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Předmluva

Předmluva
Tato cvičebnice vznikala koncem osmdesátých let při výuce biblické hebrejštiny na někdejší
Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Dva roky poté, co byla tato fakulta
jako Evangelická teologická fakulta začleněna do svazku Univerzity Karlovy, pak vyšlo
tiskem její první vydání. Bylo limitováno tehdejšími možnostmi elektronického zpracování
textu, nedostupností elektronické edice hebrejského textu bible, a zejména po grafické
stránce nedopadlo příliš dobře.
Předkládané druhé vydání nenabízí jen lepší čitelnost a opravy chyb, nýbrž také výraznější
doplnění. Text byl celkově upraven na základě zkušeností učitelů i studentů. Doplňky se
dotkly jak lekcí, tak přehledů a tabulek. Zejména byly v lekcích připsány stručné anotace
probírané látky. Tyto anotace sice nemohou nahradit ani výklad látky při kontaktní výuce,
ani studium pomocí standardních učebnic či gramatik, uvádějí však alespoň nejdůležitější
pravidla, jež jsou pro probíranou látku podstatná. Mohou sloužit k opakování studované
látky.
Pojetím gramatických jevů v biblické hebrejštině staví tato cvičebnice na přístupu, který
jako první představil ve své učebnici biblické hebrejštiny Wolfgang Schneider.1 Při popisu
funkcí gramatických tvarů uplatnil hlediska synchronní lingvistiky, zejména zaměření na
funkce tvarů (jevů) v příslušném kontextu. Největší přínos tohoto pojetí je v zásadní
orientaci na problematiku funkce výpovědi, v rozšíření tradičního filologického obzoru
hebraistiky na doménu literárně-skladebnou a rétorickou. Nejvýrazněji se tento přístup
projevuje v nové typologii hodnocení funkcí slovesných tvarů, podstatné je také pojednání
jazykových jevů, jež určují funkci celých vět i delších textových jednotek (vyprávění,
promluvy). Tím je dáno, že i některé ze základních mluvnických kategorií a jazykových jevů
jsou v této cvičebnici definovány jinak než v gramatikách vycházejících z přístupů klasické
filologie (v českém prostředí zejména klasická práce Otakara Klímy a Stanislava Segerta,
stejně jako přeložená učebnice Jacoba Weingreena).2
Tato cvičebnice je psána „na míru“ konkrétní podobě výuky biblické hebrejštiny, jak je již
dlouhodobě pěstována na ETF (čtyřtýdenní intenzivní jazykový kurz a dvousemestrové
cvičení). Svým materiálem i způsobem zpracování však samozřejmě může sloužit všem
dalším zájemcům o studium tohoto biblického jazyka. Způsob podání látky počítá s určitou
jazykovou průpravou, zejména se znalostí jazykovědné terminologie a gramatických kategorií. Předpokládá se, že biblická hebrejština není prvním cizím jazykem, kterému se
zájemce učí.
Prvních osmnáct lekcí je určeno pro měsíční intenzivní kurz s jeho specifickou metodou
výuky. Každá z těchto lekcí zahrnuje látku jednoho dne výuky a počítá s osvojením látky ve
vysokém tempu. Gramatická látka je vždy nejprve vysvětlena a demonstrována, pak procvičována a nakonec opakována spolu s dosud probranými jevy. Cvičebnice spolu se stručnými
anotacemi základních pravidel odkazuje na příslušné paragrafy gramatik a učebnic – Klímovy (K), Weingreenovy (W) a Schneiderovy (S). Zejména při samostudiu doporučuji pročíst
1
2

W. Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch, 8. Auflage, München: Claudius Verlag 1993.
O. Klíma a S. Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha: Nakladateství Československé
akademie věd 1956; J. Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny, 2. vyd., Praha: Karolinum, 2003.

~7~

Předmluva
příslušné pasáže Schneiderovy gramatiky; u problematiky čistě morfologické (u tvoření
a odvozování v tvarosloví) lze užít učebnic Klímy a Weingreena. Každá z úvodních lekcí je
opatřena soupisem nejčastějších slovíček, která se buď bezprostředně týkají probíraných
gramatických jevů, nebo se často vyskytují v cvičném materiálu a patří ke slovům s vysokou
frekvencí. Lekce 5, 10 a 15 jsou výrazněji zaměřeny na souhrnné opakování dosud probrané
látky.
Lekce 19 až 32 vycházejí svým pojetím vstříc volnějšímu tempu semestrální výuky. Věnují
se většinou dílčím okruhům gramatických a zejména syntaktických problémů, které je možné probírat samostatně, případně i selektivně. Neuvádějí již slovíčka, předpokládají
především vlastní práci s texty a individualizovaný postup při osvojování jednotlivých složek jazyka.
Celkové rozvržení látky se snaží spojovat hledisko logické návaznosti a strukturální přehlednosti s potřebou vhodného postupu při výuce, při osvojování a procvičování jazykových
znalostí.
K žádným cvičením neuvádíme klíč správných řešení, kontrolní funkci však do jisté míry
plní rozsáhlé citáty biblických textů, u nichž je možné pomocí standardních příruček
výsledky vlastní jazykové analýzy ověřovat.
Cvičebnice je opatřena paradigmaty a přehledy gramatické látky. Snadnému osvojení jevů
a opakování chtějí sloužit zejména tabulky formativů a přehled nejfrekventovanějších tvarů
slabých sloves. Stručný přehled gramatiky je pokusem přehledně představit nejzákladnější
jevy a elementární pravidla, na nichž stojí gramatika biblické hebrejštiny. Tento přehled má
sloužit spíše systematizaci probrané látky a opakování, v žádném případě nechce a nemůže
vlastní gramatiku nahradit (odkazuje k příslušným paragrafům uvedených mluvnic).
V oddílech A, B a části oddílu C je tento přehled přepracováním materiálu prof. Jana Hellera
(pro potřeby KEBF sestavil v roce 1958, později několikrát upravil); zbývající části jsou nově
zpracovány na základě podnětů Schneiderovy gramatiky.
Rozhodnutí opatřit cvičebnici stručným hebrejsko-českým slovníčkem plyne ze snahy
poskytnout studentům v první fázi výuky alespoň základní lexikální příručku. Hebrejskočeský slovník ke Starému zákonu z pera Blahoslava Pípala3 působí začátečníkům potíže tím,
že neuvádí gramatické tvary lexémů a neumožňuje tak bezprostřední ověření gramatické
analýzy (má ovšem rejstřík častých nepravidelných tvarů).
Slovníček zpracovaný pro tuto cvičebnici zahrnuje přibližně všechny lexémy frekvencí
s vyšší než dvacet a u slov s nepravidelnou či obtížnější morfologií uvádí typy tvarů. Neklade si za cíl být úplným slovníkem biblické hebrejštiny, chce jen posloužit při úvodním
jazykovém kurzu.
Lexémy nejsou v tomto slovníčku řazeny vždy abecedně. Pokud se jedná o odvozeniny, jsou
zařazeny u svých řídících hesel (např. u slovesných kořenů). Jakkoli je tento postup
poněkud znesnadněn výběrem materiálu a začátečníku se může zdát obtížnou komplikací,
považuji toto uspořádání hesláře za důležité – nevede k mechanickému vyhledávání tvarů
podle abecedy, nýbrž k analytickému přístupu, který uvádí uživatele slovníku do etymologických souvislostí a do zásad gramatického odvozování. Pro snadnější nalezení lexémů, jež
3

B. Pípal, Hebrejsko-český slovník, Praha: Kalich 1997 (3. vyd.).
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Předmluva
jsou řazeny pod abecedně vzdálenějším řídícím heslem, je slovníček opatřen systémem
odkazů.
Při osvojování slovní zásoby je vhodné orientovat se podle frekvence daných výrazů.
Slovníček je proto opatřen také informací o absolutní frekvenci v textu Starého zákona
(v případě sloves, jejich tvary spadají do více kmenů, také frekvenci relativní).4
Významnou pomocí při přípravě opraveného vydání této cvičebnice byly podněty a návrhy
kolegů, zejména Petra Slámy, Filipa Čapka, Jana Rückla a Petra Tomáška. Poslednímu ze
jmenovaných patří také mimořádný dík za převedení elektronické podoby textu z původní
sazby do tvaru, který bylo možné dál utvářet současnými nástroji pro elektronické editování. Za pečlivou práci na korekturách a při edičním zpracování patří dík také Tereze Halasové.
Základním cílem této cvičebnice je uvádět do čtení Starého zákona, resp. uvádět do pečlivého naslouchání Slovu, které nám chce Bible v hebrejštině prostředkovat. Morfologické
a lexikální znalosti jsou branou, orientace v syntaxi a ve specifických důrazech daných
formulací pak bezprostředně navazujícím kouskem cesty při naslouchání a porozumívání
biblickým svědkům. Na dobrodružné výpravy po těchto cestách přeji každému poutníkovi
vytrvalost a zdar, a ovšem také radost a mnohý užitek (Ž 119,27–32).
Martin Prudký

V Praze, 26. ledna 2014

4

Ze statistiky slovní zásoby Starého zákona vyplývá, že 26 nejfrekventovanějších slov (každé o
více než 2.000 výskytech) tvoří úhrnem více než polovinu textu Starého zákona. Věta אמר יהוה
ֶ ֹ וַ יּ
(„i řekl Hospodin“), kterou tvoří pouhá tři slova, představuje součtem absolutní frekvence všech
tvarů těchto lexémů dokonce 4 % všech „slov“ Starého zákona.
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Seznam zkratek

