude

םולשל  ולעDON) a vy jděte

V pokoji k otci svému (příp. 2. mn.).

7 z.
DN3. ₪2 „při převedl
3. j m. לčlen
p. hif. Eodaרַבַע
a příp.
DN; Doho (lid);
k městům;
mn

od M.
8. id
DD 87 Bůh (pokudna něm jest), jeho cesta
jest přímá;příp. 3. j.při|

9.-DDP

tělavaše,vy(vlastní)
;j.93B; 131923B

padnou na (této) poušti; impf. od oD).

. אנד םג זסDEP zavolej. prosím, 1 (Chušaja); impt od

עמש

המ-

ויִפּבco v jeho ústech (jest též).

:. mea

v (době)míru; 2 a pod. jm.; D2

pobije mnohé; 3 j. m. impf. hif. od תחש

רש םירשד

m2

mn. od 37;

p

a na knížete knížat vystoupí (na nejvyššího

knížete); impf. od DY.
12. ואצ VWĎ odstupte, vyjděte; impt. g. mn. od רוס 3 | אָצי

DVM odtud; ךותמ ze středuUMD
m. impt. rif. 008 ;(ררב ְּיאשניִל

part. act. gal mn. v. od NJ:
13. תובשחמ

תוכר

mn

očisťtese; 2. mn.

kteří nosíte nádoby (Jahveh);

st v. ku D3.

mnohé zámysly; שיאהnb

člověka (jsou); תצעו ale rada B.; stav v. ku |TB

v srdci

םּוקַתobstojí,

bude státi; 3. j. ž. umpf. g. od םוק

. g.);םימל 

וכל

jděte (mn. impt. od 2)
15. DW 2V071Y
mn. od הוה

k vodám.
až přejde (přejdou; j. impf. g.) zkáza,

|

16. Setí a žeň a studeno a teplo a léto

nepřestanou; impf. g. od תבשי

1 zima ותְבְשיאל
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17. DÝZDI duše; mn. od ;שפנ תַא-תושעה תוכעותה
které činí (part. (השע ohavnosti (tyto);
budou vyhlazení (ID)

DDU בְרקִמ12

ze středu (2D) národa (jich) svého.

18, A bude (3. mn. ž. impí. g.od VV stádo

mé „be

za pokrm (l*okhlá)všelikémuzvířeti (mor) polnímu.
9

7

יתלצה vysvobodil jsem; r. jhiť. od D33; NÍDDOANDD

všechna království; םיצחלה utiskovavší (vás); part. act.a. vm.

20. היושעו3 učinění(part. pass.g. j. ž. od (השע inom

na dveřích
(j ny

oD

chrámu;םירמתוDID

nové a palmy; j. הרמת

|

21. שובל ןכלהילַב

cherubí
|

DNY nahý (nazí) kráčí (3. mn. píěl

od (ךלה bez oděvu; רַמַע ואשנDVM a lační nosí snop (snopy).
22. םיגמנ rozplynula se; part. mn. m. niť. od .מ
לכוהיבשי a všichni ji (zemi) obývající;

part. mn. m. gal s příp. 3.

< 04 בשי

23. השק mn

viděnítvrdé; Han

bylo mněoznámeno;

3. j«m. p. boť. od 1).
24. םוקָמַהדלֶאna místo; by

mně; předl. a příp.

25. A všechny ženy (mn. k השֶאו dají Da)

česťpánům svým.

26. הארי. strach (od M")))
a třesení přichází na mne.
,

Cvičení

I. DD

10. (Str. 126.)

Kušité; יללח probodení (budete), st. váz. totiž:

יצרזהmečem mým (397).

|

םילכהלכ

םתשחנל

6

ONA
váhy kovu. jich )תשחנו totiž:
(těch) nádob (nebylo; smysl toho: kov všech

nádob byl váhy převeliké).

3. רמשת

gal od רמש

תֶא-יתרכ

anim

úmluvu moji zachováš; 2. j. m. impt,

dle pokoleníjich; mn. od "jjj a př.3. mn.

: KT
4. IMI%
-( דדuajjámot)

a zemřel;
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3. j. impf. gal s ) sousl od

dי רבק

והערדל

5. neo

(přejdeteJordán), abvste zmocnili se; 5 a inf. váz.

gal od שרָי

|

6 day
gal od m
₪ 94 עשר

(ja“*zor-lí)přispěje (pomáhá) mně; 3. j. m. impf.
ינעישרי odsoudí mne; 3. j. m. impf. hif. s příp. Ir.
,

7 DDK ימוIDM

nadejdou (přiblíží se) dnové zármutku;

3. mn. m. impf. g. od JE

MN)

a (neboť)já zabiji; kohort.

. ). gal od גרה s ) spojov.
 ןקvstaň, přejdi; 2. j. m. impt. gal.

9. TJUYTÍNdámti,

j. impf hiť. od DTM: ID)

sousl.
odחשמ7
10. SNDI

abys věděl (učiním, že budeš věděti); 1.

a pomažeš; 2. j. m. perf. g. s )

trůn tvůj; pod jm. NDÍ s příp. 2.j.m;

רַעְו
věčnosť a trvání (věčný na věky);
vedlnosti (koř. .(רשו

שיא

רשימ DIU

םֶלּוע

žezlo spra

jeden ke druhému (muž k sousedu,

bližnímusvému);שיקבל synu Oiš; P a st. v. k je D22
mezi proroky; 3 člen a mn. od איב
12. לו
jn

יחכב silou svou velikou;

חכ s příp. 1. 1.;

MO
יעורובוramenem vtaženým; part. pass. gal od nD) 2
jedn.;: רשי zsh
(tomu), kdo jest přímý, spravedlivý; 3. j. m.

p. 68: הָתַעְו
> nyníz ÍMON mn. od pat; "73Y D3 ךלמ
do ruky) krále Babele, služebníka svého; רבע 5  קה1.

13. DV
הָמיִרְצִמ
do -

prodali jste; 2. mn. m. p gal od "%D;
OT
pta; koncovka směru.

oživil (vzkřísil);
| aj j. m. p. hif. od ENNÉ ירּוגתE

Šin

152

a bydli, kde bydleti budeš, (kdekoliv);

2. j. ž. impt. a 2. ] ž.

081 00 .רג

15."jj

i

národjediný,

16. אָנהַריִגה udej,

s parag. koncovkouod na;
ּךִּתְכאלְמ
zaměstnání tvé;

prosíme,

(nám);

2. j. m. impt. hif.

הערה neštěstí(toto) (ND) a odkud:
DND

a př. 2. . DN2 jsi přišel;

2. j. m. p. g. od NŤ2.

17. NI
konc. od 2;
jakoby od 1)

přistup, prosím; 2. j. m. impt. gal s parag.
"ZNÍ a (abych) sáhnu na tebe; 1. j. impf. g.,
(sloveso obyč. (ששמ

18. םֶרוהיDON a vstal. (DP)

— význam); 2m

Jóram (Jahveh jest vznešený

z knížat; jiĎ a: םירש st. váz

10. הָּבְרַמ
E

velkému (četnému t. domu, rodině) roz

množíš(podíl jehoj; 2. j. m. impf. hif. od m2)

a málému umenšíš(luf.); Wp
B

o

DYDN טעמלו

podle(počtěných jeho; ba

ústa, díl — DO dle, part. pass. mn v.st. s příp. 3. j. od Me

20. לכּבףסכה

stříbro(peníze)za vše; ND

a

čeho

žádati bude; 3. j. ž. impf. pi“el od BDÍ

רקּב
Ja za voly (za ovce,

a za víno a za opojný nápoj); ףלאשת

přáti si bude tobě; 3. j.

Ž. impf. g. od DR.

21. בורה

VND

DA 1 lva i medvěda; הכה ubil

(skolhl); 3. j. m.p hif. od na)
תוכרַעמ ףרח
zhaněl (3. J.
m. p. pi“el) voje (řady vojska; mn. st. váz. ku (הכרעמ
T707

22. םכשיו a vstal časně; 3. j. m. impf, hif. od DDs

sousL; nwapb

ppb

pr.m

)

aby šel vstříc; לa inf. váz. galod) ארק na místě

רקבּבráno; 5 člena pod. jm.: ריוa bylo

„věstovéno(Samuelovi); 3 j. m.
3. impf, hof. od 12;

"לאש

přišel Saul; 3. j. m. p. gal od NŤ3; 9 ול ביצמvyzdvihl sobě
pomník (vítězný, jako ukazatele vítězství); part. j. in. if. od IVY;
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 רריוMM

DD% a obrátil se, a přešel a sestoupil (obrátiv se

+ 04 DDD DY

a TD)

23. B)

byli jsme vyvolení; I. mn. p. nif. od MOR.

24. DIA והDN" ועמש slyšte to starci (starší); impt. gal;

DN

a naslouchejte (bedlivě); 2. mn. m. impt hiť. od PN s)

spojov.; VN

יבשויobyvatelé země; part. mn. m. g. od בשי

ve st. váz.

Cvičení

11. (Str. 134)

I. om
DN kdyby mně dal; 3. j.m. impf. c1 JD; תֶא-
ורשעהDD všechno bohatství své; רשע 5 . קחק.3 |( אל לכוא
nebudu moci; I. j. impf. jakoby hof. od לכי (aneb gal z לכי =

לבו
- ba;ואnaיפדתא
רבעלč: initi(abych)
přestoupitislovo;
לa inf,
1; Wm
תושעל
dobré nebzlé;
ל váz.

v.
-

od:השעוaby

ze srdce svého(po svémpřání); z je

a בל 8 . קתק.[.
2. 73 běda! (těm, kteří); רואל ךשח

 םיִמשkterí činí

tmu světlem; mn. m. part. g.od DW, קותמְק  רמhořké sladkým.

3. תעדל nan
od 220

přemýšleljsem, abych poznal; I. j. p. d.

S násl. inf. g. od ערי

těžké jest 0ז; podst

 לַמַע איהpráce )[68%( to -

jm.

5. לצד  ּךאjen jako stín; שיאדךלהתי

obchází člověk

(v žití, t. j. žije) 3. j. m. impf. bithp. od PÁNĚ רבצי hromadí;

3. j. m. impf. g. od M8;

g.n

DPDÍN M

3mn.
m.0

6. אָרְּיַהְד
DD každý,

se členem; בשיוףלי

kdo je sebéře; j. m. part.

kdo se bojí (bázlivý);

partic.

act. j.

půjde a vrátí se; impf. g. od Ton

a בוש

se spoj. 13; DM "אלו aby se neustrašilo (srdce); 3 j. m. impf. nif.

08 ססמ ; INS nab- NN srdce (nom.) bratří jeho.

7. nan

budou; 3. mn. ž. impf. g. od היה
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8. הביש IVINET

NBD

FYMVOY
Koruna cti jest stáří (šedivá hlava),

senalézá ; 3.1 2. jmpť. nf. NBD.
9. Dm םיעשר תו עורמ

bezbožní žijí (jsou živi); 3. mn.

impf. g. od 11; ליח  וקתע ורבגדםגdočekají se stáří a zmoc
nění jsou bohatstvím;3. mn. P- gal. 0
IO. וכראו םימרל

 םלּכvšichni oni po krví (mn. č. od D79)

úkladystrojí; 3. ron.m. ל

:441  םרח118) loví tenaty; a

mn. m. impf. g od "j)L.

II. ןמש HON DN

0

|

%Djedině nádobu masti oleje.

12. הכה porážku učinil; 3. j. m. p. hif od Nea kteréžto
sloveso jen třikráte žádá za sebou p) jindy akk. (Sichona, krále
Emorrhejských a Oga, krále Bašan). |

13.I

.

ve vězení;בčlena podst.jméno;2

128

14.
יברח
6 ;תם
דרח
38
.קחק
6| "TN
sejde;

םיחבטה služebník správce strážců; podst. jm. רש 5 7

ž. impf.g. od TY

ODD)

יִמְרָח
 בעlid klatby mé, po soudu

(pro soud — aby se vykonal); DN

neb DM

s příp. 1. [

I5. ןונחו םוזחהmilosrdný a lítostivý; ad). od p

HRY

DDN zdržující hněv, shovívavý; adj. váz. ku TON a du. od טřף

DN)

רסח 2M a hojný milostí a věrný.
16, by

a vystupoval (šel); 3. j. m. impf. gal s

zní i apok. hif.) od ny:

DONNA ינוכשה ₪

kdož obývají

stany; part. pass. gal mn. m. v.od ןבש mn. od ok:
udeřil; 3. j. muž. impf. hifil od ea;

s. (stejně

₪

8

הָנְחַפַההתֶא
na ležení;

nota akk. חמְב bezpečné; bezpečnost, důvěra užív. adjekt 1 pří
slovečně (v jistotě).

17. םיערה MN

správce (náčelník, silný) pastýřů; mn se

členemon
od

יער

a mužové-

(zbožní,mn. k UN) zmizeli; 3. množ. p.ni.

1895

od HON,
- + sbírati, ale v nif. vzíti, shromážditi se s otci, zemřít,
zmizeti ; (perf. zde i za přítomný čas).
20. םיִבוּכדרֶעsvědek lží (lživý);

impf. g. od ;בא
=

"1DNY zahyne;

3. j. m.

חצנל
22 עמש
Zla který poslouchá (partic. act. g.),

slavně (na věky mluviti bude).

Cvičení

12. (Str. 137.)