Seznam zkratek
1. 2. 3.

osoba (u slovesných tvarů určitých)

abs

(status) absolutus, absolutní

acc

accusativ, 4. pád

act

aktivum, aktivní

akk

akkadsky, akkadský

apel

(nomen) apellativum, obecné (jméno)

aram

aramejsky, aramejský

col

kolektivum

conj

spojka

cs

(status) constructus, vazební

dat

dativ, 3. pád

denom

denominativum, odvozené od jména

deverb

deverbativum, odvozené od slovesa

du

duál, číslo podvojné

f

femininum, rod ženský

fig etym

figura ethymologica, vazba inf a s tvarem téhož slovesa (důraz, zesílení)

gen

genitiv, 2. pád

hi

hifʽīl (slovesný kmen)

hit

hitpaʽel (slovesný kmen)

hitpo

hitpolel (slovesný kmen)

ho

hofʽal (slovesný kmen)

imp

imperativ

impf

imperfektum (tradiční označení preformativní konjugace)

inf

infinitiv

interog

interogativum, tázací

intj

interjectiones, částice

jus

jussiv

koh

kohortativ

kral

kralická, znění Bible kralické
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Seznam zkratek
lat

latinsky, latinský

m

maskulinum, rod mužský

nar

narativ (impf konsekutivní, hlavní čas vyprávění)

ni

nifʽal (slovesný kmen)

neg

negace, zápor

nom

nomen, nominální, jméno, jmenný

os

osoba

part

particula, částice

pas

pasivum, pasivní

pers

persona, personale, osoba, osobní

pf

perfektum (tradiční označení afformativní konjugace)

pi

piʽel (slovesný kmen)

pl

plurál, číslo množné

po

polel (slovesný kmen)

poet

poetický výraz, poetismus

prep

prepositiones, předložky

prokl

proklisis; prokliktická částice

pron

pronomen, pronominální

propr

(nomen) proprium, vlastní jméno

pt

participium

pu

puʽal (slovesný kmen)

q

qal (slovesný kmen)

ř

řecky, řecký

sg

singulár, číslo jednotné

sig

signál (makrosyntaktický, rétorický)

srv

srovnej, viz

st

status, stav

stat

stativní (verba), slovesa stavová

suf

suffix, tvar se suffixem

vb

verbum, sloveso

vet

vetitiv, zabraňovací rozkaz

voc

vocativ, zvolací způsob, zvolání
~12~

Seznam zkratek

Značky:
*

(v hebrejských textech) odkaz k textové poznámce

!

(v popisu analyzovaného textu) zesílení, tvar v důrazu

x-

(v popisu analyzovaného textu před jinou zkratkou) předřazený tvar

✔

(ve slovníčku) důležité slovíčko, základní slovní zásoba

×

(ve slovníčku, za číslem) údaj o frekvenci, počet výskytů

::

opositum, protiklad, rozpor, zásadní rozdíl

Odkazy na gramatiky a učebnice:
K

Otakar KLÍMA a Stanislav SEGERT, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny,
Praha: Nakladateství Československé akademie věd 1956.

S

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des biblischen Hebräisch, 8. Auflage,
München: Claudius Verlag 1993.

W

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, 2. vyd.,
Praha: Karolinum, 2003.

Ges–K

Wilhelm Gesenius a Emil Kautzsch, Hebräische Grammatik,
Leipzig 1909 (29. Aufl.; repr. Nachdruck Darmstadt 1985).
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LEKCE 0.
Abeceda – grafické znaky souhlásek (K 1–2; W A; S 1.1–3)
• Znaky hebrejského písma uvádějí v zásadě pouze souhlásky.
• Užívá se tzv. kvadrátní písmo, u něhož jsou základní linie písmen určeny čtvercovým
formátem.
• Znaky samohlásek pocházejí z mnohem pozdější doby, spolu s dalšími značkami pro
výslovnost doplňují souhláskový text (tzv. punktace — systém bodů, čárek a dalších
značek).
kvadrát

jméno

přepis moderní typ psací kurzíva

číslo

א

ָא ֶלף

’ālef

’

א

א

1

ב

ֵבּית

bêt

b

ב

ב

2

ג

ימל
ֶ ִגּ

gîmel

g

ג

ג

3

ד

ָדּ ֶלת

dālet

d

ד

ד

4

ה

ֵהא

hê’

h

ה

ה

5

ו

וָ ו

wāw

w

ו

ו

6

ז

זַ יִ ן

zajin

z

ז

ז

7

ח

ֵחית

ḥêt

ḥ

ח

ח

8

ט

ֵטית

ṭêt

ṭ

ט

ט

9

י

יוֹד

jôd

j

י

י

10

 –ך/ כ

ַכּף

kaf

k

 –ך/ כ

 –ך/ כ

20

ל

ָל ֶמד

lāmed

l

ל

ל

30
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40

מ – /ם

מ – /ם

m

mêm

ֵמים

מ – /ם

50

נ – /ן

נ – /ן

n

nûn

נוּן

נ – /ן

60

ס

ס

s

sāmech

ָס ֶמְך

ס

70

ע

ע

‛

‛ajin

ַעיִ ן

ע

80

פ – /ף

פ – /ף

p

’pê

ֵפּא

פ – /ף

90

צ – /ץ

צ – /ץ

ṣ

ṣādê

ָצ ֵדי

צ – /ץ

100

ק

ק

)q (ḳ

qôf

קוֹף

ק

200

ר

ר

r

rêš

ֵרישׁ

ר

300

ש

ׂש

ś

śîn

ִשׂין

שׂ

300

ש

ׁש

š

šîn

ִשׁין

שׁ

400

ת

ת

t

tāw

ָתּו

ת
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LEKCE 0.
Cvičení:
Určuj písmena (pojmenovávej nahlas):

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשׂשׁתמטקךדרזונןיאשׁעב
דרתחהנמוןםץףעפיוןץףאעמצבדרכלףסםכבפףךקיז
נוןצעאשׂהחתשׁטמפכבדהאגבהוטחלמסנרתיוכצאס
דףגהטחלמנבוכךצץזפעיתרשׂשׁק
Pozor na podobná písmena:
נ–ג ו–ז ד–ר ן–ך)=ְך( ס–ם א–ע–צ–ץ מ–ם ש–ע–א פ–ט ח–ה פ–ס–מ ב–ד–ר ת–ח ג–ז ף–ק א–ש ב–ד
ג–נ ט–מ ד–ו שׁ–שׂ ע–ג ץ–ל ן–ו–י ם–ס פ–ב ר–ו ת–ה ך–ף–ץ ח–ת ק–ך ז–ו ט–ע י–ו–נ ה–ד ש–ט ג–ד
כ–ב ע–ץ א–ע נ–ג ק–ץ ט–ס
ש–ע מ–ם–ט א–ט א–ש א–ע ב–כ–פ ב–צ–פ ע–ב–צ ג–ו–ן נ–ג–ו ז–ג–ו ג–נ–ז ד–ר ס–ם–ט ד–ת–ח
ה–ת–ח
Moderní tvar a psací kurzíva týchž písmen:

נגוזדרןךסםאעצץמםשעאפטחהפסמבדרתחגזףקאשבדג
נטמדושעגץלןויםספברותהךףץחתקךזוטעיונהדשטגדכ
בעץאענגקץטסשעמםטאטאשאעבכפבצפעבצגוןנגוזגוגנ
זדרסםטדתחהתח

נגוזדרןךסםאעצץמםשעאפטחהפסמבדרתחגזףקאשבדגנטמדושעגץלןוים
ספברותהךףץחתקךזוטעיונהדשטגדכבעץאענגקץטסשעמםטאטאשאעבכ
פבצפעבצגוןנגוזגוגנזדרסםטדתחהתח
K procvičování:
Biblická vlastní jména – pojmenuj znaky, zkus doplnit samohlásky, vyslovit a určit jméno:
 1.אברהם תרח דוד דן המן ירדן מרים נתן סדם שׁמשׁון שׁם קין רבקה בשׁן אסתר לאה אשׁקלון נחמיה
אדם אבימלְך יוסף הושׁע חם יהודה אפרים לבן המן גלגל דניאל משׁה נפתלי רחל עמוס גלעד חבקוק כלב
אביתר בבל ישׂראל יבק בית־לחם ברוְך גרזים יואל אחז ירושׁלם בעל חזקיהו דן חרמון חברון

 2.אברהם תרח דוד דן המן מרים גלעד חבקוק כלב אביתר חזקיהו דן יואל ׁשמׁשון
בית־לחם ברוְך המן גלגל רבקה בׁשן אסתר לאה אׁשקלון נחמיה אדם אבימלְך דניאל
מׁשה נפתלי רחל עמוס קין גרזים ׁשם יוסף הוׁשעאחז ירוׁשלם חרמון חברון בבל
יׂשראל יבק חם יהודה אפרים בעל נתן סדם

~~17

LEKCE 0.