3. רפסיו a spočetl; 3. j. m. impf. gal s ) sousl. od DO;
םירגה cizince; mn. se členem; N43%
impf. nif. s ) sousl od NYM.
4
4. םינש שַמְחְְּבִמ4

a nalezli se; 3 mn. m.

(těch, kteří jsou) pět let staří; ּךְרַע

רָכּוה
odhadní cena mužského (jinak i רעו

ףסכ

םילקש

šikly

stříbra (stříbrné); množ. od לקש na

a na ženskou (cena

ženské); | spoj. 2 člen a podst. jm.
5. ןמיוa dal;

3. jedn. m. impf. gal od ןתנ  תונָּבD3

synové, dcery; mn. od 5

8 .תב

6. רקפיו a přehlížel (čítal Achab);

3. j. m. impf. g. od

B
תונירָמה ( ירשmladíky) 281אתו
8ן9(אע61ת1 ; )קעס. ט5 אט
םירש a mn. se členem; םהירחאו a po těch.

05 תֶא-ץראה  לגרלaby prozkoumalizemi; P a inf. v. 1
od לנר תא- לספהM2 a vzali vyřezanýobraz; 3. mn. m.
impf. gal k np;
D8) stoje postaven; partic. j. m. nif. od בצי
רעשה NDB (u) vchodu brány; ְּהָמָחְלָמַהיִל
M
opatreni
nástroji válečnými (ozbrojeni; part. pass. g.).
Cvičení

r3. (I. M. XXII, 1—13. Str. 145.)

„AM „Z"FIM po těchtověcech(slovo, věc); "13 ==

I. הלאה o"371

zkoušel; 3.j m.p. přel od 1D3;
tu jsem (mne); Ceré
== %33/1hle,
de
v přestávce, jindy Š“vá, z הנה a příp. I. j.
2 חק-אנ

vezmiž; 2. j. m. impt. gal od חקל

ּףךְריִחיִתֶא
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© tvého
jediného;
příd.
jm.
ִריִח
spříp.
j.m.;DION
TZN
kterého miluješ; 2. j. m. p. d.; 072
gal od n;

a jdi (si); 2. j. m, impt.

הירמה Morijjáh; vlastní jm.; הלעל והְלַעַהְ םש

a obětuj mi ho (učiň, aby vystoupila

celotnou; 2. j. m. impt. hif. od my
3. םכשיו a vstal časně;

DDU; Mn

oběť ke mně) tam v oběť

s příp. 3. j. m.

3. j. m. impf. hif. s ) sousl. od

B/DNTY
a osedlal svého osla; 3. j. m. impf. g.

s) sousl, od שבח

 עקביו יצעa naštípal dříví; 3. j. m. impf.

piel od עקבי st. v mn. od VY םּוקָמהלֶא na (to) místo.
4. NZ% a zvedl; 3. Jj. m. impf. gal s ) sousl. od אשנ ;

po

ארו a spatřil (3. .ן.מק םג

.קסא8 0814 ENÉ

stejně

zní i hif.) z daleka 0D a Přím).

5. B

םכלהובש zůstaňte si (seďte si) zde; 2. mn. m. impt.

gal od בשו  הפדרעaž tam (tu); הוחתשנו a budeme se kla
nětij I. mn. impé hithp. od החש s) spojovacím; הבושנו a vrá
tíme se; 1. mn. kohort. g. 94בוש 5  ן-[סצ0ק5
0%
6 םשיו a položil; 3. j. m. apok. gal od D0

שאהדתא

()םיש sys

oheň: člen a pod. jm.; תלכאָמַהדתאו a nůž (nástroj

při jídle užívaný; DIN; má iv přestávce Seghól); ורחי םהינש
oba oni spolu; příp. 4 mn. m.
0
0/0
7. הלעל השח

(הש א6?

|

= 8. Bu

יאו

3 )816( 846 29116(malé, ovce neb koza

|
vyhlédne (uvidí)je; impFgal ne.

9. ואביו a přišli; 3. mn. m. impf. gal s ) sousl. od N73;

jen a vystavěl; 3. j. m. impf. ap. gal od a,

oltář (km. n

zabiti, obětovati);|

impf. gal s sousl.

od ּךרָע TPM

תַא-חְבְזִמַה

a narovnal; 3. j. m.
a svázal; 3. j. m. impf. g.

s | sousl. od רקע  לעממshora na: 8 a לעמ
IO. חלשיו a vzpřáhl (vztáhl); 3. j. m. impf. g. s | sousl. od

חלש ; טחשל

abv zabil; 5 a inf. váz. gal od .טחש
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1. NON

a -zvolal; 3. j. m. impf. gal s [| 50081.od) ארק

nm ףאלמ anděl (posel) Jahveh.
12. ron“

לא nevztahuj (aťnevztahuješ); 2. j. m. ap. g. od

חלש  שעתהby nečiň;2. j. m. impf.ap. g. od השע DNO
(cokoliv);

se záporem:

od Vy

MOD

nic;

něco

יִתְעַרִי
 הָתַעnyní vím;

I. j. p. gal

že bojící se (Boha); slovesné přídavné jm. ve

st. váz. (pr. RD:

DUN

neodepřel jst (nezadržel); 2. j.m. p. dg.

13. ליאדה
הנהM a hle, skopec; רחא vzadu; IN
3. .ןm. p. nifť. od JANĚ na

rohy své (mn. od np

Cvičení

ּךְבְסּב
v houští a

a čl.) za

s příp. 3. j.); DME) za, na místě.

14. (I. M. XXVII, 1-—45. Str. 153.)

I. ןק ןחיִּכkdyž

הנ 3 לק

zapletl se;

byl

starý;

3. j. m.

p. gal;

)ןיִתְכִתַו
)8

zkaleny; 3. mn. ž. impf. gal s ) sousl. od

ָּהַה
: DR

že neviděl;je a inf.váz.gal od OBĚ on

3

syna svého většího; člen a jednoduché přídavné jm.

nh

D1?den smrti mé; M

s příp. 1 j.

„NZ אשzvedniž;2. j. impt.gal od NZ; jn

2

-

zbraně své (D"לכ toulec svůj )ילתzavěšený),a luk svůj

(ne

NS) a vyjdi (na pole); 2. j. m. impt. gal od)ND;

© ₪ p הָרּוצְו
aulov
mně
zvěř;
j.impt.
gal
sparag.
(1od.ךןצ

a 1spoj.
2.j.impt.
gal
od
השע
;DON
I jako
jámiluj
4.םיטעסמ m

I. Jj.p. gal; DN
אוב přišel;

2

a učiňmněpochoutku(chutnéjídlo):;

M a přines; 2. j. m. impt. hif, s parag. (1 od

הלְכאְוa (abych)

budu

jísti;

DDR; ךכְרְבּה רובעּבaby ti požehnala;

1. j. m, kohort. gál

3. j. 2. impf. prel od

ףךרב s příp. 2. m. : םֶרָמּבprvé než; 5 a DIČ.

5. m0

תעמש

(byla) poslouchajíc (ťo, co) mluvil; part.

act. j. ž. gal od עמש ;  בa inf. přěl od רַבָּד

188

6. 12913 rkoucího; part. j. m. piěl.

8., 0. Va

עַמשslyš(na) hlas můj;2. j. m. impt. gal; BD

nařídící, part. j. ž. קוod 8;

ןאצהstádo; DMY3

zlátka koz; mn. č. v. od VM a mn. č. od זע HY
učinila;

1 j) kohort. gal od השע

ků
abych

(u sloves ה"ל kohort, bývá

-ה6 ה

,
II. p

שיא muž chlupatý (porostlý); přídavnéjm.; קֶלַח

hladký; př. jm.

12.
08 ששמ

5

kdybysnadsáhlna mne; 3. j. m.impf.g.

(jako od Um)

s př. 1. j. VOÝVÍNID jako posměch si

činící;part. j. .ם [קווקס06  עעת5
I5. יִרְגְכדִתַא
šaty;

zlorečení.

mn. st. v. od רגבו תורמחַה

(nejlepší) ; partic. pass. g. od רמחנ

impf. hiť. od D2

 כmop

ְשָבְלַת8 oblékla;

vzácné

3. L 2.

s )sousl.; ןטקה m2 syna svého (příp. 3.

Ž.) menšího (mladšího ; člen a příd. jm ).

1:6 ערת Da) a kůžemi; pon

hladkostť;PON

šíje (krk)

jeho; mn. číslo rozsahu i o jedné šíji.

17. -םחלה  תאchléb, (který udělala).
19. A223 prvorozený tvůj; podst. jm. a př.. m; הבש
posaď se; 2. j. m. impt. g. s ] parag. od :בשו VPM ze zvěře

mé; ןמa "8

a příp. 1. ]. "3220

2. impf. prél s příp. 1. j.

(aby) požehnala mi; 2. j.

v Jj hbozvučné Daghěš.

20. אצֶמְל
 וכ הרהrychlejsi nalezl(pospíšilv -

j. m. p. piel a bs s inf. váz. gal od NBD: הרקז

©

ND
"23
přistoupiž;
j.mimpt.
. parag.
g.od
2).

že jsem padl (na zvěř totiž); 3. j. m. p. hif od mp

23..3 ןריִּכה
5 .קתוק
. ם ן10

a nepoznal hoj 3. j. m. p. hif. od רכנ

. חֶשָנ
W podej (mi); impt. parag. hif. od שננ | תשיו

víno a| ו

3. j. m. impf. .ק881 5 | .5005 4 הַתש
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20. הקשו a polib (mne); impt. parag. gal 2. j. od pw;
impf. gal od toho zní קשי
27. חירדתֶא T)

a

ucítil ץטטנ()עסטשסנ0ם6[ ; 3. ]- m. impf.

apok. hif. s ) sousl. od M9;

94 האר

האר 66!

|

28. םימשה An

j. m. impt. gal

|
z rosy nebes; ןכa podst. jm. váz. st.;

VON OD
a z tučnosti země; ןמש stav váz. mn. s Dáagheš
libozvuč.a ןמ ZM
ja 2m a hojnosť(množství)obilí (žito
obyč.) a vína (mošt, nevykvašené víno, od שרי 2801811— hlavu).

20. םימאל lhdé— národové; mn. od DNŮ; m

pánem; 2. [. m. impt. g. od הוה zastaralé vn

הוה buď

PK

ףיררא

zlořečící tobě zlořečení (buďte), partic. act. gal mn. s příp. 2. j.

m. a part. pass. gal.
30. M93 dokončil; 3. j. m. p. pi“ěl od MDD: אצו ףךא אצי

jen (sotva že) vyšel; inf. pr. gal sesiluje význam osobního tvaru;

s

z honusvého;jo 14 a príp.3. |.

. impf. apok. g.םוק 

33. T
a otřáslse (leknutím—-třesenímvelikým ראמדרע
náramně): 3. j. m. impf. gal s | sousl. od וה אופאדימ אוה
רצה kdo přece (příslovce tvrzení — sesiluje) jest ten, který ulovil
(part. act. gal od "1)8)
34. קעציו a (tu) vykřikl (křikem velikým);

gal od (28

3. j. m. impf.

HTO) a hořkým (křikem); příd. jm. ž.

PT:

>.

35. MOMI2 ve lsti (137) klamat, obelstiti).
30, יכ קהsprávně, dobře; ]ך.182 8  וכ:; םימעפ

 הוDDM

| apříp.
1.)םעָפ
42(krát),
2“ DN
prvorozen
mé:
a přelstil mne to po druhé; 3. j. m. impf. gal s

MY

sousl. od בקע

אלה což nezachoval jsi? 2. j. m. p. gal od לצא
27. ןעיוa odpověděl; 3. j. m. impf. gal se sousl. ) od na;

140

alel

postavil jsem ho; 1. j. m. p. g. DW s příp. 3. j. m

VRDOD obdařiljsem ho; I. j. p. gal od DD;

no

= 1?

(nuže) tobě; parag. .זר

38. תחא הכרבה

což požehnání (jen) jedno (máš)? [1 jest

tázací; ּךבּוa dal se do pláče; 3. j. m. impf. apok. gal s) sousl.

od 132.
TT

:

₪
“T
-T
30. ףכשומ
sídlo, obydlí tvé (podst. jm. km. 302).
40. "177

(překládá se různě: kdykoli) budeš pevně chtíti,

se zvedneš; 2. j. m. impf. hiťf.od "j)"); MB
. .קgal s | sousl.; by

tu zlomíš; 2. j.

jho své; pod. jm. by neb לוע s příp.

3. j. m.

: םטשיו a nenáviděl; 3. j. m. impf. gal od DDV) s) s.;

ba

v srdci svém (u sebe); >

בל a příp. 3. j. m.; וברקו

přijdou (přiblíží sel; 3. množ. m. impf. gal od ברק DDK ימי
dnové zármutku; st. v. k םימי od DY; הגרהַאו a já zabiji; 1.

j. kohort. gal s [ 5005 od גרה

ה

|

42. JM

a bylo oznámeno; 3. j. m. impf. hof. s ) sousl. od

₪

DNO

jest pomstychtivý; partic.j. m. hithp. od Dn;

jn

ל (I'horgékha) že tě chce zabiti (až k zavraždění tebe); ל

a inf. gal a příp.

©

43. [VD2 utec;
Charan; f1 místní.

jedn. m. impt. gal od m2;

הנרח do

44.
DDV
abudeš
bydleti
)ןמע
sním);
j.m.impť.
gal

od Ds

)spoj.