 3.אברהם תרח יוסף גלעד חבקוק יואל אחז ירושלם בעל כלב אביתר בבל ישראל יבק
הושע חם חזקיהו דן חרמון חברון יהודה אפרים לבן בית־לחם גרזים המן גלגל דניאל משה
נפתלי רחל עמוס מרים נתן סדם שמשון שם קין רבקה בשן אסתר לאה אשקלון נחמיה אדם דוד
דן המן ירדן
Přepiš psací kurzívou:

רחל עזה עמוס שׁמואל קין רבקה גרזים בשׁן אסתר חרמון לוט נעמי חברון בבל צדקיהו
עקרון עיבל זבולן דניאל שׁמשׁון בית־לחם ברוְך גרזים שׁם יוסף הושׁע זכריה גבעה יהושׁפט
חזקיהו סיני יריחו אלעזר גלעד חבקוק כלב אביתר חזקיהו דן ישׂראל אשׁרלון יבק חם
יהודה ציון ויעל בעשׂא מלְך והערים הארץ אמין לָך בנו וישׁכב כוכבים עשׂא צבא דר למלכי
בשׁנת שׁתים גוג עמי יען יוסף ספר ותלהטהו אנכי תשמור אחור מעקשים יהודה מעכה דוד
ראובן אסא נגיד ונתתי דבר אישׁ זרעו ורעב ויהי יחדו חיה תחת אפרים דרְך ועוד נחליף
הזנב ויצדקו בכם וממערב אקבצְך ועתה ידע מסביב היו אבו טוב
Přepiš psací kurzívou slova jednotlivých řádků v abecedním pořadí:

דן המן מרים גלעד חבקוק יוסף הושׁעאחז טוב אשׁקלון נחמיה קין גרזים שׁם בבל לילה דם
ירדן ירושׁלם חרמון חברון כלב רע אביתר משׁה נפתלי רחל עמוס אסתר לאה לבזזים
אבימלְך ומי דניאל ישׂראל יבק צבא חם יהודה חזקיהו דן יואל שׁמשׁון קול בית־לחם ברוְך
אברהם תרח ועור דוד המן גלגל רבקה בשׁן אפרים טובה בעל תמר נתן סדם שׁמשׁון
בית־לחם ברוְך גרזים שׁם יוסף הושׁע גלעד חבקוק כלב אביתר חזקיהו דן חרמון חברון בבל
ישׂראל יבק חם יהודה אפרים לבן המן גלגל דניאל משׁה נפתלי רחל עמוס קין רבקה בשׁן
אסתר לאה אשׁקלון נחמיה אדם אבימלְך
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Abeceda – grafické znaky samohlásek (K 8; W A; S 1.2)
Přehled:
Grafémy zde uvedené patří k systému tzv. Tiberiadské punktace; značka ◌ zde zastupuje
libovolnou souhlásku (kvadrátní znak).
grafém

5

jméno

přepis5

příklady

◌ָ

ָק ֶמץ

qāmeṣ

a, ā

◌ַ

ַפּ ַתח

pataḥ

a

◌ֵ

ֵצ ֵרי

ṣērê

e, ē

ֵבּן ֵחן יֵ ֵשׁב ֵלב ֵאל ֵמ ֵאת ֵאם ֵבּית ֵהם

◌ֶ

ְסגוֹל

səgôl

e, ē

ֶמ ֶלְך ֶא ֶרץ נֶ ֶשׁר יֶ ֶתר גֶּ ֶפן ֶאת ֶמה ֶדּ ֶרְך

◌ִ

ִח ֵרק

ḥīreq

i, ī

ִאם ִכּי ִמן ִבּי ִא ִתּי ִלי ִבּן ִריב ִעם

○
ֹ

חוֹלם
ֶ

ḥôlem

o, ō

וֹ

חוֹלם
ֶ

ḥôlem
(magnum)

ô

◌ֻ

ִקבּוּץ

qibbûṣ

u, ū

וּ

שׁוּרק
ֶ

šûreq

û

ָדּ ָבר ָל ָבן ָדּם ָב ָרק ָמ ָשׁל יָ ָשׁר ָא ָדם ָח ָדשׁ
ַתּ ַחת ַמ ַען ַעל ַפּ ַחד ַחי ַעם גַּ ם

מ ֶֹשׁה כֹּל כּ ֵֹהן כֹּה טֹב סֹב לֹא ר ֹב
לוֹט מוֹת לוֹ טוֹב אוֹתוֹ יוֹד סוֹף הוֹי קוֹל
יָמת
ֻ ֻקם ֻחק ֻשׁק ֻשׁב
קוּם שׁוּק סוּף שׁוּב יָמוּת הוּא

V této cvičebnici nejsou v přepisech hebrejských tvarů rozlišovány znaky qāmeṣ a pataḥ, pokud
jsou vyslovovány jako samohláska a, ani znaky ṣērê a səgôl, které označují samohlásku e.
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Pravidla přepisu do latinky6
•

Vokály dlouhé se označují ā ē ī ō ū (např.  → ָכּ ַת ְב ָתּkātabtā).

•

Vokály s podkladem7 (viz 1. lekce) se v přepisu označují â ê î ô û (např.  → ִמיmî; ָמה
→ mâ;  → לֹאlô;  → ֵבּיןbên;  → לוּlû).

Cvičení:
Pojmenuj všechny grafické znaky a nahlas přečti každé slovo:
• vlastní jména:

יֶפת ֶתּ ַרח ָשׂ ַרי יִ ְצ ָחק ָל ָבן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָר ֵחל מ ֶֹשׁה ִמ ְריָם ָכּ ֵלב
ֶ ָא ָדם ַחוָּ ה ַקיִ ן ֶה ֶבל ַא ְב ָרם לוֹט ֵשׁם ָחם
יוֹתם ָשׁאוּל ָבּרוְּך
ָ ת־שׁ ַבע ָצדוֹק יֵ הוּא
ֶ יִפ ָתּח ִשׁ ְמשׁוֹן ֶא ְל ָקנָ ה ֵע ִלי יִ ַשׁי יְ הוֹנָ ָתן ָדּוִ ד ַבּ
ְ ִבּ ְל ָעם ָבּ ָלק
ית־ל ֶחם ֶע ְקרוֹן
ֶ אוּבן ֵלוִ י ָדּן נַ ְפ ָתּ ִלי ַשׁ ַדּי ֵבּ
ֵ יוֹאל ֶא ְס ֵתּר רוּת בּ ַֹעז ֶעזְ ָרא נוּן ְר
ֵ ְשֹׁלמֹה גְּ ַד ְליָ הוּ ָה ָמן
• další tvary:

ֶמ ֶלְך יָ ד לֹא לוֹ ָא ַהב ֶח ֶרם יָ גוּרוּ תוְֹך א ֵֹהב ָה ָעם יָ ֻקמוּ ָשׁלוֹם ֶע ֶבד י ֵֹרם ָבא ִאם ֵע ָשׂו ָל ֶהם נָ שׁוּב
יוֹם ֵכן ָאב יוֹד ָל ֶכם יִ ַטב ֵהן ק ֶֹדשׁ ָא ֶלף ֵמ ַעל ֻקמוּ ֶל ֶחם ָשׁם ִראשׁוֹן ֵהם קוּם עוֹד ֶשׁ ֶמשׁ אוֹת ָרם
עוֹלם ֶכ ֶסף
ָ ָב ֶהם ִבּן נֻ ַחם א ַֹהב ֶפ ֶרשׁ נָ ָשׂא זֶ ַרע שׁ ֵֹמר זַ יִ ן ָה ַלְך ֶד ֶרְך יָ קוּם ֵמ ַעל ָת ֻסרוּ ַצו ִכ ַחד ָל ֵכן
יוֹרשׁ ָח ָמס ֶא ֶרץ יַ ַעל ָרצוֹן ֵעץ יָ ַשׁב ֵשׁם ֶח ֶרם נִ ַחת טוֹב ֵח ֶפץ ָע ַלי
ֵ ָבנַ י ֵבּן נִ ַחם ָשׂנֵ א ָתקוּמוּ ֻיָבשׁוּ
ֶפּן לוּ ָפנַ י נֵ ֶצר יָבוֹא קוּמוּ גֶ ֶפן ָאז יָ סוּר ֵלב יַ ד ָל ֶהם ָה ָאדוֹן ָת ֻקמוּ ָל ֵתת ִמן יֶ גֶ ל ָבּנוּ ָל ַק ַחת ַכ ֵהן
סוּסיִ ְך ָתסוּרוּ כ ֵֹהן א ָֹתם ָה ָא ֶרץ ִט ַהר ָכּמוֹנוּ יָתוֹם ָב ֶבל
ַ יִ ר ֹת ֶבּן ָהע ֵֹמד ֵאל ֻשׁבוּ ָענָ ף ָלנוּ ָל ֶב ַטח
יָפר אוֹ גַ שׁ ָכמוֹהוּ
ֵ גוֹאל
ֵ יוֹרד ָה ַרע נָ טוּי ֵא ֶשׁת כ ֵֹהן ָב ַעל ֶא ָחד
ֵ סוֹסי ָאקוּם
ַ ָרעוּ נֵ ַכר ֵשׁ ֶבט ַאל יִ גֶ ל
תוֹרת כֹל ָכתוּב גֵ ר
ַ מוֹרא ֵח ֶפץ ֻל ַקח
ָ גָ דוֹל ֵאשׁ גוֹי ָתקוּם ָמקוֹם ֵעד ָהיוּ גַ ם ַמ ֵהר ָכבוֹד ג ֵֹער ֶיִבן
ַד ַעת ֵס ֶפר ָכבוֹד אוֹר ב ֵֹער ַבת ח ֵֹרב יִ ַשׁי ָסרוּ י ֶֹשׁב ַעד נַ ֵחם עֹשׂוֹת יֵ ֶלד ָעשׂוּ ַעל שׁ ֵֹטף

6

7

Pravidel přepisu je řada, vždy záleží na účelu potřebné transkripce či transliterace (přepisu výslovnosti či přepisu znaků). k jednotlivým typům srv. M. Prudký, „K transkripci hebrejštiny“,
Teologická reflexe 1/1, 1995, 69–74. V této cvičebnici používáme způsob přepisu, který umožňuje
jednoznačně identifikovat všechny souhlásky (včetně zdvojení). U souhlásek skupiny b-g-d-k-p-t
nadto rozlišujeme také znělou a neznělou výslovnost. U samohlásek rozlišujeme barvu tam, kde
se projevuje foneticky (nerozlišujeme qameṣ / pataḥ ani ṣere / segol). U pahlásek (tzv. ḥatefů) barvu uvádíme, fonetický rozdíl je sice malý, ale z hlediska tvarosloví není zabarvení bezvýznamné.
V případech, kde neběží o přepis, nýbrž použití jména hlásky v kontextu výkladu, nejsou délka
samohlásky ani ḥatef vyznačovány. V přepisech se až na výjimky uvádí délka plných vokálů, případně existenci konsonantních podkladů.
Vokály s podkladem jsou vždy dlouhé.
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LEKCE 1.