DYT
MN DYO* dní několik (nějaký čas; (. (ְדַחָא

DN (až) se obrátí; 3. j. ž. impf. gal 04 בוש; תמח
v. ku may ףא hněv.

45. nd)
odtamtud

hněv; s;

a zapomene; 3. j. m. p. gal s ) sousl.; DV

)ןַמ
3 :םשו

j. impf. gal od לכש

 הַמְלproč; לָּבְשֶא
mám býti zbavena;

(Při znam. * © udánoz

I.

pravidla již O*ré.)

191

Cvičení

15. (Job XXXVIII, 1—20. Str. 156.)

777
I. ןעיוa
odpověděl;

TT
3. j„ m. impf. gal s | 50055 06 JV;

TT: * z vichru; člen a podst. jm.
הרָעְטַהןִמ
2. ףישחמ který zatemňuje; partic. [. m. hif. od dry
תעדדילב pda
הצע radu עי řečmi (2 a mn. podst. jm.
הלמו bez vědění )עריו

|

3. NIN

\

|

opásej tedy; 2. j. m. impt. gal od M

רֶבְגְכ

ףיצלח jako muž (rek) bedra svá; dual od ץלח s příponou

j. m. TORI
impf.

a budu se tebe tázati (dotazovati); | spoj., I. ].

681 5 .קחק

.ןimpt.

j. m.;

%JYVYTN1)a poučuj

hif. od YM a příp. 1. J.

4. DM

mne;

) spoj. a 2

|

הפיא kde jsi byl? 2. j. m. p. gal od היה! "B

při zakládání mém (při tom, když jsem zakládal); inf. váz. g. od

10:

רגה zvěstuj; 2. j. m. impt. hif. od ;רגנ  הניבrozumnosť

(pochopení).

:

5. הירמִמ míry její (země); VN

VW "1

:

znáš (víš), impŮ. g. od

roztáhl; וקčára, pravidlo (míry).

6. DN

základy její: mn. od TIN a příp.3.. ž.; ועבטה

jsou spuštěny (ponořeny); 3. mn. p. hoťf.od עבט

založil (hodil); "DB

TDM

kdo

ןבא kámen úhelnýjejí.

7. רחיחןרב když veselí se spolu;

2 a inf. váz. g. od ןנר

tedy běron; רקב ץ יבכוכ626 םץranní; podst. jm. mn. st. váz.;

hifť. od .עור

8. "BM a (kdo)uzavřel D sap
veřejemimoře“ ) sousl.
a impf. hif. od DD, podst. jm. v dualu od הל א ןחינב
vyráží ono; J, inf. v.od [Mi neb [Ii a př. 3. - :ם םחרמ אצי
(jako) ze života vychází; 3. j. m. impf. gal od NY)

0

192

0.
7 ושבל
A - : jaTT oblak za oděv jeho (když jsem kladl); 2D"1VY
T “:“
ותלתח a mračno za plenky jeho.
|+- 
10. רכשאו

8 [מבנ210 תג6[(; ןפ1םסט8ז5)ט

[ ן.50₪51 8 .1 .חוק [ן

gal; יקח zákon svůj; od podst. jm. קח םיִשְאְו חיִרכa položil
jsem (D3) závoru; r. j. impf. gal s ) sousl. od DW n. םיש
II. ףיסת ND) a nepřidáš (a ne více, ne dále);

impf. hif. od ne

j. m.

תישי  הפוa zde položeno buď(hranice, meze)

< 3.jm.
impf.
G.
odתיש
;TANaproti
výši
(dutí)
vln
tvých;
2 a וג a mn. od 2

12. Zdaž jsi ode dnů svých přikazoval jitru? a ukázal NÝ"
T507"

1. j. učinil, aby věděla; 2. j. m. p. pil;
místo své; [קמT a příp. 3. j. m.

ןמקמ רחשה

13. ווחאל (k zadržení) aby držel, inf. váz. gal s 1

(za křídla) kraje (země); JM

jitřenka
תופנָכְּב

a budou vytřesení (vyraženi); ו

spoj. 4 3. mn. m. impf. nif. od W

"HDO םיעשר bezbožní

z ní (ze země).
14. רַמחְּכ ְךָּפַהְתִתpřetváří

impf. hithpa'él od Je

se (země)

jako hlíná;

3. j. ž.

םתוח pečeť (hlína pečetní); ובציתיו

a stojí (věci); ) spoj. a 3. mn. m. impf. hithp. od 3V8"; שובל ומּכ

jako šat.

:

15. JJ"

nf. od p;

|

|

a odepře se (vezme se); | spoj. a 3. j. m. impf.

DUN světlojich; příp. 3. množ.m.; D0

a rámě zdvižené; príd. jm. ž. od km. D1;

1207)

meno; 3. j. ž. impf. nif. od רבש

YM

bude zlo

:

16. םידיִכְבנדרע ke hlubinám mořským;

ףךבנ pramenv

(mořské), mn.st, v; DÝNI: "DNTD)
a na dně propasti; תכלהתה
:יי
ןדה ש: 1

 קעס. ק. םוזגק4

₪

s příp. 2. j. m.

Ton

2. j. m.

OT

17 ולגנה zda objeveny byly;

od הלג
:תומדירעשלד

*

táz. část. a 3. mn. perf. nit.

brány ()רעש smrti; תומלצ (stínsmrti) tma.

ריצ
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18. DID
pochopiljsi; 2. j. m. p. hithp. od ja
(RM
(až 1)vzdálenosti(rozměry)země.

רע-

I0. MD)
(kde to jest cesta, v níž) bydlí světlo? 3. j.
m. impf. g. od ןכָש(jiškon); ףךשחו8
20. ונחקת 1D že bys vzal je (světlo); 2. j. m. impf. g. od
חַקְלs příp. 3. j. m. se vkladným

99

תוכי js

"a a že bys seznalstezky(nD

Cvičení

1 DN
se;

1 ולּובָגד
DN ku hranicím jeho;

2. m. impí.g.

17. (I. M. XLV, i—15. Str. 160.)

a nemohl; 3 j. m. p. gal; קפאתהל přemoci

inf. váz. hithp.

od

קַפֶאי םיבצנה

01601510[161( א1מנם0ז1;)קז

člen a part. mn. m. nif. od בטי NP"

a nařídil; 3. j.m. impf.

gal s ) sousl. od NO: ואיצוה vyjděte; 2. mn. m. impt. hif. od
NS? (stejně zní 1 3. mn. m. p. ;(םופ  עדותהְבpři tom, když

dalse poznati; inf. váz. hithp. od VTs
(M

2

a dal (zdvihl hlas svůj); 3. j. m. impf. g. s | sousl.

od ןתנ יִבְבְבs pláčem (v pláči 2 a podst. jm.).

3. יח דועה

gal od "W

zda ještě živ? תונעל odpověděti; o a inf. váz.

ולח
22 byli přestrašeni; 3. mn. nif. od ona.

4. אנוש přistuptež(prosím); 2. mn.m. impt. gal od 2;
DID
prodali jste; 2. mn. m. p. gal od רָכִמ
5. SY

- לא nermuťte se (ať se nermoutíte); 2. mn. m.

impf. nif. od SY:

רחידלַאְוa nechť není hněv (v očích vašich);

3. Jj.m.impf. ap. g.od řiam

ְהֶיִחַמpro vyživení (pro zachování

života); ל a podst. od 7יח

0 VON 222

syn

hlad v (uvnitř)zemi; שירחדES

ani orání ani žetí (žeň).
Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv,

13
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2 DW

abych položil; Da inf. v. gal: DNŮ

(pozůstatek); jm. ž. rodu od RU;

תויחק
ab

zbytek

a pro oživení (za

chování na živu): | spoj. ל člen. a inf. váz. g od היִח הָטיִלָפְל

k vysvobození (velikému);0

a podst. jm.

8. ינמישיו a položil mne (učinil mne otcem); | sousl. a 3.

[. m. impf. gal od םיש ()םוש
(knížetem t. mne učinil).

9. m
MO;

5 . קזזק.1 .05 ;.( לשמו

a pánem

pospíchejte (pospěšte); 2. mn. m. impt. přěl od

se slovem ולעו(impt. gal od הלעו) přeloží se příslovečně:

rychle jděte (vystupujte); הרר sestoupiž(ke mně): 0 m. ו
gal
s parag.1
od T; דמעה  לאneváhej(nestůj):
jmpf. ap. gal od DY.
10. יִלָא
בורק

II. pozdní
sousl.; VD
od שרי

|

blízek mne; příd. jm. od km. ברק

a vydržovatibudu; I. j. p. pilp. od לו s)

(E bys nebyl uveden do nouze; 2. j. m. impf. niť.

0% רברמה

 יפדיכže ústa má mluvící (jsou); člen a part.

j. m. přel; תואר vidoucí (uvidí):; part. act. gal mn. ž. od fiNM".

13. DVI: AM a budete 'zvěstovati; 2. mn. m. p. hif. s
od Jad:

יִרְובְּכ
čest, sláva má;

podst.

sousl.

jm. m. a příp. I. ].

14. יראְּוצה
 לעDBM a padl na šíji;

3. j. m. impf.

sousl. od לפנ a podst. jm. mn. stav. váz.; sjel

gal s )

a plakal;

3. j.

m. impf. ap. gal s ) sousl. od הָכְּב

I5. קשניו a objímal; 3. j. m.impf. přel s ) sousl. od קשְנ

Cvičení

„12 a
D a שסviz dodatek

18. (II. M. ,אא .17--1 . פשע162.)

mluvil; 3. j. m. impf. přel s ן5008 od my

כ

str. 217).

2 ףי
תאצוה

vyvedl jsem tebe;

1. .ן.תו] ק

od NB? s př.

195

2. ).; VON ze země; ןמ8 VN podst. jméno; םירבע תיבמ
z domu )ןמ 8 20058. ןתמ50 (. ;510265008 . מת04 .ךבע
3. םירחא
ני ;ןופזו. םפ046 .רךחא
„M

ינפהלע
Je
A přede mnou (před

tváří D%J8); s příp. 1. ].
*T

4. חשעתדאל

nebudeš (sobě) činiti 2. j. m impf. gal od

הֶשָע »DB obraz (dřevěný neb rytý);

jm. podst.; bpm
s. D7DYN

הנּומּתpodoba, obraz:

nahoře; תחפמ dole; ןמ8 předl.
אלְו הָוְחַתפְשְתְאלnebudeš se (jim) klaněti aniž

budeš přiveden k tomu, abys jim sloužil; 2. j. m. impf. hithp. od
החש

a (tho-o-b*dém)

2. j. m. impf. hof. od רַבַעs příp. 3. mn.

₪. אבק DN Bůh žárlivý; příd. jm.; ןוע רקפnavštěvuje ne
pravosť (otcův na synech); partic. act. gal j. m. a podst. jm.;

יאנשל לע-םישלש
do třetích (1 čtvrtých rodů) těm, kteří mne
nenávidí; potomci v třetím a čtvrtém pokolení se těmi mn. čísly
míní;

5 a partic. act. gal mn. m. st. váz. od אנש á příp. I ].

v přestávce

0

6. ובה
האל

tém, kterí mne milují; 5 a part. act. gal mn. m.

s příp. 1 „x הא — podobně 1 mob

stav váz.; spis
7. אשת

NBD

těm, kteří zachovávají;

přikázanímá; j. msn.
vezmeš (budeš bráti); 2. j. m. impf. gal NJ:

ke ži (ke klamu, marně); o člen a podst. jm.; mp

nechá bez trestu; 3. j. m. impf. pi₪
86.MD

הקנ

m

pamatuj; inf. pr. g. má význam impt.; תָבְשַהa?

dne sobotního (dne pokoje); ושרק יל8578 20 5601
a příp. 3. j. m.

0. PINOT

TNP
spon

b inf. v. pvel
|

לב všechna služebná díla tvá; podst. jméno

a příp.2. j. m

ףךתמאו a (ani) děvečka tvá; DN

a (ani) hovado tvé; nD

a příp. 2. j. m.;

a příp. 2. j. m.; ּףְרגו
13
3*
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ּּףיִרָעְש
a

a cizinec tvůj (host i),

který v branách tvých

mn. odרעש
: ]ךני| םי8 -000
činul; 3. m. 1 impf. gal s ) sousl. od "J;

722

požehnal; 3. j.

m. p. plel k jo
12. "JA cti (uctívej); 2. j. m. impt. přel od 132;
ןוכראי aby se prodloužily

parag. od oN
13. sn

(dny tvé);

wr

3. mn. m. impf. תו 5 j

|
NS nezabiješ;2. j. m, impf.g. od nn

(sesíl.i , ).

14. HND אל nebudeš cizoložiti; 2. j. m. impf. g. od nN
15. כנות  אלnebudeš krásti; 2. j. m. impf“ gal od JJi
16. הנעתהאל

ר ףערב רע

nebudeš svědčiti; 2. j. m. impf. gal od הנע ;

proti (na) bližnímu svému (3 podst. jm. a příp.

j. m.) (jako) svědek křivosti (klam, lež).

.7 רמחת זN5 nebudeš žádati; 2. j. m. impf. gal od 373;
( לכוND)

est; ל podst. jm. a příp-
2. jedn. muž.

Cvičení

19. (I. Sam. XVII, 40—51r. Str. 103.)