LEKCE 1.
Abeceda – souhlásky a samohlásky
)a) souhlásky a plné samohlásky (K 7–9; W C; S 2–4
Viz lekce 0. (přehledy, cvičení).
Opakovací cvičení:

ָא ָדם ֶה ֶבל ַתּ ַחת ֶמ ֶלְך כֹּל ָשׁ ַמיִם א ָֹתם ָלמוּת ָה ָא ֶרץ ֶהם ֶאל גֶּ ֶפן ַא ַחת שׁ ֵֹפט ָשׂ ַפי יוֹם ֵאשׁ ָל ֶכם
מוֹלדוֹת אוֹר ָמוֶ ת יַ יִ ן ַבּ ַעל ָדּ ָבר יָתוֹם ָשׁם ִאם ָה ָר ָשׁע גֵּ ר לוּ ָה ֵשׁב לוֹ לֹא ָשׁ ַכב ֶשׁ ֶמשׁ
ֶע ֶבד עֹד ֵ
הוּלד יָמוּת ָ
נָ ַתן מוֹת ֵר ֶעָך ַ
יוּכל בּוֹ ֶדּ ֶרְך זָ כוֹר ַעד
יוֹשׁ ָפט נָ ָתן נ ֵֹתן ָר ֶכב ֶהן ָלשׁוּב ֵמת לֹא ָשׂ ַרי ַרע ַ
יוֹסף ָהיוּ
גּוֹרל יָמוּת ָל ֶהם ֶא ֶבן יָ ַרד נֶ גֶ ב ָר ָעב ַבּ ַעל ֵס ֶפר ֵ
ֵר ַחיִם ַעל ָק ַמת ָמ ָצא חוֹר ֹן ָח ַלם זַ יִת ָ
ֶע ֶבד ֵח ֶלק ָאקוּם ָהבוּ ֶאת יָ בֹאוּ ָל ֶכם ַעד ֶא ָחד יַ ַעל
)b) pahlásky (K 11–12; W 5; S 4.1

)bez barvy – šewaʽ mobile (K 11; W 5.1; S 4.1.1
přepis
ə

jméno

š waʽ
ə

•

značka
) ְבּ( ְ◌

עוּרוֹתנוּ ְסד ֹם ְבּ ַרע וְ יָ ַרד
ֵ
אוּבן וְ ָכּ ַתב נְ
בוּלן ְכּתֹב ְל ִמינֵ הוּ ְבּ ַהר ְר ֵ
ְמ ָל ִכים וְ ָהיוּ ְשֹׁלמֹה ְל ָשׂ ַרי ְבּ ִרית זְ ֻ
הוֹשׁ ָפט וְ ֵאת ְלָך ְבּנוֹת
בוֹרה יְ ָ
ְבּנֵ י ְדּ ָ
)s barvou – ḥatef čili šewaʽ mobile compositum (K 12; W 5.2; S 4.1.2
ֲא

ֲ◌

ḥatef pataḥ

ֱא

ֱ◌

ḥatef segōl

ֳא

ֳ◌

ḥatef qāmeṣ

•

יהם ָה ֶח ֶרב ֱא ִ
ֹלהי
ֹלהים ַתּ ֲע ֶשׂה ֲאנִ י וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֱא ֵ
ֲהיוֹת ַא ֲח ֵרי ֲא ֶשׁר ֲא ָד ָמה ַבּ ֲאבוּר ֲע ֵצי ֶמ ֳח ִלי ֲא ֶל ֶ
יהם ֵא ֱע ֵלה וַ יַּ ֲענֵ ה ֱאד ֹם
ד־ה ָצּ ֳה ַריִם וַ יַּ ֲעמֹד ֱהיוֹת ֲהלֹא ֵה ֱחשׁוּ ַה ֲח ִמ ִשּׁים ְבּ ָא ֳה ֶל ֶ
וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֲע ָב ֵדָך ַע ַ
רוּחָך וַ יַּ ֲחזֶ ק
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֵל ֱא ָכל ְבּ ַה ֲעלוֹת ְל ָא ֳהלוֹ ֱא ָמר־ ֫ ָנא וַ יַּ ֲעבֹר ֲהיָ ַד ְע ָתּ ֳח ָד ִשׁים ֵל ֱאכֹל ְבּ ֲ
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)c) nehláska – šewa‘ quiescens (K 11; W 5.1; S 4.2

יָמן ַא ְשׁ ִליְך יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ְר ֵדּן נַ ְפ ָתּ ִלי ַבּ ְרזֶ ל ָמ ַשׁ ְכ ִתּי ִמנְ ָחה ִבּ ְטנוֹ ַא ְר ָצה ַא ְח ָאב שׁ ְֹמרוֹן
ִמ ְק ֵצה נֶ גְ ָבּה ִבנְ ִ
)d) qāmeṣ ḥatuf (K 8.1.B; W 7; S 8.4

יאל וַ ָ֫יּ ָשׁב ָע ְר ַל ְת ֶכם ְבּ ָא ֳה ֵלי ְל ָא ְכ ָלה ָבּ ֳח ִרי וַ ָ֫יּ ָמת ָא ֳה ִל ָיב ָמה
ָע ְמ ִרי יְ ָר ְב ָעם וַ ָ֫יּ ָקם ָח ְפנִ י ָא ֳהלוֹ ָע ְתנִ ֵ
)e) pataḥ furtivum (K 10; W 12; S 9.4

דוֹע ִשׂ ַיח ָר ִק ַיע נ ַֹח גָּ ב ַֹהּ
רוּח ז ֵֹר ַע יָ ַ
תּוֹח ַהגָּ ִב ַיע פ ֵֹת ַח ִל ְשׁמ ַֹע ְל ִה ְת ַמ ְה ֶמ ַהּ וְ ַ
דוּע ָמ ִשׁ ַיח ֱאל ַ ֺהּ נֶ ְפ ַ
ַמ ַ
דּוּע וְ ָר ִק ַיע
ז ֶֹר ַע ַתּ ְצ ִמ ַיח ַהשּׁ ֵֹמ ַע ִכּ ְשׁמ ַֹע ְשׁ ֻב ַע ַמ ְפ ֵתּ ַח ַמ ַ
Souhrnné cvičení:

ֹלהי וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ יִ ְשׁ ְלכוּ ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם וְ יָ ָצא ַמ ֲא ֶכ ֶלת ָחגְ ָלה ִמזְ ָר ָחה ֶא ְשׁ ָל ֵחם
ְכּ ַמ ְח ְלק ָֹתם וַ יְ ִהי ֱא ֵ
יִמ ְכּ ֵרם ַמ ְע ְבּרוֹת
יִת ַה ְלּכוּ ֱאד ֹם ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֵל ֱא ָכל ְ
ֹלהים ַתּ ֲע ֶשׂה ֲאנִ י ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּ ֵע ֶמק ֶא ְפ ַריִם וְ ְ
ֱא ִ
בוֹרה
שׁ ְֹפ ָטה ִתּ ְשׁ ַלח ְשׂ ַער ֶתּ ֱח ָרץ וַ יַּ ֲעבֹר ֲהיָ ַד ְע ָתּ ֳח ָד ִשׁים ֵל ֱאכֹל ְל ַה ֲעֹלת ֲח ָד ָשׁה ִתּ ְשׁ ְלחוּ ְדּ ָ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ָ ֽמ ְצ ָאה
יהם ְבּ ָשׁ ְמ ֲעָך ְצ ָד ָקה ָ ֽה ֱא ִ
ִתּ ְפ ַא ְר ְתָּך ֲעגָ ָלה ֱאד ֹם זְ ֻבלוּן נִ ְמ ַלט ְמ ֻצ ַדת ַא ֲח ֵר ֶ
יְמה ְמ ַשׂ ֲח ִקים ָה ָר ָעב ַפּ ְרעֹה ְבּ ִפ ַילגְ שׁוֹ
נוֹח ַתּ ֲע ֶלה ַלח ֶֹדשׁ ֲח ֵמשׁ ְמאֹד ֲא ֵל ֶהם ְבּזֹאת ִמ ְצ ַר ָ
ָמ ַ
)Souhlásky jako podklady samohlásek – matres lectionis (K 7; W 1; S 3.1
 – pouze na konci tvaru pro samohlásky â, ê, ô :ה Souhláska