40. ולקמ  חקיוa vzal hůl svou; impf. gal s | sousl. oď

np?

a podst. jm. oto

s příp. 3. j. m.; ולדרחביו a vybral sl;

impf. d. s ) sousl. od 93;

mn. váz.) z kamenů; j. j2X;

jm.; םיערה D3

DYDN יקלח (pět) hladkých )קולח

לחנההִמ z potoka; člen a podst.

do nádobypastýřů; j. הער neb ;יערDDD

a do mošny: ) spoj. A, člen a podst. jm.: ועל
1 spoj. עלק a příp. 3. j. m.

a prak svůj

0

41. ברקו 8 1/2101 56 ,1ץ5) 211211(56 ; .10ז1ק.ןב

הָנצה

שב

nesoucí zbraň; part. act. g. NJ.

42. (03% a vzhlédl; impf. hif s ) sousl, od O9): ja%
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a opovrhl jím; impf. gal s ) sousl. a s příp. 3. j. m. od E

"O

הפידםע DNÍ
43. mela

a červenýa (spolu)krásný na pohled.

což pes (já jsem)? oo קיו8 21076611;|

1.

a impf. pigl.

44.
+ ףושו

masotvé(tělotvé)ptactvu.

Bůhšiků(vojenských
/L הכרעמה רשא-תפרח
haněl; p. přel od ףרח

46. |

ודה

m

které

m

vydá tě; impf. piěl s příp. 2. j. m. od nD;

men
ףיתכה a ubiji tě (p. hif. s ) sousl. a s příp. 2. j. od
na) a sejmu (hif. od "D); הנחמ ne mrtvolu (významem
mn.) ležení; DM

a budou věděti (poznají); impf. gal s | spoj.

od ערי

47- להקהה Po veškero shromáždění (toto); עישוהו vysvo
bozuje (dává vítězství): impf. hif. od עשי
ale že Boží jest válka.

ny No
g. od48.
slov.

VM
m

ַיּכ הָוהיל הָמַחַלִמ

am
blížilרה
seומינ
protia(setkáníse,
לs inf. v.
pospíchal(impf.přel)

David a běžel (uajjároc impí. gal s) sousl. od ץורי běžel v šiku).

49. עלקיו a prakem mrštil; impf. 161 5 ) s. ףיו: a udeřil;

impť. hif. od nad s ) sousl.; ins“

a úvázl;impf.gals | 1

לֶאdo čela jeho; עבמתו

od עבט23

לפיו8 padl;

impf. gal s | sousl. od oD).
50. קזחיו a byl silnější (přemohl;

קחו

impf. gal s | sousl. od

 והתמיוa usmrtil ho; impf. hif. s ) sousl. a s příp. 3. ].

15 -bm

a postavilse; impf.gal s ) sousl.; IDOL

táhl ho (meč ž.); impf. gal s ) sousl. a s příp. 3. ž.;

a vy

הרעתמ

z pochvy jeho (meče); ןמ a podst. jm. "jVř) a příp. 3.j. Ž.;
והתתמיו a usmrtil ho; impf. piěl 04 תומ s příp. 3. j. m
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mara"
a uřízl jím (mečem); impf. gal s ) sousl. uajjikhroth:
T
דניה

םרובג

rekT (silák) jich; podst. jm. a příp. 3. mn. m. IDOJ%)a utíkali:
„TT

impf. gal s sousl.

od D3).

Cvičení

20. (Ezech. XXXVII, (—14 Str. 164.)

1. JOY)

a vyvedl mne; impf. hif. s | sousl. od NY

s příp. I. J.;DIN

a s příp. I.1
תומצע

|

a zanechal mne; impt. hif. s | sousl. od חּונ

הע M

plná kostí;

jina

uprostřed roviny (údolí

הֶאְלִמ

part. act. gal ž. od אָלַמa mn. č. od DYY.

2, D01)
a prováděl mne; ) spoj. a p. mf.s příp. 1. ).
ביבס  ביבסdo kola; od kmene JD; תושבי vyschlé (suché);
part. mn. ž. od שבי
|
3. הנייחתה

zda oživnou? část. táz. a 3. mn. ž. impf. gal

24 הוח
Tero
TT
4. N22

prorokuj; 2. j. m. impt. nif. od N3J.

5 חור איבמ

"JN já uvedu ducha; part. hif m. j. 00 .אוב

6. DVM žíly; od .ו:יתילעה דיג

a učiním, že vystoupí;

1 sousl. a I. j.-P hif. od mby: 173 maso; na)
1 sousl. a r. j. p. gal; "jj

kůže.

a potáhnu;

77. DNÍ
a prorokoval jsem; nif. p. 1. 0s. j. od NJ;
B
(jak) mně bylo přikázáno; puíál od הו VV הָנהְו
a hle; pohnutí; IDM
a blížily se; ) sousl. a impť.g. od ברק

9 D2

"R

a věj na zabité(tyto); impt. ž. gal od

חַפַנa part. pass. mn. gal od גרה

0. Dn DM

by na nohou svých, síla (zástupveliký

velmi).

p NON TN)

a zhynulanadějenaše; 3. j. ž. p. gal

s | spoj. a podst. jm. s příp. 1. mn.; 135 1313

a jsme ztracení

(odřezáni); 1. mn. p. nifť.od Má s příp. 1. mn., 125 dat. ethicus.
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12. םֶכיִתורְבְקדַתִא
חתפ

JN

já otevru hroby vaše; part.

act. gal od MDD a mn. od 22.
14. vanám a učiním odpočinouti; ) sousl. a p. hiť.od);
הָוהוד
DN

výrok Jahveh (Boží).

Cvičení

21. (Přísl. XXII, 1—15. Str. 165.)

1. "9"13J vyvolené (vyvolenější, lepší1; part. nif.; רשעמ než
T

: *

bohatství;a ..

>.

'.

stříbro;311
+7+ zlato; ןח1%
..

..

 רי0186 ;  שרchudý; BI

setkali se; 3. mn. m.

p. nif. od -שַגָפ

3. DY
nif. od DD;

chytrý; MD
a schoval se; | spoj. a 3. j. m. p.
DME) a prostí (lidé); mn. ku "NB ONB); TIDY

přestupují (zákon) 3. mn. m. od my;

ושנענו a trestají se (tre

stáni budou); 3. mn. p. nif. s) sousl, od שנע

4. תארי בקע הונע
a bázně (st. 2 (jest).

5. DB

následek (odměna, stav váz.) pokory

DY trní a léčky(jsou); j. J4; DY TT2

cestě převráceného; PB)

na

vzdaluje se; 3. j. m. impf. gal.

6. "רעַנל ּףנחvyučuj hocha (dítě) dle spůsobu jeho; impt.

gal; PP
3. j< m

kdyžsestará; hif od ןקזDNO
imperf.

31

neodchýlíse;

004 רוס

7. לושמי panovati bude; g. od לשַמ  הולdlužící si (dluž

ník); part. act. gal m. j. od הול MD

věřitel (půjčující); part.

hif. jedn. muž.
8. ערוז 840 seje, rozsévač; part. act. gal; הֶלְועnepravost;

JN hanba (ničemnost); ותרבע D7) a hůl zlosti jeho; MD
jest připravena;3. jed. m. imp gal. (YP O*ré: 8D.
0. לרל ומחלמ

z chleba svého (jeho) nuznému (1Da aro).
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IO. vo gn

vyvrhní posměvače; impt. piéěl; ןורמ DEN

a vyjdehádka; impf.gal od N
) Y; op

vy nie“ a přestane

soud 1 potupa.

DNO

בחא kdo miluje (partic.act.) čistotusrdce;

ויתפש
a"
jehož rty jsou laskavé (láskartů jeho; duala příp.3.j.)
12. W
ורצב ochraňují znalosť (zde: touhu po poznání,
zachování zákona): רגב  ףלסיויִרָבּדa prevrací slova (věci) od

padlíkova (bezbožného); וsousl. a impf. piel od ףלס

13. Oy lenoch; 3
lev; JANT3venku; תובחר ות
uprostředa a pla) širokýchulic; DN
budu zabit: I. jedn.
impf nif.
14. "DY
הַחּושpropasť (jáma) hluboká ; m. קמע NÝM יפ
ústa cizích žen (protiva ženy vlastní); partic. act. gal mn. ž. od

 ו הוהDM

ten, který hněvem B. jest stižen (na něhož se

;
: לפי םשד
tam upadne; impf. apok. od oD)
I5. הֶרּושקDON nemoudrost svázanou (silnou); part. pass.

gal ž. od :רשק
םבש
mm
T רסומ
T
.. %. metla kázně(potrestání); הנק
odstraní ji (vzdálí ji); impf. hif. s pří. 3. 2 8 צא 1 0

.קחר
| - +

Mluvnický rozbor

L Knihy Mojžíšovy,

Hlava L
I. תישאָרְּבna počátku;

předl. 2 a 'podst.

jm. m. ; N23

stvořil; 3. j. m. perf. gal; DYÍDN Bůh; v j. č. הְולֶאolur exc.

םימשח DN nebesa; značka akk., člen a podst. jm. dual m.;

ץֶראַה  תֶאְוa zemi, ) spojov., zn. akk., člen a pod. jm. oboj.

2. nD
jm. j„ m. (z)V;

byla; 3. j. ž. p. gal od היה| קסטפ;( ותת
ּוהבוa prázdnota; | spoj. a podst. jm. j.

m.: ףשחו a tma; ) spoj. a podst. jm. j. m.; By
svrchu) nad; předl., maggef a váz. stav od DID;

propasť;podst.jm.052006 [|

(na tvári,
םוהת )םטאסזו

DVDRm

Boží; ) spoj. a pod. jm. oboj. stav váz. ; NEMO

a duch

vznášející se;

- part.
j. 01קעDN
4  ףחרvody;
zdánl.
dual
podst.
jm.
m.
(váz. stav (ימ

3. INN

a řeki; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od ON;

יהיať jest; 3. j„ m. apokop. gal od E

(z P

רוא světlo:

podst. jm. oboj. j.; WW) zde 1 sousl.

4. Nm a viděl; וsousl. 8 3. [. .ם ותק

gal od R

בוטדיּכ56 dobré (jest N)71 dopln.); spojka, magg. a příd. jm. j

72"

a učinil oddělení; | 5005. 8 3. j. impf hif. od לרב

mezi (v, uprostřed něčeho); předl. ףךשחה (a mezi) tmou:
a podst. jm. j.

ןיּב
člen

202

5. NI
םויNo

a nazval; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od)ארק:

(dal jméno) světlu den (12 hod.); 5 a člen a odst

jm. mb noc; podst. jm. ž. j. milél, mn. :תוליל DOM
a byl (v. ל večer; maggěf a podst. jm. m. j.; רקב ráno 4
žení t. světla);

(nebP

V

ve stredu C

לידבמ  יהיו8 1

podst. jm. m. j.;

רַחֶאD1“ den (24 hod.) jeden

čísl.m. j.
rozprostření
(obloha);pod.jmm.j.; PED

3

vod; předl. z > a Z podst. jm. ve stavu váz.

rozdělujícím (odděloval); partic. hif. od 

m. j.; םימל ןיּב םימmezi vodami v příčině (5) vod (jiných).

7. שעיו a učinil; 3. j„ m. impf. apok. gal od השע

a učinil rozdělení; | sousl. a 3. j. m. impf. hiť.; תחתמ

pom

které (zájm.vzt.) pod )ןִמ
a [W oblohou;

pob

לעמa

וכvm

DADY

ZN

לčl. a pod. jm.:

které nad (3 a by) oblohou; ןמ=
— z, od:

a stalo se tak; příslovce (part. od po).

8. ינש D1? den druhý;

0. ווקיať se shromáždí;

čísl. řad. j. m. od םינש dva.

3. mn. m. apokop.

nif. od :הוה

od םוקstáti; RM
a/%
ukáže se; ) spoj. a 3. j. ž. impf. (za apok.) nif. od Ra:
"2D

sucho (suchá země); člen a podst. jm. j ž. od ZD
IO, הוק
20

váz. m. od תוקמ

a spojení (sloučení); ) spoj. a podst. jm. j. st.
 םימי6( םסז8 ;)ז.204 ,ןתנ. םגמ. תג4 ( םָיv.4).

:. אָשְרַת(ať) vydá (zplodí);

3. j. ž. impf. hif. od אשר

אשר bylina (zelená, jež právě vyrazila ze země); podst. jm. m.

-3 בָשָעzelina (tráva); podst. jm. m. j.; ד  עירֶזמkterá seje
(chová) símě; part. m. j. hif. od ערו a pod. jm.;; JB VY drevo

ovocné (strom); pod. jm. j. st. v. a pod. jm. od TB;
činící plod (ovoce); part. act. gal j. m. od השע

"B

השע

 ונימלdle druhu

svého; לa ןימ ג. קחק.3 ;.ם
 ןכI
v kterémž (2 a příp.
j) p
símě jeho; podst. jm. a příp. 3. j.
|
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12. NY)

a vydala (učinila vyjiti); sousl.

a 3. j. ž. impf.

hif.
והנימל
3. m.odE
j. (v. 4.).
| dle druhu jeho (svého); 5| pod. jm. a příp.
13.
+. ישילש Dj) den třetí; čísl, řad. m. od השלש

14. תראמ světla; mn. m. od jiĎ;

o a inf. váz. hif. od o73;

tři.