•

ָמה ֶשׂה ִהנֵּ ה כֹּה ַפּ ְרעֹה ַב ַלּיְ ָלה יִ ְהיֶ ה ָע ָשׂה ִהנֵּ ה ְל ָא ְכ ָלה ַחיָּ ה ִא ָשּׁה ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֵה ָמה
 – pro samohlásky û, ô :ו Souhláska

•

יְכלּוּ ְוּרדוּ אֹתוֹ ְפּרוּ וְ יִ ְרדּוּ ָתּמוּת ְכּנֶ גְ דּוֹ
וּמ ְלאוּ וַ ֻ
כּוֹכ ִבים וְ עוֹף ִ
סוּס לוֹט ַהיּוֹם ָ
 – pro samohlásky ê, î :י Souhláska

•

יתם י ְֹד ֵעי ָל ֵעינַ יִם
יכם וִ ְהיִ ֶ
ישׁי ִכּי ֵעינֵ ֶ
יטיב ְל ָע ֶדיָך ָה ִאיר יְ ִהי ְפּנֵ י ֲח ִמ ִ
ֵבּין ִריב ִעיר ֵבּית ֵה ִ
 – pro všechny dlouhé samohlásky â, ê, î, ô, û :א Souhláska

•

אשׁית וַ יִּ ְת ַח ֵבּא נֹא ֵכל זֹאת יִ ָקּ ֵרא
תוֹצא ָבּ ָרא וָ ֵא ָח ֵבא נָ א רֹאשׁ ִראשׁוֹן ֵר ִ
אמר ְיִב ָרא ֵ
תֹּ ֶ
Souhrnně:

אכלוּ
אמר ָל ָמּה ִהנֵּ ה ְבּבוֹא מ ֶֹשׁה ִסינַ י ָשׂ ֵרי ְל ֵצאת ַהזֶּ ה ְבּ ָק ֵצהוּ מוֹת ת ֺ ְ
נוֹת ִרים ִל ְראוֹת לֹא וַ יּ ֺ ֶ
ָ
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יוּמת ֵלאמֹר
תוֹצא ָבּ ָרא וָ ֵא ָח ֵבא ַ
וּמ ְלאוּ ֵ
אמר יִ ְהיֶ ה ְיִב ָרא נָ ַת ִתּי ָע ָשׂה ִ
יפ ֶלט תּ ֹ ֶ
יתיָך ָל ֵעינַ יִם וֶ ֱא ִל ָ
ִצוִּ ִ
תּוֹצא נַ ֲע ֶשׂה
ֵ
כּוֹכ ִבים ְל ָה ִאיר
חוּצה ַא ִחים ָאנ ִֹכי ָתּ ִשׁיב ַה ָ
יתי מ ֶֹשׁה ֶה ָע ִרים לֹא ַה ָ
ְר ִק ַיע ֵצ ֵרי גָּ ִל ִ
יתם ְל ֵעינֵ י ְבּ ַד ְבּ ִרי ִדּ ְב ֵרי ִתּ ְהיוּ ִלי וְ גּוֹי וְ ַתגֵּ יד ָקדוֹשׁ
נְ ֵק ָבה ָמ ָצא וְ לֹא ִמ ְפּנֵ י ִהגִּ יד ָל ִא ָשּׁה וָ ֵא ָח ֵבא וִ ְהיִ ֶ
ישׁ ָמע ַצוָּ ארוֹ א ָֹתהּ ְר ֵאה אֹתוֹ
אמר יֵ ֵצא ָהיָ ה ַפּ ְרעֹה וֶ ֱא ִל ָ
ִצוָּ הוּ ַליּוֹם ִיָביאוּ ֵא ֶליָך ֵמאוֹת נַ ֲע ֶשׂה תּ ֹ ַ
ישׁוּע
יוֹסף ְמנַ ֶשּׁה ֲא ָרצוֹת ֵאין ֵה ָא ְסרוּ ִכּי ֵחי ֵתּ ְצאוּ ְבּנֵ י ִאישׁ ֲאנַ ְחנוּ ָהיוּ ֲע ָב ֶדיָך וֶ ֱא ִל ַ
ָא ִבי אוֹן ֵ
Artikulační značky
)Dageš (K 13; W 8; S 5.2
 může být umístěnaר  a souhláskyא ח ע Ve všech souhláskách kromě laryngál
diakritická značka (bod), který naznačuje jejich „ostrou“ výslovnost (dageš = „ostrý“).

•

a) dageš lene
 (bəgad kəfat) má dvojí výslovnost – raženouבגד כפת Šest souhlásek skupiny
(explosivní, ostrou) a třenou (frikativní): b/v, g/ḡ, d/ḏ, k/ch, p/f, t/ṯ.

•

Dageš lene označuje u těchto hlásek raženou výslovnost, a to v těch případech, kde
otevírá slabiku.

•

יה ַתּ ֲע ֶלה
נוֹד ְע ִתּי גּוֹיִם ָכּבוֹד ִכּ ְכבוֹד ְבּ ֶשׁ ֶבת ְכּ ִפ ֶר ָ
יתי וּנְ ַמ ְל ֶתּם יַ ְר ֵדּן ִתּ ְשׁ ְמרוּ וְ ַ
ֵתּ ֵלד ְבּ ַשׂר ִה ְר ֵבּ ִ
ֶא ְלגָּ ִבישׁ ִכּי ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַק ְשׁ ְתָּך יַ ְר ְכּ ֵתי גּוֹג ְבּ ָמגוֹג גֵּ יא וְ שׁ ַֹב ְב ִתּיָך ָכּנָ ף ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָדּוִ ד ֲא ַכ ְל ֵכּל ֵבּינִ י כֹּל
יה ִתּ ְק ְבּ ֵרנִ י ַא ְר ָבּ ִעים ָפּנִ ים גָּ ַמ ְלנוּ כֹּה ֶפּ ַשׁע גַּ ם ְר ָפ ִאים ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ִל ְקבֹּר ֵכּ ֶסף ַכּ ְס ֫ ֶפָּך ִא ְשׁ ְתָּך ֵ
ָח ְכ ָ֔מה ְכּ ָח ְכ ָמ ֶ֔תָך
b) dageš forte
• Dageš forte označuje zdvojení souhlásky.
Zdvojená souhláska je vždy vyslovována raženě. Tato hláska uzavírá slabiku a souִ hit-qad-də-šû).ה ְת ַק ְדּשׁוּ  waj-dab-ber,וַ יְ ַדּ ֵבּר ִ dib-ber,ד ֵבּר( časně otevírá slabiku další

•

אתם ִמכֹּל ִמזַּ ְר ֲעָך ַה ָשּׂ ֶדה ִמ ֶמּנָּ ה
יה נָ ַת ִתּי ַע ִמּים וַ יִּ פֹּל ַא ָתּה יֻ ְלּדוּ ִצוָּ ה וְ ַח ָטּ ָ
ִהמּוֹל ַל ֲא ֻחזַּ ת ֵמ ַע ֶמּ ָ
וּמיַּ ד ַא ֶתּם וַ יַּ ֲענוּ ִה ָשּׁ ְמרוּ וְ ִכ ְבּסוּ ִציּוֹן ַכ ֵבּד
ַהנֹּגֵ ַע וַ יָּ בֹאוּ ִמכֹּל ַה ָדּ ָבר וַ יַּ ִצּ ֵלם ִע ָמְּך ִ
Cvičení (urči typ dageše):

מּוּשׁי ַדּ ֵבּר ַצ ִדּיק ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה ַבּ ֶשּׁ ֶמן וְ ִה ְתגַּ ַ ֫דּ ְל ִתּי
ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ַכּ ְס ֫ ֶפָּך ְבּ ַד ְבּ ָרם וְ ִהנֶּ נּוּ ַהיַּ ְר ֵדּן ַכּיּוֹם ְפּ ֻק ַדּת ַה ִ
ַבּגִּ ְב ָעה ַט ְפּ ֶכם וַ יְ ַד ֵבּר ִבּ ְר ֵכּי ָפּקֹד יִ ְשׁפּוּטוּ ַבּיּוֹם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּם ְבּ ַד ְבּ ִרי יַ ְח ָדּו ִה ִצּיל ְל ַב ֶדָּך וְ ָשׁ ַפ ְט ִתּי ִתּבֹּל
וּמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם
וְ ִצוְּ ָך ַה ֶדּ ֶרְך ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ֻהנָּ ָתם וְ ַא ְר ַבּע ִשׁ ִשּׁים גִּ ְדעֹנִ י ַה ְפּ ֻדיִּ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ַהגֵּ ְר ֻשׁנִּ י ִ
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ְבּ ִמ ְצ ַריִם וַ יַּ ְשׁ ַבּע וְ ֶא ְק ְבּ ָרה וַ ְיִּבכּוּ ִדּ ֶבּר ַע ִמּי ַבּ ְמּ ָע ָרה ַה ִמּ ָטּה ִצוָּ ם ַבּ ֶדּ ֶרְך וְ זָ ַב ְח ָתּ ַה ְס ֵכּת ְמ ַצוְּ ָך
וּב ַקּ ַדּ ַחת
וַ ִתּ ַשּׁק ֵא ֶלּה ַבּ ֵסּ ֶתר וַ יִּ נָּ ְטשׁוּ ִעוֵּ ר ִמזְ ַבּח ְבּ ִשׁגָּ עוֹן ָא ַמ ְר ָתּ ַאלּוּף ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִד ַבּ ְר ִתּי וַ יִּ ְלכֹּד ַ
וּב ַדּ ֶלּ ֶקת ֵמ ַאשּׁוּר ַדּ ְר ֵכְּך ַבּ ָשּׂ ֶדה ָפּ ַרץ ִל ַמּ ְד ִתּי ֻכּ ְלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִמ ְס ַפּר ִמ ֶמּנִּ י יְ ַשׁ ַלּח נִ ֵשּׁא
ַ
יאים ַה ַקּ ָלּ ִעים ִתּ ְסתֹּמוּ
נוֹד ְע ִתּי ְבּ ַא ִפּי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִתּפּוֹל ִציּוֹן ֶא ְלגָּ ִבישׁ וַ נִּ ְשׁ ַכּב ַהנְּ ִב ִ
וְ ִה ְת ַק ַ ֫דּ ְשׁ ִתּי וְ ַ
יתי גָּ דוֹל
יענִ י ָכּ ִר ִ
יה ַתּ ְח ֶתּיָך ְבּ ִעתּוֹ ִה ְשׁ ִבּ ַ
ְל ִה ָלּ ֶחם ַבּ ִקּיר וַ יַּ כּוּ גְּ ַמ ִלּים ַבּ ַשּׁ ַער ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ָ
Grafické značky
)Mappīq (K 14.1; W 9; S 5.1
• Mappīk je diakritická značka (bod), která se píše pouze v souhlásce hê na konci tvaru,
 (nikoli podklad dlouhéה a to v těch případech, kde se jedná o znělou souhlásku
samohlásky).