ליִדבהלaby oddělila;

תתאל vm a budou(ať

jsou) za

znamení; ) spoj. a 3. mn. p. o a mn. od תוא (oboj.); (též: »mají
být znameními a časy« totiž »znam. časů« €v diů ÓvoWw);םידעומלּו

1 (jak) časům; | spojov. ל a mn. m. od רעומ ;  םינשוDNY

1 (tak) dnům a rokům; mn. ž. od na.
I5. ריִאַהְלaby dávala světlo; ל a inf. .צ 15 ם04 .רא

16. py: גה(světla) veliká; člena mn. příd.jm m. od 4 3;
mop?
aby panovala (pro panování); P a podst. jm. ž. [.
stav odיב
 ןטקהmalé (menší); člen a j. príd. jm.; תאו
DDD
a (zn. akk,) hvězdy; mn. m. od 2212.
17. (M

a dal; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od D2

DDK

je; zn. akk. a příp. 3. mn, m.

18. לשמלו a aby panovala; | spoj. 5 a inf. v gal od .לשמ

19. wa

םויden čtvrtý.

20. וצרשי (ať) vydají;

hemžiti se, s akk.);

n

ץרש

|

|

3. mn m. impf. ap. od ץרש (lézti,

plaz (co se plazí); podst. jm. m. j.;

VD) duši (tělo) živou; pod. a příd. jm. ž.; תועוa ptactvo

(co létá); ) spojov a podst. jm. m. j.; new
létá : 3.j. m. impt.
pel od .ףוע
21. N29 a stvoril; [ 50052 8 3. j. m. impf. gal od NI2;

oak
DZD

zvířatavodní(monstrum,velryby);mn. od nan;
lezoucí; člen a part. j„ ž gal od שמר

8 všeliké ptactvo; 5

vše, každý; a

 ףועהoz תֶאְו

krídlo (okřídlené)
; podst.

jméno j.

-

a požehnal; %sousl. a 3. j. m. impf. přel od

204

buďteו
2. mn. m. impt. gal od 1D; וברו8 množte se;
2. mn. m. impt. gal od na se spoj. ); RY
a naplňujte: 2.
mn. m. impf. g. od NOD se spoj. 1; vy

ať se množí;

3. j. m.

apok.g. od na
23. n

pátý; čísl.řad. ku השָמַח

T" dobytek;hrom.jm. ž.; NNN
=
24. המחב

s.

a živočišstvo

zemské; | spoj. a stav v. od f1%
V s parag. |

25. PND

půda (země, červená hlína).

26, הֶשענ učiníme (učiňme);

s 1-

(za a) v posl. slabice;

1. mn. kohort. gal od הֶשַע

ונָמְלַצְב
DIN

člověka v obrazu

(stínu) našem ;ָב: a DDY m. a příp. 1. mn.; ּּונְתּומרdle podoby
(podobnosti)

naší; ְכ8 podst. jm ž. a příp. 1. mn.; 1"")M) a bu

dou panovati; | spoj. a 3. mn. m נמק.ף

04 ,הר

on

תגרב

rybě (rybám, J a podst. jm. v. ž. ku nam mořské; (v. II.)

|

27. NIDM a stvořil (j sousl. a impf., Bůh člověka dle obrazu

svého); ְהָבְה21

28. HMI

muže (mužského) a ženu (stvořil je DNA).

a požehnal; | sousl. a 3. j. m. impf. píel; B

buďte plodní; 2. množ. m. impt. gal od TD;

וברו3

se (buďte hojní); impt. od הָבְר RODY a(plňte (naplňujte);

impt. od NOD; pa)

a podmaňte SI ji; 2. mn m. impt. od

W232 a příp. 3. j.

9. D25 יִתַתְנ
AN

(V.11.(; rané

m

hle, dal jsem vám; r.j p.

gal od 1D)

bude za jídlo (jídlem); impf. g. a podst.

jm. (I*'okhlá).

30 PDK

všelikouzeleň; zn. akk., maggčěf,לכ vše

a podst. jm.

31. דאמ velmi; příslovce; יששה šestý; řad. č. od ששי

205

Hlava Il.
I. 192

a byla naplněna; | sousl. a 3. mn. m. impf. pu“al

od 53;
DNDY"5D1 a veškerý šik jich; ) spoj,
m. s příp. 3. mn. m, % NDY).
2. DDM a dokonal;
יעיבְשה sedmý;

) Sousl, a 3. jm

DD,podst. jm.

impf. piíel od הָלָּב

rad. čísl. m. j. ku הָעְבְש
| IMINOD

jeho dílo

(své); podst. jm. ž. הָכאָלִמs příp. 3. j. m. : תבשיו a odpočíval;
4 sousl. a 3. j. m. impf. gal od תבש

3. שקו
IDN jej, ho;

a posvětil; וsousl. a 3. j. m. impf. pi'ěl od שרק
dne, 2 a příp

DN a příp. 3. j. 1) v něm(toho

תושעל v díle (elaborando);
a inf. váz. od השַע
4- תודלות  הלאtyto jsou (rody, pokolení) děje; zájm. uk.
mn. ku הז a podst. jm. mn. Ž. váz.;: םארבה 2 když byly tvo

řeny (ve tvoření jich) ; a a inf. v. /

m

|

s př. 3. mn. m. od ארב

Jahveh (jméno B. od »ten, který jest«).

pole
(polní
člen
apodst
jm.;
DOještě
ne,
(dosud
ne);
prí
5. חיש I לכו a jakýkoli keř (proutí); podst. jm. v. men

slovce značící obyčejně než, dříve než;

(rostlina); impf. od mos, MBM

חמצו (dříve než) pučela

אל > (poněvadžnedal pršet;

3 j. m. p. hif. ku -p
déšť; pR DNÍ a člověka nebylo; pří
slovce záporu (protiva (שו  | רובעלsloužiti (aby sloužil, aby
zpracovával zemi); ל a inf. v. gal

6. may) E

a pára (m. j.) vystupovala;

3. j. m. impf. 4.

od
ור
 ישחוהקa napájela(zavodňovala,zalévala);) spoj. a p.
, hif,od הקש 0) קז1 nD).
7. "18%a
od 08

udělal (vytvořil);

רַפַעprach

1)sousl a 3. j. m. impf. gal

pod. jm. m. : חפיו 3 vdechl; ) sousl. a 3.

j. m. impf. gal od nea;

VDNI do nozder jeho; 2 dual DMDN

a příp. 3.j. m; ; DMO nov)

dechnutí Života; podst. jm. Ž. váz.

206

שפנל

v duši živou; 5 a podst. jm. ž.

a příd.jm.ž.od71

|

8 JOM
a štípil) sousl. a impf. gal od JO;
DIP

רעב

zahradu v Eden (rozkoš, zde vlast. jm.) na (z) východě

(přední strana): DU DOM a postavil tam; [ן500588
04 םוש = DW a přísl.

.קסא8 1

9. חמציו 3 učinil, že pučelo (vyvedl); ) sousl. a 3. j. m. impf.

hif.;j הֶאְרַמְל
 רַמחַנpříjemné(part.

j. nif) na pohled; předložka

a podst jm. m. j.; לָכאמל  בוטוa dobré (chutné) k jídlu; ן-ק
příd. jm, לa podst. jm. m. j.; ןגהjina
ve středu zahrady; 2

a v. st. ku ות

DVM ץעו a strom vědění; člen a pod. jm. ž

jako inf. v gal od :ערי YM Dilo dobré i zlé; příd. jm. j. m

10. N83 73)

a řeka vycházející (byla); part m. j. gal od

ND) 290 z Edenu; je a podst. jm.; /aby zalévala, inf. hif.);
DU a odtud; ) spoj. je a D2; MR) dělí se, 3. j. m. impf.
nif. od B;
םישאר הָעְּבְרַאְל
na čtyři (čísl. m.) hlavy(začátky,
proudy, mn. od שארו

11. Jméno ()םש prvé Pišón, ta (jest NH) בבפה obcháze

jící; partic. gal j. m. ku JD; zemi Chavilá, kde (DU "ZN

zlato )בהּוהpodst. jm. m. j. se členem).
12. חלרבה

m.; םהשה

jest)

0

bdelllium (vonná pryskvřice); člen a podst. jm.

T281 a (ž.) kámen šoham (drahokam, zelený beryllus).

13. A jméno druhé řeky Gichón (proud od [Mi vyrážet),
obcházející zemi Kůš.

14. A jméno třetí řeky Chiddegel (Tigris); Toho

koucí); člen a part. m. dg.
j.;

váz. stav od K

Eufrat; vlast. jm.

mpf. gal od; חקל 
od MJ;ּהָרְבְעְל 

DI

רושא  תמדק2 קו

jdoucí (te

proti Aššsůru;

a řekaČtvrtáתרפ  אןjest (bvla)

הרמש

207

aby ji vzdělával a hlídal (opatroval); 5 a infinitivy gal

s příp. 3. +
16. 14%a

|
přikázal; ) sousl. a 3. j. m. apok. pi“el od 18;

רמאל inf. gal 08 ,רזא 616660 (88"); לכאת

DIN comedendo

comedes (budeš jístii;

prostý inf. gal sesiluje 2. ]. m. impf. gal.

17. ּונָמִמ
T228

(**khol*kha) jísti (ty budeš) z něho; inf. v.

s příp. 2. j. m. a sesílený tvar je předložky s příp. 3. j. m.;

mon

תומ smrtí zemřeš; inf prostý gal sesiluje impf. g. 2 j. m.

18. [ij býti;

ל ja oddělení ge

inf. v. 041 04 ;היה  ורבלon sám (samoten);

já sám) a příp. 3. jedn m.; "IV pomoc:

podst. jm. m. j. ודגנּכjako proti němu (při ném);

,כ slůvko רגנ

(naproti) a příp. 3 j. m. se spoj. dághěš.

|

0

19. רצו a utvořil; 3. j. m. impf. gal od M
ND

s) sousl.;

a přivedl; 3. j. m. impf. hif. od R23 s ) sousl.; תוארל aby

viděl; 9 a v. inf. gal od TRI; PPD

jak (co)nazve

(nazval by) je (živočichy a ptactvo); 3. j. m. impf. gal od ארק
a 5 s .קיפ .3 - :=  היִחVD) duši (dýchající) živou; pod. jm.

ומש.< M1 toť (jest) jméno jeho; םש s příp. 3. j. m.

20. תומש jména; mn. od m. םש ; אצְמדאל
(pomoc); p. gal.
7
21. SBM a učinil, že padl;

OBJ;

nenalézala se

| sousl. a 3. j. m. impf. hiť. od

MIOTON tvrdý spánek; podst. jm. ž. j. (km. DTM:

a usnul; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od 2
1 sousl. a 3. j. m. impf,. g. od חקל
ze 1D) žeber jeho;

ויתעלצמ

NP
תחא

ןשייו

a vzal;
0ם64) ן2.(

mn. ž. od עלַצ s příp. 3. jedn. m.;

רגסיו

a uzavřel; ) sousl.a 3. j. m. impf. gal 04 ;רנס רשב
podst. jm. m. DN

pod ni (za ni); předl. תחת 8 sloves. příp.

3. Ž. jedn.

22. jen

od na:

a vzdělal (vystavěl); | sousl. a 3. j. m. impf. gal

הָשֶאְל
v ženu; 5 a pod. jm. ž. (v. st. (תשא;

ND

208
a přivedl ji;

[ 5005

a 3. j. m. impf. hiť. od N12 s příponou

3. jedn. ž.

23. םעפה DiNT tentokrát; zájm. uk. j. ž., člen a podst. jm.
(krok); NOVÝM DSY kosť z kostí mých; podst. jm. st. váz., je

a mn. s příp. 1. j.

ND

m. impf. nif. od)N20
קטא

תאול proto se bude nazývati;

že z muže vzata byla no;

3. j.

3. ). Ž. p.

kde daghěš f. pro přítomné š*vá schází, uje za jednoduché

šévá dáno chatef-gámec.

24. ZD

opustímuž; 3. j. m. impf. g. od בוע magg.

a podst. jm. , MNT n
(mn. תובא

1 otce svého; zn. akk., pod. jm. m. בא

s příp. 3.

DN ()תומא s příp. 3.

m. p. d.; ae

2 ומאה  תֶאְוa matku svou; pod. jm.

n

DT

a přidrží se; ) sousl. a 3. j.

(n, ženy své; 2 pod. jm. הֶשֶא
s příp.3.j. m.

25. a byli dva oni (oba) nazí םיִמּורעmnož. od j. DNY:

וששב  אלוa nestyděli se před sebou; 3. mn. m. impf. hithp.

od שוב
Hlava

IIÍL.

I. שחנהו a had; člen a pod. jm. m. j.; DY1V (byl) chytrý

(nejchytřejší —protože

násl. 1D) příd. jm. ; ze všelikého zvířete

(zvířat) země (pole); HN též (ano 1) přísl.; 7%) že; spojka;
ולכאת  אלnebudete jísti; 2. mn. m. impf. gal od DDR; (ze
všeho stromu rajského).
|

2. רַמאתו a řekla; 3. j. ž. impf. gal s ) sousl. od ;מא

ja VY "BD

z ovoce מ a podst. jm. j. v.) stromu rajského

(člen a pod jm.); DDR
NJ budeme jísti (můžeme); 1. mn. impf d.

3 jay „ná

uprostředhn

a předl.a) zahrady; )):גתאלו

ani se nebudete dotýkati; 2. mn. m. impf. g. od Yad; nom
abyste nezemřeli; 2. mn. m. impf. gal od 71)?) s parag. ן

+ וותמת תומדאל

nikoliv smrtí (pr. inf.) nezemřete.

je
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5. Jm

YD víť zajisté;

part.

act. j. m. gal od ;ערי

םויּב

ונממ םֶכְלָכָא
v den, kdy 161ן 6
váz. gal s příp. 2.
mn. m.) z něho; sesíl. předl. je s příp. 3.
ID
a (tu)

םריע

otevrouse; | sousl.a 3. mn p. nif.od du. v.od ןיעŽ. s př. 2. mn. m. a budete »
douce (part. g. mn. váz.).

6. NM

o

OČIvaše;

jako (2) Bůh vě

a pohleděla; | sousl. a 3. j. ž. impf. g. od ENÉ

לָבְאַמלk jídlu;

ל a pod. jm. m. ;-ןחואת אוהד

p

a že laho

dou on; pod. jm. ž. j. maggěf a zájm.3. j.) םיניעל očím (zraku);

5 člen a dual od +ןיעMN

a rozkošný (žádosti hodný); ) spoj.

a part. j. m. niť.;; ליִּכָשַהְל
učiniti pohled (pohleděti);

hif. od לכש

Da inf. v.

a vzala (3. j. ž. impf. gal od חק
( קלz ovoce jeho

a jedla a dala (3. j. ž. impf. gal od 2;

המע ּהָשיִאְלד
םג

1 muži svému O pod, jm. a příp. 3. j. ž.), který s ní DY a příp.);

ban

a jedl; 4sousl. 8 3. .ן.נתק תג
7. הנחקפתו

| ןרפתי3

g. od DIN.

a otevřely se; | sousl. a 3. mn. ž. impf. nif.;

56511; | 50₪581.8

mn. m. impf. gal od M2

NN

m.) fíkový; podst. jm. ž. j. nan

הלע ist (listy,váz.od my
pob ושעיוa učinili ()השע

sobě (o a příp. 3. mn.) zástěry (opásati; člen a mn. ž.od (ְהָרגַח

8. ועמשיו a zaslechli;

| sousl. a 3. mn. m. impf. gal od

VDŮ:; לוקדתֶא hlas (akk. pod. jm. váz.); ךלהז
EM procházející;

part. j. m hithp. od Ton;

םויהmo

(k večeru), NÁDĚW) a skrývalse;

za větru (vání) denního

) sousl. a 3. j. m. impf. hithp.

od NIT (neuž.). |
9.אָרְקיוa zavolal; ) sousl. a 3. j. m. impf. gal od NO
הָכָיִא
kde jsi ty/

וא tázací a příp. 2. j m. s koncovkou i

TO. אַריִאְו
a bál jsem se; ) sousl. a I. j. impf. gal od ארי

SAN

a skryl jsem se; ) sousl. a I. j. impf. niť. (anókhi).
„M1 WDkdo oznámil? 3. j. m. p. hif. od m (neuž.);

Dr. Sedláček, Česko-hebr. mluv.
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DN

ty (m. zájm. 2.); ןמה-ץעה

ףיתיוצ přikázal jsem tobě;

2. j. m.; 13A72DN

gal, magg. 1

ֶיִרַמ
הת

208% 56 02תנ0ע51  )]ך142.(;

1. j. p. přel od fi)8 (neuž.) s příp.

יתלבל nejísti s něho ; část. záporu, inf. v.

a příp. 3. j. |

dal jsi (2. j. m. p. gal == ab

od D2)

 לָכאְוa já jedl;
| sousl. a 1. j. impf. gal v přestávce.

3. תישע  תאּזההַמco jsi to (ž. od 73j) učinila; 2. ž. j. p.

g. od הָשַע ינאישה

podvedl (oklamal) mne;

3. j. m. p. hit.

s příp. 1. j. od אשני

+ MN zlořečený; part. pass. m. j.; ךְנּגדלעpo břichu
svém; pod. jm. m. j. ná s příp. 2. j. m.; ךלת choditi budeš;

j. m. impf. g. od ךלה  ףייחnova
Oj" života (plur. tantum) svého.

15. 12% a

všechny dny (DM9Yod

nepřátelství;podst. jm. ž. j.; NW

položím;

I. j. impf. gal od תיש = MW; +10 mezi (2 střed, mezera)
tebou; predl. a příp. 2. j. m. ףערו p
a mezi semenem tvým;
podst. jm. m. py s příp. ;.ם.ן  ףפושי שארN31 ono (símě,
mužsk.) potře (impf. 3. j. m. g. od a

s příp. 2. j. m.) tobě hlavu;

בקע ( ונפושתa ty) potírati budeš jemu (2. j. m. impí. g. s příp.
3. j. m.) patu (jej na patě — akk. epexegetický).

10. חּברא הברה

rozmnožením (inf. pr. hiť.) rozmnožím;

1. j. impf. hif. od 37 : yd

JAÍDVY obtíž tvou (ÍD8Y m.

5 příp. 2. j. ž.) a početí tvé;

| spoj. vysvětluje obtíž, podst. jm.

a příp.; םינב  ידלתJSY2

v bolesti (podst. jm. m. j. s 3) ro

diti budeš (2.j. ž.impf.galod דליsyny; mn. od 13; zn
žádosť tvá (váz. st. podst jm. ž. s příp. 2. j. ž.); ךבדלשמי vlá
dnouti bude tobě (nad tebou); 3. j. m. impf. gal, magg., 3 a příp.
2. jedn. ž.

1606 .קח

||

|

הנלכ

;134
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budeš Tu
jísti z ní; 2. j. m. impf. g.; chatef bývá při
tomto slovese před příp. sesílenou vklad. ןjako zde příp. 3. ž. j.
 וקוa trní (m. pod. jm.) a bodláčí bujné (m. pod.

jm.); gb MED
תא-בשע

nen

(ona) tobě (gámec v přest. příp. 2. m. j.) po-

(a budeš jísti) bylinu polní (člen a p. jm.)

19. TN

W

|

|

v potu 5 8 na Ž. pod. jm. st. v.) tváře

své, dual D*DN s příp. 2. j. m. (vlastně nozdry);

amo

chléb

(jídlo vůbec; podst. jm. m.); ףבוש  רעaž do navrácení svého

(až se navrátíš); přísl., inf. váz. g. s příp. 2. j. m. ; BNP? "12
z ní (sesíl. ןמ s příp. 3. ž. j.) byl jsi vzat; p. 2. j. m. pu4al od

po:

בּושָּת
ְרָפְעדַלֶאa vprach se navrátíš; 2. j. m. impf. 1

94 בוש

20. mn vlastní jméno Evy od mn = n
ŽÍL
; יחŽIVÝ.
21. NZ
(a učinil, impf. ap od השענ sukně; mn. ž. od

NI

ve st v "jh kůže (m.); םשבליו88

je; ) sousl,a 3.

j. m. impf. hif. s příp. 3. mn. m. od שבל

22. ןהhle; E

IN

12

jako jeden (někdo); > a stav váz. Čísl.

Z nás; 1

sesíl.a příp. 1. mn. תערל aby věděl;

ל a inf. váz. od ערי m ְּחֶלָשִיד
nD
a nyní (přísl.), aby
nevztáhl (snad; 3. j. m. impé gal) ruky své; podst. jm. j. s příp.;

3 211 [ פסטפ[ )ן8 50166

3. j. p. za SMT)

na věky

a podst. jm. m. věčnost).
23. ןזר
mo

ּל

7

|

a odeslal jej pryč (vyhnal ho); ) sousl. 3.

m. impf. píel s př. 3. j. 1.: בעל

aby vzdělával; ל a inf. váz.

g. od may: DVD -pb 41z které (odkud)byl vzat; puala ןמ3 םש
24. שרניו a vyhnal;

ן[ן
.[50₪05 8 .[.3 תנקם1. קויס[ םג43 di:

ןשי
že bydlel)
postavil
[| sousl. a impf. huť.
od 37 a ; (učinil,
ןגל
DPD
východně
od(usadil);
ráje ('Eden);DID

Cherubínv
; mn. .

m. jm.znamenajícíhosílu; VM

טהל a
14%
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a plamen (m.) meče .)ןג-ן:2 תמה תכפה

který se sám obrací (stále

vytasený, obratný); člen a part. ž. j. hithp. od je
střežili; 5 a inf. váz. gal (cestu TM

רמשל aby

st. v.m. j.ku stromu života“.

Hlava IV.
1. JI)

(věděl, znal) poznal IDN

ženu svou; příp. 3. j.

m.; "jr
a počala; ) sousl. a 3. jedn. ž. impf. gal od K
D78
(a porodila — impf. a. od 39 Oajna; vl. jm; MID
obdržela jsem; 1. j. p. gal od הנק DN předl. s (od).

.תדלל ג

FDÍN) (a pokračovala roditi) a opět porodila;

d ףסי s násl. 5 a inf. váz. gal od

ויח

bratra jeho;

TX (váz. MN) s příp. 3. j. m.,

( הערpasoucí)
pastýř (malého) bravu (ovce a kozy); part, act. gal a pod. jm. j.
obojetné.

3. ץקמ ku konci; jo a podst. jm. j. m.; אביו a přinesl:
1 sousl. a 3. j. m. impf. hif. od R73; 717120 oběť (především ne

krvavá oběť, dar); podst. jméno žen. j.; Bohu

Jahveh; při 5 jest

pathach, protože se čítalo IN
4 WD přinesl; p. hif. od ;וכ תורככמ ןנאצ
bravu svého;

|
2 קוצסטה

ןמ a mn. ž. od הָרוכּב podst. jm. s př. 3. ). m.;

ןָבְלְחְמa z tuků jejich; ) sp., a vysvětlovací ןמ mn. od Don
(* po béth schází) s příp. 3. množ. ž.; עשיו a pohlédl (shlédl):

1 sousl. a 3- j. m. apok. gal od nV.
5. "jm

a rozpálil se (Oajnovi ףא bněv); ) sousl. a apok.

gal 3. j. m. od HEY Ve

BY

a opadlatvář jeho (mn.s příp.

3. j. m.); ) sousl. a 3. mn. m. impf. gal od לפנ

6. Mr35 proč? ל3  המ₪ část.

|

7. ביטיתדםא ( אולהzajisté že) 1 zda אל ne, kdybys dobré
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činil; 2. j. m. impf. hif. od בסי (תאש ;)בוש

(zdaž nebude) pozdvi

žení (tvářetvé); pod.jm.ž. j.od km.N23 (inf.g.); Nor
VM

na

u dveří (otvoru ל a jm. m.) hřích (ž.) ležeti bude (číhá);

part. m. j. act. gal; ותקּושת2
jest žádost (chuť hříchu);

2.( ; ובדלשמת

a na tebe by

s příp. 2.)

podst. jm. ž. s příp. 3. j. m. (má býti

(ale ty) panovati budeš jemu (hříchu, zase příp.

m.); 2. 1 m. impf. gal od DvD.

8. םתויחב když byli (na poli); 3 a inf. v. gal od i%

s příp. 3. mn. m.; D2

a povstal (uajjágom); 1 sousl. a 3. j.m.

impf. gal od D2

והגרהיו a zabil jej; [ 50₪51, 3. j. m. impf.

gal od גרה s příp

3. j. m.

9. ףיחא "X kde (část. táz., jest) bratr tvůj;

m. ]j. רמשה

חַא s příp. 2.

zda hlídačem“; jj táz. a part. act. m. j. gal.

IO. vy

gal od "DY

"a

COjsi učinil? המ zájm. táz. ž. a 2. j. m. p.

TN

ימד  לוקhlas krve (krví mn. od D1 m.)

bratra tvého; לוק není ani podmětem, ale spíše výkřik: slyš!);
K םיקעצ volající (part. act. gal v mn. m. vzhledem k Y9"j)
ke mně.

|

. זזMN

|

VOV) a nyní zlořečený; part. pass. m. J.; "SB

היפד

rozevřela (otevřela, 3. ). Ž. p. gal) ústa svá; akk., magg.

תחקל

aby vzala (přijala);

jo רי a příp. 2. j.
m. V pause.

12. jDYD 9D neboť vzdělávati budeš;

רבע DNA

2. j. m. impf. g. od

אל-ףסת nedá (tobě) více (nebudepokračovati

dávati) sílu svou; zápor a 3. j. ž. tmpf. hif. od no

ןח magg. a podst. jm. m. j. ףכ 5 . קוק3. -

inf. gal od

12 tobě; ל

a příp. 2. Jj. m. v přestávce; רנו  ענtulák a poběhlík;
spoj. ) a jm. podst.

13. ינועלוד

pod. jm.,

(veliký, pro násl. ןמ kompar.) větší jest ne
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pravosťmá; ny (auón) podst. jm. m. s příp. I. j.; DI

než

aby byla odpuštěna (zdvižena); inf. v. gal od אשנ 5 ןמ

14. D2

ןה hle vyhnal jsi; 2. j. m. p. píél od 23

יתא mne; nN akk. s příp. I. j. םויה dnes;

člen a podst. jm.

; 9NDN budu se skrývati; r. j. impf. niť.od :רתס יאצמהלכ

-

kdo mne nalezne; j. m. part. act. g. od אצמ 5 příp. I. jej

"M

zabijemne; 3. j. m. impf.gal od
15. םיתעבש

sedmkráte;

s příp.I. ).

dual číslovky הָעְבְשs význ. ná

sobnosti; םקי bude stižen pomstou

(na něm se stane pomsta):

3. [. m. impf. hof. od םקנ v přestávce; םשיו a položil; | sousl.
a 3. j. m. impf. gal od םיש == DW; תוא znamení; podst. jm.

oboj. j.; PN

יתלבלaby neskolilho; 5 a přísl.záp., inf.

v. hif. od MD).