וּל ָר ְח ָבּהּ ִשׁ ְפ ָח ָתהּ גְּ ִב ְר ָתּהּ וַ יִּ ְמ ָצ ָאהּ ְבּ ִק ְר ָבּהּ
חוֹתהּ ְ
וַ יִּ ְמ ָצ ָאהּ ְשׁ ָמהּ א ָֹתהּ ֲח ָשׁ ָבהּ ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ְבּנָ הּ ֲא ָ
נוּתהּ
ל־שׁ ְכ ָמהּ ֵאת־ק ָֹלהּ יְ ָד ָעהּ ְל ִמינָ הּ ִע ָמּהּ כּ ָֹחהּ א ָֹתהּ ְשׁ ָמהּ ָלהּ זְ ָ
ת־בּנָ הּ וְ ַכ ָדּהּ ַע ִ
ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ֶא ְ
Souhrnná cvičení
1) čti nahlas, analyzuj a pojmenuj všechny grafémy těchto slov:

הוֹלידוּ ָמה ֶמה ִמי ֵא ִלי
יאים וַ יִּ ְמ ָצ ָאהּ ָא ֳהלוֹ ָשׂ ֶדה ִ
 .1וְ ִה ְת ַח ְלּקוּ ִל ְכתֹּב ִהנֵּ ה ָמ ָצא ִבּ ְמאֹד נְ ִשׂ ִ
ֹלהים וַ ָ֫תּנָ ס ַהה ְֹל ִכים
וּנְ ַת ִתּיו ָא ִקים ֵצאת זְ ר ַֹע ִשֹׁלה ַמ ְל ֵכּי ָע ִרים יַ ְשׁ ִל ַיח וַ ָ֫יּ ָקם וַ יִּ ַקּח ַהזֶּ ה ֱא ִ
יתָך ַכּ ְס ֶפָּך יֵ ֱאסֹף וַ ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֲא ֶשׁר
אתהּ ֵבּ ְ
יאינוּ שׁ ֵֹל ַח ִמ ְת ַמ ְה ֶמ ַהּ ֵבּ ַר ְכ ִתּי וְ ַא ְב ָר ָהם ְבּ ִהמֹּלוֹ ִל ְק ָר ָ
מוֹצ ֵ
ִ
אוּבן
יּוֹלידוּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נַ ְפ ָשׁהּ ְוּר ֵ
ל־א ָפּהּ ִא ְשׁ ְתָּך נָ ַת ִתּי ֳח ָד ִשׁים ֵתּ ֵלד ַבּ ָשּׁנָ ה וַ ִ
ָשׂ ַרי ָשׂ ָרה ִמ ֶמּנָּ ה ַע ַ
בוּלם
גְּ ָ
 .2יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמקוֹם ֶכּ ֶסף ֱאנוֹש ָלהּ ק ֶֹדשׁ ָשׁ ִמיר ַעזָּ ה ִמ ְצ ֵריִם ָבּ ֶבל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ָפּט ְבּ ַה ְקשׁ ָֹתהּ נֶ ֶפשׁ זַ יִ ן
יָמין ִא ָשּׁה ָאמוֹן ַשׁ ְמגַּ ר וַ יַּ ִכּ ָירהּ נָ ִביא גֵּ ְרשׁוֹן ַבּיִת ֶא ֶלף ֵלב גָּ דוֹל ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ֶדּ ֶרְך נָ כוֹן ַרב יָ ָר ְב ָעם
ִבּנְ ִ
רוּח ֶא ְל ָעזָ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּנַ ַען ְבּ ִצ ָדּהּ שׁ ְֹמרוֹן ַדּ ֶמּ ֶשׁק ְל ָבנוֹן ָתּבוֹר
כֹּל ַתּ ַחת יִ ְצ ָחק ֶפּה ִא ָתּהּ ָס ִביב ֵעץ ַ
ֹלהים ֲח ִמ ָשּׁה ַמיִם ָשׂ ֶדה נוּן א ֶֹהל ַבּ ַעל ָא ָחז
עוֹלם ֲאד ֹנַ י ָצ ָבא ֶא ַחד ֱא ִ
ַעיִ ן ִמזְ ֵבּ ַח ֲע ָשׂ ָרה ַא ְב ָשׁלוֹם ָ
הוֹשׁ ַע קוֹל ֵשׁם ָדּ ָבר
ֶא ְל ָעזָ ר ָבּ ָלק ָחם בּ ַֹעז ֵ
2) přepiš tato slova v abecedním pořadí:

יכה ָצ ֵדי ֵחית ֵבּן ַבּת ֵאל גַּ ן ַהר ִמי ַעם ַשׂר ֶאל ָא ָדם טוֹב ְבּנָ הּ ְצ ָד ָקה
ָאב ָל ֶמד ָתּו ִקישׁ ָאח ֵאם ִמ ָ
ארן ִשׂין
שׁוּרק נַ ְפ ָשׁהּ ָפּ ָ
חוֹלם צֹר ָשׁאוּל ָדּגֵ שׁ ַפּ ַתח זַ יִ ן ֶא ֶרץ טוֹב יוֹם ֶמ ֶלְך ָא ָסא נָ בוֹת ֶ
ֵפּה קוֹף ֶ
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3) vlastní jména – čti nahlas a nahlas také pojmenovávej všechny jednotlivé grafické znaky:

רוּשׁ ַליִם ְסד ֹם
בוּלן ָה ָמן יְ ָ
יָמן ח ֵֹרב ִר ְב ָקה יַ ֲעקֹב ֵע ָשׂו יִ ְצ ָחק זְ ֻ
הוּדה ָדּן ַא ְח ָאב ִבּנְ ִ
ר־שׁ ַבע יְ ָ
ְ .1בּ ֵא ֶ
בוּכ ְדנֶ ַצּר ֶה ֶבל ֵלוִ י ִמ ְדיָ ן ַא ְבנֵ ר ָל ָבן יַ ְר ֵדּן ֶעזְ ָרא גִּ ְדעוֹן ְר ַח ְב ָעם ֶע ְקרוֹן בּ ַֹעז
ֲעמ ָֹרה ָתּבוֹר יוֹנָ ָתן נְ ַ
יוֹאב
יוֹאשׁ ַא ְב ָשׁלוֹם ָה ָמן ִשׁ ְמשׁוֹן ֶח ְברוֹן ָ
שׁוּע ַכּ ְר ֶמל ְשֹׁלמֹה נְ ֶח ְמיָ ה ִשׁ ְמעוֹן ֵל ָאה ָ
הוֹשׁ ַע ַמ ְל ָא ִכי יֵ ַ
ֵ
הוֹשׁ ָפט יוֹנָ ה גָּ ד ֲאמ ִֹרי יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ָבּרוְּך ֶא ְס ֵתּר ֶא ְפ ַריִם
הוּדי יִ ַשׁי ָשׁאוּל יְ ָ
מוּאל יְ ִ
יוֹסף ָצדוֹק ְשׁ ֵ
ֵ
יוֹאל גִּ ְל ָעד ָר ֵחל ַא ֲהר ֹן
ת־שׁ ַבע ַא ְשׁדּוֹד ְשׁ ֶקם צֹר יֵ הוּא נַ חוּם ַקיִ ן ָא ָדם ֱאד ֹם יִ ְר ְמיָ הוּ גִּ ְלגָּ ל ֵ
ַבּ ֶ
יְ הוֹיָ ָדע
ֹׁשה ֶחְרמֹון ֵׁשם ָּכ ֵלב ָעמֹוס מֹוָאב
ָתן ִמְריָם רּות מ ֶ
ִּ .2ב ְל ָעם ְצ ַפ ְניָה ַא ְׁש ְקלֹון ְז ַכְריָה נ ָ
ַאבָר ָהם ָׂשָרה ֶּתַרח לֹוט
ַאבָרם ְ
ֹמרֹון ַּד ֶּמ ֶׁשק ְל ָבנֹון ָּב ֶבל ְ
ַען ׁש ְ
ִׂשָר ֵאל ְּכנ ַ
ָתר י ְ
ֹב ְדיָה ֶא ְבי ָ
עַ
ָאחז ֶא ְל ָעזָר ָּב ָלק ָחם ָּדִוד ְ
ָאדם ֱאדֹם ָ
ְהֹוׁש ַע ַּב ַעל ַקיִן ָ
אּובן י ֻ
ְר ֵ
ְהּודה צֹר
ר־ׁש ַבע י ָ
ַאבָרם ְּב ֵא ֶ
ַאחָאב
ְהּודי ְׁש ֶקם ֶחְרמֹון ֵׁשם ָּדן ְ
ֶּצר ֶעְזָרא י ִ
ְבּוכ ְדנ ַ
ֹׁשה נ ַ
ָתן ִמְריָם רּות מ ֶ
יֵהּוא ְז ַכְריָה נ ָ
ַעקֹב ֵע ָׂשו י ְ
מּואל חֵֹרב ִר ְב ָקה י ֲ
יֹוסף ָצדֹוק ְׁש ֵ
ָמן ִּג ְדעֹון ְׁשֹלמֹה יֹוָאב ֵ
ִּב ְני ִ
ִצ ָחק ְזבּולֻן נַחּום
יֹואׁש
ְח ְמיָה ִׁש ְמעֹון ֵלָאה ָ
נֶ
Slovíčka:
)na počátku (první tvar Gn 1,1; označení knihy Gn
)jména (první termín Ex 1,1; označení knihy Ex