03

|

16. |אצי [ ג6) ץץפ00656[(; sousl.

a 3. j. m. impf. gal od

. ןמ.- a mn. v. pod. jm.

.3 .| ם

 תמרהprotiEdenu; v. žen. j.. op
a vlastní

jm.

17. Ya
poznal; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od ערי
Ch*nákh(posvěcení); vl. jm.; "j9Y הנ stavící město; part.

jan

act. gal j. m. od f1J3

(jako) syna svého; כ
18. 753

a podst. jm. 2. ;.ן jo

םשּכ po jméně

a pod. jm. a ja spříp. 3. j. m.

a narodil se; ) sousl. a 3. j. m. impf. nif. od

;דלי Irád (vl jm. v nom.) a “Irád (význ. spěšný) zplodil M*chů
jaéla (vl. jm. význ. od Boha bit) a M*chujaél zplodil M*thušáéla
(vl. jm. význ. muž Boží) a M. zplodil Lámekha (vl. jm.).

 הקיוa vzal; | sousl. a 3. j. m. impf. gal od po:

DU

יש dvě ženy; čísl. ž. ve. váz. stavu a mn. ž. ku ZN;

'Adáh (vl. jm. ž. význ. ozdoba), Cilláh (vl. jm. ž. význ. stín).

20. „5m

a porodila; | sousl. a 3. jedn. žen. impf. gal od
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יכא בשי

map

otec (v. st. j.) bydlícího (part. act. gal) ve stanu (podst.

jm. m. jedn. č. za mn.) a (doplň:
jméno

mužů) dobytka (t. j. pastýřů;

m.).

21. Jubhal (vl. jm. m. význ. hudebník); שפתדלּכ každého
hrajícího (j. za mn. všech hrajících); part. act. g. j. m.; DW
citeru (na c., akk. jm. m.) a píšťalu (podst. jm. m. j.).

22. "Tubhalgajn (vl. jm. m.) tb

רונּכ

kovář (tlukoucí kladivem,

part. act g.); שרחדלַּכ všeliké nářadí; podst. jm. slovesné m. j.

váz. st.; לורבו תשחנ

kov (podst. jm. oboj.) a železo (pod. jm.

m.); תוחאו 8 sestra ; v. st. od ž. j. תוחא a ) spoj. (Na'*máh).
33 ןעַמְשslyšte;

mn. ž. impt. gal od עמש

zkrácené

2 הנעמש |  הנזאהnaslouchejte (nachylte ucho); 2. mn. ž. impt.
תת od DĚ

יִתְגְרַה
 שיא3

ma

řeč mou; pod. jm. ž. הָרָמִא
s příp. I. j.;

ano, muže jsem zabil;

I. j. p. gal

vypo

ránu svou (mně zasazenou); ל3 podst. jm. ja

יִתְרְּבַח
דליו

a mládence

dřinu“svou; 5a

pro

s příp. I. ).;

(j spoj. a podst. jm. 1 m.) pro mo

pod. jm, ž. j. MAT

24. הָעְבשוםיעְבש

s příp.

sedmdesátkrát

a sedmkrát:

čísl. zákl.

s významem násobným

25. "jj

položil mně;

NN

ještě; příslovečné; Šeth (vl. jm.), poněvadž ל תש
3. j. m. p. gal od תיש magg. a o s příp.

I. J.;

YIT símě jiné; DNĚ) (na místě) za; předl.
26. A Šethovi NIT DÁ 1 jemu; zájm. osob. prosté sesiluje

zde; B

narodilse syn; 3. j. m. perf. pul od דלי שונא

'Enóš (vl. jm. m. význ. nemocný, slabý); IN tenkrát; příslovečně;
ארקל לחוה

se počalo vzývati;

5 . váz. g. od)NO:
Jahveh.

3. j. .תג. ק0ם

od ללח 8 ְ

הָוהיםֶשְּבve jménu (jméno) (v. st. j. s 3)
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Hlava V.
IBO

הֶזtato (m. zájm. uk.) jest kniha; pod. jm. j. m.

od NED čítati, počítati, psáti; DIN תדלות rodů (množ. ž. jako
II, 4) Adamových; N32 D2
v den stvoření (kdy stvořil); inf.
váz. gal.

|

DN

DNA

stvořil je;

|

3. jedn. m. p. gal s příp. 3. mn. m.

když byli stvoření; inf. v. nif. s příp. 3. mn. m.

3. TY a žil; ) sousl. a 3. j. m. impf. g. od JI;

םישלש

třicet;n
a sto; váz. st. ku DNO: הנש rok (mn. םיִנָש
pod. jm. ž.;Tm
a zplodil; sousl. a 3. j. m. impf. hif. od דלי
.691רחא ק

4.a A
ודילוה ירחאpo m
inf.byli
hif.dnovéAdamovi
s příp. 3.



תואמ nab osmset; čísl.ž. a mn. od ND D2 syny; mn.
od ja: nD
a dcery; mn. od [Y2.
5.
z
které žil (byl živ); vztažnézájm.a 3. j. m. p.
g. za הֶיַח עַשִּתdevět; čísl. st. v. ž. ku VÝD;
4 sousl. a 3. j. m. impf. gal od f1)?) v pause

DBM a zemřel;

6. שמח pět; čísl, zákl. prostý tvar ž.

7. ya

sedm; čísl. zákl. prostý tvar ž.

8. הָרָשָע
DNŮ

dvanáct; čísl. zákl. ž. (ze DN,

m. םינש

neb רַשַע(ינש

9 םיעשמ
jméno m.
|

devadesát; čísl. zákl. pro oba rody;

Očnán vl.

12. Mah*lalél vl. jm. m. význ.: chvála Boží.
13. םיִעָבְראčtyřicet; čísl. zákl. pro oba rody.
15. DVOU šedesát; čísl. zákl. oboj.: "TM (171%)vl. jm. m

m

רכט
. sestoupení?)
M*thušálach, vl. jm. m. význ.: muž výstřelu.
22. ךלהתיו a chodil (procházel se, obcoval);

j. m. impf. hithp. od Ton.

[ 50081.8 .

וש

24. 13V

a není on (zde, není ho tu); (8



-I

vkladné ja př.

3. ). m.

20. חנ (odpočinutí, ten,

kdo přináší odpoč.);

vl. jm. m.;

120013" bude nás těšiti; 3. j. m. impf. piel od DOTIJ(neuž.) s př.

r. mn. ; ונשעמִמ z (při obtížných) prací našich; 1

ny

s příp. 1. mn.; וניִרי
pasy

rukou našich;

a z trpké práce (trampoty)

spoj., ןמ podst. jm. váz. st. pasy,

s příp. 1. mn.; TN

a podst. jm.
dual jm. די

רשא 1676 21076611;3. j. m. p. pi“el od

MON s příp. 3. J. +

| 32. תא-םש

norký; De

Šema; vl. jm. m. akk.; Chám, vl. jm. m. význ.:

Jafeth (PD), vl. jm. m. význ.: rozšíření.

Dodatek k biblické četbě.
KnihyPísma sv St Zákona הוהוMPD neb DPD
a 2D" nao

(závitek knihy) zvané obsahují dle starého rozdě

lení: I. הרות (zákon)

s knihami: תישאָרּב (t. j. na počátku;

Genesis), תומש DN (t. j. a tato jsou jména; Exodus), NON
t.j. a zavolal; Leviticus), 1212
)ם j- na poušti; Numeri),

DD

DN (t.j. tato jsouslova;Deuteronomium);
2. DN

(pr oroky),
(Samuel),

totiž: עשוהי (Josue), םיטפוש (soudcové), לֶאּומש
םיִכלִמ(králové),

היעשי (Isaiáš), והימרי (Jeremiáš),

לאק
palm) (Ezechiel), a IVY a

(dvanáct t. j. menších proroků) ;

3. םוכותכ(písma, hagiographa)
t. žalmy),od

a Sice: Dénn

(modlitby

(přísloví), בוא (Job), םירישח ( רישnejlepší

píseň, Píseň písní),

fy)

nářky, Pláč Jerem.), non

(Ruth),

הָכיִא )ם.[ ?תוניק םספ ןאא

(Kazatel), NON

(Esther), לאנה

(Daniel), TMY (Esdráš), המח
(Nehemiáš) a DON
Či věci dnů, letopisy, Chronica).

יִרָבּד
(slova
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Knihv:

Píseň Šal., Ruth, Pláč Jer., Kazatel a Esther zvaly

se též תולגמ (závitky) a předčítaly se o velkých svátcích, totiž
P. Š. o Velikonoci, R. o svátku Týhodnů, P. J. dne 9. Ab (zbo

ření chrámu), K. o slavnosti Stánků a E. v den Purtm

(losů).

Text "Thory dělil se na 54 velkých הָשָרֶּפ(mn. תוישרפ

oddělení) a na 669 malých 7)1Ď;
z těch byly některé tak
zvané otevřené Nijmně, začínaly-li novou řádkou, jiné pak
zavřené NDO,
když začínaly u prostřed řádky. Jedním A
aneb Ď v textu označoval se počátek malé parášá,

třemi ₪5 BDRD

aneb D © D zase počátek velké parášá (otevř. neb zavřené;
cvič. 18.). Jednotlivé

oddíly (jakož 1 celé knihy)

viz

uváděly se dle

začátečních slov a předčítaly se o dnech sobotních.

Z knih proroků vyňato bylo ku čtení sobotnímu a sváteč

nímu 85 oddílů zvaných תורטפה t.j. propouštění,

poněvadž

se čítaly až po parášá a lid se pak propouštěl.
V pozdější době dělili text na řady

všeobecněrozdělenína hlavy DB.
762856 )%

DDD)

DÝYVIO,až pak zavládlo

0

nalézaly se zprvu jen v básnických

knihách, později se podobně rozdělovaly oddíly ostatních knih;
verše nebyly sice znamenány, ale byly od massorethů sečítány
a počet jich na konci jednotlivých knih udáván.
Vak nalézáme na př. na konci Genesis přidána (bez značek

samohláskových) tato slova:

תיִשאְר
EDT

"DB

DDD

ְהֶעְבְר
ּםיִשלְש

ַיִמ
Í
ָוי
הָו
בי

תויתואו דםיִפ

ּויִקְרפּו
ןמיס:

100

219

םי
לכה

DYINY ND

nÍMNOM DYDINI NU

ןָמיס:
OJ O DP
vBuďsilen!«

OD)DN NY DE

(Vytrvej!) Souhrn veršů

DIN
knihy Genesis jest

tisíc pět set třicet čtyři; »v'Akhladh« (N-- ך+  ל+ 17

1534)

jest znamením. A střed její (knihy) jest: »A z meče svého budeš

žíti«. A písmen

(jest) čtyři tisíce tři sta devadesát pět.

A pa

rášá její jest dvanáct: »Toť (1-+f17z 12) jméno mé na věky«
jest znamením. A řad její jsou Čtyřicet tři: »Též (j+ 3 — 43)
požehnaným bude« jest znamením. A hlav
,()יייsmiluj se nad námi, v tebe

znamením. Počet otevřených

její jest padesát: »Bože

ול+£ 3 z=50,

jsme doufali« jest

tři a čtyřicet a zavřených

a Čtyřicet,v celku devadesát a jedna parášá:

»Vyjdii

lid tvůj, jenž při nohou tvých« jest znamením.

osm

ty i vešken

Oprawyý.
Str.

3. rádka

I. Hle (chybněDD),

7.

4. RYD (ch. NYD),

2.
I4. 3 שֶרחַה
שֶרח
(ch. VJ

10.

a WTD,

poslední pas-sím (ch. pa-ssím),

25.

7. zdola רָכַשַה
(ch. V,

27.

7

27.

posl. 5(předložkou לch.

28.

my (ch,
„ny
zdola תחאה (ch. תהאה

37"ּונְריִקַּפ:
(ch.
41T.

42.

s předponou (ל

PPD),

 םימי.6 (םימי
( תרָבחch. MDD,
, zdola עבש
\ (ch. (עבש
GN
O0.
"A
2

„ ve vzoru ּונָכרּב(ch. (ונכרב

: ( וטחשch.וטחשו

ָּהָב
₪

,)122
. ve vzoru DANOLT (ch. DRMDLTY,

2. zdola DY (ch. DY,
„ ve vzoru DDV
IOI.
127.

128.
133.

: אשְנ (ch. (אשנ
9. (המ( הַמch.

posl. by
16.

134.

5.

134.

6.

1406.

(ch. (תבשּוח

(ch. (ליח

9 75, 5 (ch. 8 75, 4)

"BDO (ch.IBD).
zdolaWm (ch.1D

13. bw (ch. 8).

OBE.ME
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Hebrejský jazyk a písmo

LO

ו.
.

3
₪
10.

ST
USE
Ao
UIO
AIS
YSe
UI:
ASI
Si
AKO
ATI
SR
0

₪

₪C
UH
Uf
C.

.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

6851 I. Hláskosloví.
Abeceda
Roztřídění souhlásek
Značky samohlásek a Š*vá
Slabé hlásky "Eheu1 při samohláskách
Ševá
Dagheš lene
Dagheš forte
Některé značky v písmě
A*ré a K*tbibh
08166 8 Aámec-chatůf (A, 0)
Přízvučná znamení .
Zvláštnosti některých souhlásek
Rozdělení slabik a zvláštnosti jich
Cvičení 1. (I. M. XXXVII., 1—3.).
Rozvržení samohlásek
Změny samohlásek .
Vznikání nových slabik
Přestávka (pausa)
Cvičení 2. Noe staví archu. (Z I. M. VL, 9—20.)

1

50R
A
©U

10
11
12
13
15
16
17
18
19

20
20

Část II. O částech řeči.

Zájmena.
„ Zájmena osobní samostatná
. Zájmena osobní příponná
. Člen

0₪205
U

.
.
,
.
.

Zájmeno ukazovací
Zájmeno vztažné
Zájmeno tázací
.
.
Zájmena neurčitá a opisování našich zájmen
Úvičení 3. (z knihy Ruth I. hl.)

23
25
20
26
27
27
28

Strana

Jména podstatná a přídavná.

LIS
00
מ5שמ
6₪5

28. Všeobecné poznámky
29. Rod podstatných jmen
30. Čísla

30
30
31

31.
32.
33.
34.

82
33
34
35

Skloňování jmen. (Pády)
O stavu vázaném. (Genitiv)
Zájmenné přípony podstatných jmen
Jméno přídavné

35. Stupňování

306

36.
37.
38.
39.

36
36
41
43

Samohláskové změny při skloňování jmen
Vzory mužského rodu
Vzory ženského rodu
Přehled jmen nepravidelných

40. Očíslovkách

Cvičení 4. Potopa. (Z I. M. VI,

45

1—24.)

48

Slovesa.
41. Předběžný rozvrh
49. Časovéní tvaru 0al. Perfektum

0
52
53
54
56

0UP
Wi
UD:

43.
44.
45.
46.

UUP
UR.

47.
48.
49.

YY

50.

Infinitiv a imperativ
Imperfektum
Kohortativ a apokopát
Participia
.
Vzor pravidelného slovesa v přepisu
Poznámky k časování odvozených tvarů
Uau souslednosti (conseeutivum)
Zájmenné přípony u sloves
Vzor pravidelného (silného) slovesa
Změny slovesných tvarů při zájmenných příponách .

56
58—59
60
60

2. Vzor. Aal s příponami

66- 7

Cvičení 5. Modlitba Páně. Věřím v Boha.
učením

65

Modlitba před
65

51. Slovesa hrdelná (gutturalia)
52. Slovesa první hrdelnice.
3. a) Vzor sloves prvé hrdelné

69
69
10

59. Slovesa střední hrdelnice

711

3. 6) Vzor sloves střední hrdelné
54. Slovesa třetí hrdelnice (1, (1, (ע
3. c) Vzor sloves třetí hrdelné
5 55. Slovesa א  םכ86 )קענמalef)
3. d) Vzor sloves N"D

כvy.
כ

61

69-33

72
13
9ז--74
76
76

Strana

 כ56.

Slovesa ןפ (primae nůn)
4. Vzor sloves "R
Cvičení 6. Čtení z knihy Ruth I., 11—22.

57. Slovesa 25

76
78
79

(primae uau a jod)

80

5. Vzor slovesMD a BD

89--8

08. Slovesa W" či druhé zdvojené (mediae geminatae)
84
59. Slovesa |" střední
) (mediae uau)
85
6. Vzor sloves ע"ע
86—87
60. Slovesa © střední jod (mediae jod)
88
5 61. Slovesa MN? třetí alef (tertiae alef)
89
7. Vzor sloves |"ע 8 י"ע
90--1
62. Slovesa ה"ל třetí hé (tertiae uau neb jod).
. 2
63. Přehled podobných zvláštností nepravidelných sloves; slabá

C
U
Ao
p

UUr

slovesa s příponami
U

U

..

8. Vzor sloves א"ל
64. Slovesa o dvou a třech slabých hláskách
9. Vzor sloves ה"ל
65. Slovesa kusá
..
.
.
Cvičení 7. Čtení z knihy Ruth II., 1—11..

Částice.

66.
67.
68.
69.
עמ
6500

Druhy částic
Předložky
Spojky
Příslovce

„ Gitoslovce

8

94—95
97
98—99

„ 101
102
103
103
105
106

.

.

.

Cvičení 8. Čtení z knihy Ruth IL, 12—23.

108

„ 108

Čásť III. Skladba.
.
72.
73.
06₪ 74.

Všeobecné poznámky
Slovosled ve větě

110
111

Opakování slov
119
Vzájemná shoda jmen podstatných s přídavnými jmény, se
zájmeny a se slovesy
115
Cvičení 9.
118

Zájmena.

₪0

75.
76.
77.
78.
79.

Osobní zájmena samostatná i p*ipojovaná
Zájmeno ukazovací
Zájmeno vztažné
Zájmeno tázací
Člen
Cvičení 10.

119
121
121
123
124
126

Strana.

Jména podstatná a přídavná.
„ Rod a číslo

„ Podmět. (Nominativ)
. Akkusativ a dativ

„ Genitiv a vázaný stav
25
5ל05
למ

„ Náhrada přídavných jmen.

U

. Číslovky

Cvičení 11.
Cvičení 12.

128
129
130
132
. 133
134
135
13%

Slovesa.
86
87.
88.
89.
90.
₪0SD
ל
=5

LP
UTO
UST
UR
₪SN

Význam perfekta
Význam imperfekta

Sousledné a spojovací
Význam infinitivů

Participia

137
130
140
141
142

143
91. Slovesa s akkusativem
.
.
Cvičení 13. Abraham jde obětovati Isáka. (I. M. XXII.,
145
1— 13.)
146
92. Slovesa s významem příslovečným
.
o
147
ב Zvláštní vazby
148
94. Významněkterých předložek
150
95. Významněkterýchspojek a příslovek
96. Citoslovce
151
151
97. Básnictví hebrejské
.
.
Cvičení 14. Isák žehná svým synům. (I. M. XXVII., 1—45.) 153
Cvičení 15. Moc a moudrosť Boží. (Job XXXVIII., 1— 20.)
Modlitba po učení
Cvičení 16 Krátké věty
Cvičení 17. Josef se oznámil bratřím. (I. M. XLV., 1—15.)
Cvičení 18. Desatero B. přikázaní. (II. M. XX., 1—17.)
Cvičení 19. Boj Davida s Goliášem. (I. Sam. XVII, 40—51.)
Cvičení 20. Proroctví o vzkříšení Israele. (Ezech. XXXVI.,

156
158
159
160
162
163

1--14.(

164
165

Cvičení 21. Různá přísloví. (Přísl. XXII, 1—15.).

Rozbory mluvnické.
Cvičení 4—21

Rozbor prvních pěti hlav knihy (Genesis
Dodatek k biblické četbě

Knihtiskárna B. Stýbla v Praze,

169
201
217
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Lit. Sedláček, hebr. mluvnice.

69. Sedláček J., Základové hebrejského jazyka biblického.
(Druhá recense.)
Účinky založení české bohoslovné fakulty při
vysokých školách pražských již se zjevují. Před námi

je prvá práce: „Základové hebr. jazyka biblického,“ již
napsal suppl. Dr. Jaroslav Sedláček. Jest to, jak autor
v předmluvě di, „prvý pokus, který chce usnadniti zna

losť cizi řeči a zpříjemnití čtení Pisem Božích v pů
vodním jazyku.“ Ký div, že spisovatel dovolává se
nejen spravedlivého, ale 1 s ohledem na obtiže, s nimiž
tisk první knihy toho druhu spojen byl, 1 příznivého
posouzení a přijeti. Učinime tak.
Hned u prvé věty předmluvy něco doložime;
„Hebrejské učebné knihy v českém jazyku dosud ne
bylo“ bude tuším jen potud správno, pokud tištěné
knihy se týče. Laithografována byla „Mluvnice jazyka
hebrejského“ r. 1884 v Olomouci. Sepsal ji Dr. Melichar
Mlčoch, obsahuje 256 stran. Než to jen mimochodem.
Zde je prvá tištěná učebnice jazyka hebrejského; a
pokud jsme mohli poznati, je prvý pokus v celku dosti
uspokojivý a bude dobrým základem k dalšímu zdoko

Lit. Sedláček, hebr. mluvnice.

629

nalování. Po spůsobu stručných návodů k přiučení se
hebrejštině, jež v Němcích vydával Dr. Vosen a pak
Dr. Kaulen, spracována jest 1 tato grammatika, kratce
probirajic: zvukoslovi, tvarosloví a větosloví, a z prak
tičnosti sem 1 tam do textu grammatického vřaďujíc
jako čtení a cvičení hlavně výňatky biblické. Jakkoli
to pro začátek dobré jest, přec časem bude potřebi od
dělení; zajisté bude potřebi

vydatidva dily v té pří

čině. Jeden samostatný dil bude jako mluvnice; druhý
bude jakousi chrestomathii, k niž se bude moci dodati

slovniček.
Pokud věci samé se dotýče, nemáme mnohého
vytknouti; přece něco položíme. Na str. 4. čis. 3. třeba
nau položiti před jod; str. 6. pozn. 2. misto pathach
„vplížené“ — „vsuvné“. $ 5. Matres lectionis — matice
čtení, opory samohláskové $ 6. 2. 7, a pod bláskou,
v niž dagheš forte vynecháno; v lamedh jest chybně
daghes. Při $ 8. bude as rozeznávati ještě dagheš forte

necessariumnáhradný
-- nezbytný,
příznakový
v /řel, označuje
Pwal a
Hilhpa'el,
a libozvučný.
Nezbytný
souhlásku, jež vedle sebe dvakrát měla státi. Též v pozn.
6( jest vypustiti (dághéšforte nalézáme) v koncovce žen
ského rodu ťau. Dagheš f. nenalézáme v hrdelných hlá
skách — a z pravidla též ne v plynném réš (dágheš
skrytý, pomyslný). $ 10. Misto
K'rélépe řikati K'rí.
Místo g vůbec lépe psátí K, aneb k rozlišení od Kaf,
alespoň k. O souhláskách na str. 14 5) bude lépe říci
vypoušti se a) v násloví — ssouvají se, d) v středosloví
— vysouvaji se, c) v dosloví (výsloví) odsouvají se. Str. 30
misto beth 8 ceré lépe beth se Šerá.

Při pojednání o slovesech bude k vůli přehlednosti
v $ 41. snad na konci přidati číslo 6. V příčinějakosti
kmenových souhlásek roztřiďuji se hebrejská slovesa
v silná (perfecta) a slabá (imperfecta). Slovesa silná
jsou taková, jichž kmenná souhláska je vždy nezměnná.
Pro zvláštnosti hrdelnic jest zde rozlišovati: verba per
fecta non gutturalia a v. p. gutturalia. O slovesech sla
bých viz úvod před $ 65. Pak před $ 42. nejdříve:
A. Verba perfecta vůbec; pod to 1. Verba perfecta non
utturalia. Stran. 68. Při modlitbě Páně třeba ukázati
variantům: místo jeasé — jeh; misto šeb.— 'a šer ba.
Místo ken gam -= kebhaarec. Pak ten lanů,pak: uselach
lanu eth-chobhothénu ; misto lebaalé chobénu — lechobenů.
Pak uea! tebhiénu lemassáh, pak akh hace.“ Před $ 51.

nadpis: 2. verba perfecta non gutturalia. Před $ 55.
stůj: B. Verba imperfecta. Slovesa slabá jsou ona slo
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vesa, jichž některá radikála při ohýbání někdy se mění;
tu pro přehled jsou dvě třidy:
1. verba imperfecta contracta, jichž některá radi
kála někdy při ohýbání mizí buď stotožněním neb sou
středěnim; př. nágháš, sabhabh.
2. v. imp. guiescentia, jichž některá mdlá (či
slabá) hláska rozličným změnám je podrobena (nehyb
nosti či odpočinku, sesouvání, odsouvání, též záměně).
Poznámka. V grammatikách obojí tato třida sloves
stručně se označuje dvěma souhláskami, mezi nimiž

shora jsou dvě čárky. Na pravici je vždy jedna radi
kála ze starého vzorce pacál; na jeji levici jest ona
radikála slabého časoslova, která právě příčinou jest
odchylky od sloves silných. K porozumění takých
znaků (schemat grammatických) je upozorniti, že „p“
se čte vždy jako první radikála; alia jako 2. rad.:
lamedh jako 3. rad. pé“nůn jest znak sloves slabých,
jichž první rad. jest nůn, ain“ain není však znak oněch
sloves, jichž druhá radikála jest ain, nýbrž, jichž 2. rad.
jest taková jako třetí (verba mediae geminatae). Nyni:
1. Verba imp. contracta. Jsou verba pě“nůn a ain“ain.
Dle toho na řadě budou $ 56. a 8 68. Po nich: 2.
verba imp. gulescentia; snad bude dobře řaditi je dle
pořadu abecedního kombinovaného: pě-alef, pé-jod, atm
uau, aín-jod, lamedh-alef, lamedh-hé.
Na str. 104 dole: Adehem ne tak jako Adekhem.
Na str. 105. Misto othčkem jest častěji číhkem. Na str.
133 je pozn. 2. citovati $ 70. 6.
Str. 139 č. 4 perfektem (cum uau conversivo) a

řekneš! Jdi, abys řekl! Ihned rci!
Str. 145: Abraham jde obětovat.
Tolik jsme si dovolili položiti; ostatně v příčině
úpravy zevnější
až na některé vady — jest jen
chválu vzdáti dilu celému.
Dr. Jan Soukup,
professor St. Z. v Hradci Král.