אשׁית
ְבּ ֵר ִ
ְשׁמוֹת

)bůh, božstvo (sg

ֵאל

prep k, ke, směrem do / proti, vůči

ֵאל

bohové, božstva (pl) / Bůh
člověk, lidský tvor
)člověk (poet

ֹלהים
ֱא ִ
ָא ָדם
ֱאנוֹשׁ

pán

ָאדוֹן

)Pán, Panovník (pouze o Hospodinu

ֲאד ֹנָ י

kralovat, být králem

מלְך

král

ֶמ ֶלְך

mluvit, promlouvat, oslovovat

דבר

slovo / událost / čin / záležitost

ָדּ ָבר

otec
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ֵבּן
ֶא ֶרץ

syn
země
osobní zájmena (samostatná):

 ֲאנִ י/ ָאנ ִֹכי

já

(pron pers)

ַא ָתּה

ty

(pron pers m)

ַא ְתּ

ty

(pron pers f )

הוּא

on

(pron pers)

ִהיא

ona

(pron pers)

 ַ֫נ ְחנוּ/ ֲא ַ֫נ ְחנוּ

my

(pron pers)

ַא ֶתּם

vy

(pron pers m)

 ַא ֵתּנָ ה/ ַא ֶתּן

vy

(pron pers m)

 ֵהם/ ֵ֫ה ָמּה

oni

(pron pers m)

 ֵהן/ ֵהנָּ ה

ony

(pron pers f )
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LEKCE 2.
Masoretské poznámky k textu
qərēʽ – kətîb (K 15; W 15; S 7.1)
V masoterském textu se vyskytují tvary, u nichž je malým kolečkem nad textem8 označeno,
že písařská tradice (tzv. masora) nzde navrhuje opravu, úpravu či vypuštění konsonant.
Správné „čtení“ souhlásek (tzv. kətîb) je uvedeno na okraji (tzv. marginální masora).
Samohlásky správného čtení jsou ovšem vepsány k původně psaným souhláskám (tzv. qərēʽ,
co je „psáno“).9
Příklady:
masora / qərēʽ

text / kətîb

ת־צ ְבעוֹן
ִ ת־ענָ ה ַבּ
ֲ  וְ ֵא ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵ י ָא ֳה ִל ָיב ָמה ַב1.
אהלו

(Gn 36,14) ר־היָ ה ָשׁם ָ ֽא ֳ֯הֹלה
ָ ד־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ
ַ ית־אל ַע
֑ ֵ ד־בּ
ֵ  ַע...  וַ יֵּ ֶלְך1.

במתי

(Dt 32,13) ...ותי ָא ֶרץ
ֵ  יַ ְר ִכּ ֵבהוּ ַעל־ ָבּ ֳ֯מ2.

כשמעו

(1S 11,6) ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ַ ל־שׁאוּל ְבּ ָ֯שׁ ְמעוֹ ֶא
ָ ֹלהים ַע
ִ ־א
ֱ רוּח
ַ  וַ ִתּ ְצ ַלח3.

לו

(Iz 63,9) ...יעם
ָ הוֹשׁ
ִ וּמ ְל ַאְך ָפּנָ יו
ַ  ל ֹ ֯א ָצר4.
( dále např. Gn 8,17; 12,8; 33,4; 49,10; 1Kr 12,7.21; 15,15.18)

8
9

Tzv. circellus masoreticus.
V celém biblickém textu se jedná o 1314 případů.
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qərēʽ perpetuum (K 15; W 15; S 7.2)
Tři případy jevu qərēʽ – kətîb se v textech vyskytují natolik často, že se „zvláštně vokalizované“ tvary ani neoznačují, ani se v marginální masoře neuvádějí jejich variantní souhlásky.
Jedná se o tyto čtyři frekventované tvary:
kətîb

qərēʽ

výslovnost

1.

יְ הוָ ה

’ ֲאד ֹנָ יadōnāj

2.

יְ הוִ ה

ֹלהים
ִ ’ ֱאelōhîm
(pouze ve spojení

3.

ִהוא

4.

רוּשׁ ַל ִם
ָ ְי

 ִהיאhî’
רוּשׁ ַליִם
ָ ְ יjərûšālajim

význam

frekvence

Hospodin / Panovník

5658×

Hospodin / Bůh

271×

„ ֲאד ֹנָ י יְ הוִ הPanovník Hospodin“)
ona

128×

Jeruzalém

205×

Příklady:
( Iz 6,5) ... ת־ה ֶמּ ֶלְך יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ָראוּ ֵעינָ י
ַ  ִכּי ֶא...  אוֹי ִלי1.
(Ex 20,5) ... ֹלהיָך ֵאל ַקנָּ א
ֵ  ִכּי ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא2.
(Lv 27,34) ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ִסינָ י׃
ְ  ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־מ ֶֹשׁה ֶא3.
(Iz 7,7)  כֹּה ָא ַמר ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה4.
(Gn 3,20) ל־חי׃
ַ יְתה ֵאם ָכּ
ָ  וַ יִּ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַחוָּ ה ִכּי ִהוא ָ ֽה5.
(Jr 3,17) ירוּשׁ ַל ִם ִכּ ֵסּא יְ הוָ ה
ָ  ָבּ ֵעת ַה ִהוא יִ ְק ְראוּ ִל6.
(Nu 13,18) ה־הוא
֑ ִ ת־ה ָא ֶרץ ַמ
ָ יתם ֶא
ֶ  ְוּר ִא7.
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Slabiky (K 18; W 2; S 8)
•
•
•

Každá slabika začíná jednou souhláskou.
Samohláska může být plná, redukovaná či vyprchaná.
Slabika může ale nemusí být uzavřena další souhláskou (až na výjimky jen jednou).

Slabiky dělíme na:
otevřené

↔

zavřené

přízvučné

↔

přízvučné

krátké

↔

dlouhé

Pravidla vztahů:
přízvučná
otevřená

nepřízvučná

dlouhá

dlouhá

הוּדה
֫ ָ ְ יjə-hû-dâ

 ָבּ ָ֫נהbā-nâ
Pozor však na výjimky, například:

 נַ ַערnā-‛ăr
zavřená

 ָ ֽפּ ָע ְל ֶכםpō-‛ol-chem

dlouhá či krátká

krátká

 זָ ָהבzā-hāv

 יִ ְשׂ ָר ֵאלjĭś-rā-ʼēl

 ָמ ַלְךmā-lăch

Základní pravidlo o slabikách
Následující schéma popisuje libovolný tvar v přepisu do latinky:
x = libovolná souhláska, o = libovolná samohláska, z = souhláska uzavírající slabiku
ŏ = krátká samohláska, ō = dlouhá samohláska, ô = dlouhá samohláska s podkladem
ø = krátká samohláska
obecné schema tvaru:
slovo v plném důrazu
slovo ve vedlejším důrazu

xo/ xo/ xo/ xo(z)
(status absolutus): xŏx/ ø/ xō/ xṓ(z)
(status constructus): xø/ xŏx/ ø/ xȭ(z)
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Příklady:
də-băr
bə-ṣῐd-qăt

dā-vār

ְדּ ַבר

ṣə-dā-qâ

ְבּ ִצ ְד ַקת

ָדּ ָבר
ְצ ָד ָקה

pā-nîm

ָפּנִ ים

pə-nê

ְפּנֵ י

lə-fā-nām

ְל ָפנָ ם

lῐf-nê

ִל ְפנֵ י

לוּכה ְמ ֶל ֶכת ַמ ְל ֵכינוּ
יכם ַמ ְל ֵכי ַמ ְמ ָל ָכה ְמ ָ
ֶמ ֶלְך ְמ ָל ִכים ַמ ְל ֵכינוּ ְמ ָל ָכה ַמ ְל ַכת ְמ ָלכוֹת ַמ ְלכוֹת ַמ ְל ֵכ ֶ
Tomuto pravidlu nepodléhají tzv. neproměnné slabiky, to jest:
slabiky zavřené nepřízvučné

•

)slabiky s podkladem (mater lectionis

•

slabiky s polohláskou (ḥatefem), tj. tzv. vypáčené slabiky

•
Příklady:

ʼăš-šû-rîm

שּׁוּרים
ַא ִ

bā-ʼa-dā-mâ

ָבּ ֲא ָד ָמה

hā-ʼa-rā-ṣôt

ָה ֲא ָרצוֹת

kô-kā-bîm

כּוֹכ ִבים
ָ

kῐs-sêʼ-nû

ִכּ ֵסּאנוּ

kə-tū-bê

ʼa-bā-nîm

ֲא ָבנִ ים

hô-lî-dû-hû

תוּבי
ְכּ ֵ
הוֹלידוּהוּ
ִ

י־ה ֲא ָד ָמה ֲה ִקימוֹת
ל־פּנֵ ָ ֽ
ת־כּ ְ
ת־אשּׁוּר וְ ֶא ָ
ֹלהים ֵ ֽמ ַה ִתּיכוֹנוֹת ִק ְד ַמ ַ
־שׁ ֶבת ֱא ִ
וּל ָא ָדם ַ ֽא ֲח ֵרי ֶ
ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
אשׁית
יהם ְבּ ֵר ִ
י־שׁנֵ ֶ
רוּמּים ֵעינֵ ְ
יתָך ַתּ ְר ֵדּ ָמה ֲע ִ
י־ב ֶ
כּוֹכ ִבים ִל ְשֹׁלמֹה ְבּיַ ְר ְכּ ֵת ֵ
ת־בּנִ ים ָ
נַ ֲח ַל ָ
)(viz též souhrnná cvičení 3. lekce
Opakování elementárky a kombinatoriky
Určuj všechny grafické znaky a druh, délku a přízvučnost slabik:

ל־ה ָא ֶרץ ָשׂ ָפה ֶא ָחד ְוּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים׃  2וַ יְ ִהי ְבּנָ ְס ֫ ָעם ִמ ֶקּ ֶדם וַ ִ֫יּ ְמ ְצאוּ ִב ְק ָעה ְבּ ֶא ֶרץ
 1וַ יְ ִהי ָכ ָ
ל־ר ֵעהוּ ָה ָבה נִ ְל ְבּנָ ה ְל ֵבנִ ים וְ נִ ְשׂ ְר ָפה ִל ְשׂ ֵר ָ ֑פה וַ ְתּ ִהי ָל ֶהם
אמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
ִשׁנְ ָער וַ יֵּ ְשׁבוּ ָשׁם׃  3וַ יּ ֹ ְ
וּמגְ ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִם
ה־לּנוּ ִעיר ִ
אמרוּ ָה ָבה נִ ְבנֶ ָ
ַה ְלּ ֵבנָ ה ְל ָ ֑א ֶבן וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה ָל ֶהם ַלח ֶֹמר׃  4וַ יּ ֹ ְ
ל־פּנֵ י ָכ ָ
ה־לּנוּ ֵ ֑שׁם ֶפּן־נָ פוּץ ַע ְ
וְ ַנ ֲֽע ֶשׂ ָ
ת־ה ִמּגְ ָ ֑דּל ֲא ֶשׁר
ת־ה ִעיר וְ ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ׃  5וַ יֵּ ֶרד יְ הוָ ה ִל ְראֹת ֶא ָ
אמר יְ הוָ ה ֵהן ַעם ֶא ָחד וְ ָשׂ ָפה ַא ַחת ְל ֻכ ָלּם וְ זֶ ה ַה ִח ָלּם ַל ֲעשׂוֹת וְ ַע ָתּה
ָבּנוּ ְבּנֵ י ָה ָא ֽ ָדם׃  6וַ יּ ֹ ֶ
א־יִבּ ֵצר ֵמ ֶהם כֹּל ֲא ֶשׁר יָ זְ מוּ ַל ֲעשׂוֹת׃ ָ 7ה ָבה ֵ ֽנ ְר ָדה וְ נָ ְב ָלה ָשׁם ְשׂ ָפ ָ ֑תם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ ִאישׁ
לֹ ָ
~~30

LEKCE 2.

ל־כּן ָק ָרא
ל־ה ָ ֑א ֶרץ וַ יַּ ְח ְדּלוּ ִל ְבנֹת ָה ִעיר׃ ַ 9ע ֵ
ל־פּנֵ י ָכ ָ
ְשׂ ַפת ֵר ֵעהוּ׃  8וַ יָּ ֶפץ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ָשּׁם ַע ְ
ל־פּנֵ י ָכּ ָ
יצם יְ הוָ ה ַע ְ
וּמ ָשּׁם ֱה ִפ ָ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ ִ
י־שׁם ָבּ ַלל יְ הוָ ה ְשׂ ַפת ָכּ ָ
ְשׁ ָמהּ ָבּ ֶבל ִכּ ָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ )(Gn 11
Značky
)a) meteg (K 14.5; W 3; S 6.1
• Meteg označuje dílčí důraz, zejména v případech, kde se vyskytuje otevřená slabika
před slabikou s vyprchaným vokálem (před šəwa’ mobile).

ֽ ַ ha-kō-ha-nîmהכּ ֲֹה ִ֫נים

Příklady:

יְתה
ֽ ָ hā-jə-tâה ָ֫
ֽ ַ ha-mə-dab-bə-rîmה ְמ ַד ְבּ ִרים
ֽ ָ hā-’a-nā-šîmה ֲאנָ ִשׁים
ֽ ָ kā-tə-vâכ ְת ָבה
ֽ ַ ha-lə-lû jahה ְללוּ־יָ הּ
)ראה(

oni vidí

)ירא(

oni se bojí

)(2 slabiky
)(3 slabiky

sr. podobné tvary:

 jir-’ûיִ ְראוּ

 jī-rə-’ûיִ ֽ ְראוּ
)b) maqqef (K 14.3; W 6; S 6.2

ל־תּ ְשׁ ַלח ִכּי־יְ ֵרא
ר־א ַה ְב ָתּ ַא ִ
ר־צ ָבאוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ל־א ֶרץ ַשׂ ְ
ר־אף ֶא ֶ
ם־אנִ י וַ יִּ ַח ַ
ת־שׁ ַבע גַ ָ
ל־דּ ִ֫וד ַבּ ֶ
ֶא ָ
נוֹת־חת
ֵ
ר־אנ ִֹכי ִמ ְבּ
ִא ַ
אבה ֲא ֶשׁ ָ
ל־הנַּ ַער וְ לֹא־יָ ַדע ַאף־יְ הוָ ה גַּ ם־הוּא לֹא־י ֹ ֶ
ם־תּ ֲע ֶשׂה ַע ְב ֵדי־יִ ְצ ָחק ֶא ַ
ד־מאֹד
י־א ָתּה ַע ְ
ִמ ַ
Změnou přízvuku dochází u některých slov ke změně vokalizace:
ֵאת ← ֶאת־ ) (nota accusativi

•

ת־ה ָרע ֶאת־יְ הוָ ה
ת־ה ָמּוֶ ת וְ ֶא ָ
ת־הטּוֹב ֶאת־יָ דוֹ וְ ֶא ַ
ת־ה ַחיִּ ים וְ ֶא ַ
בוּתָך ֶא ַ
ת־שׁ ְ
ֶאת־מ ֶֹשׁה ֶא ְ
ת־הנֶּ גֶ ב
וְ ֶא ַ
כֹּל ← ָכּל־ )(celý, všechen, každý

ל־הגּוֹיִם
ל־אישׁ ְבּ ָכ ַ
ל־ל ָב ְבָך ָכּ ִ
ל־א ְרצוֹ ְבּ ָכ ְ
ל־האֹתוֹת ָכּ ַ
ל־ה ָר ָעה ְל ָכ ָ
ָכּ ָ
– někdy naznačuje enclisis

ן־לָך ָל ַק ַחת־לוֹ
אוּ־שׁם ֶלְך־נָ א וַ יִּ ֶתּ ְ
ָ
בוּ־ל ֶכם וַ יִּ ְמ ְצ
ְך־לָך ָא ַמר־לוֹ ְשׁ ָ
ה־לּי ֶל ְ
ב־נא יִ ְהיֶ ִ
ְשׁ ַכ ָ֫
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může spojovat v jeden přízvučný celek i více tvarů –

תּוֹרה
ָ ל־דּ ְב ֵרי־ ַה
ִ ת־כּ
ָ ל־א ֶשׁר־לוֹ ֶא
ֲ ת־כּ
ָ ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא
ָ ן־ה ָא ָמה ֶא
ָ ת־בּ
ֶ וֹתיו ֶא
ָ ל־מ ְצ
ִ ת־כּ
ָ ֶא

Přízvuk, akcenty (K 16–17; W 13; S 6.3)
Tabulka značek a jmen přízvuků je uvedena ve standardních vydáních biblického textu.
V této cvičebnici jsou příležitostně užívány pouze tři z nejdůležitějších děličů:
sillûq

◌ֽ

ָא ָ ֽדם

ַה ֶ ֽמּ ֶלְך

מר
ֹ ֽ ֵלא

יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל

’atnāḥ

◌֑

ָא ָ ֑דם

ַה ֶ ֑מּ ֶלְך

מר
ֹ ֑ ֵלא

יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל

zaqēf

◌֔

ָא ָ ֔דם

ַה ֶ֔מּ ֶלְך

מר
ֹ ֔ ֵלא

יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל

Cvičení – viz věty a texty následujících lekcí.

Osobní zájmena samostatná (K 27; W 28; S 11.1)
singulár

plurál

 ָאנ ִֹכי/  ֲאנִ יjá

וּאנוּ
ֲ  ֲאנַ ְחנוּ נַ ְחנוּmy

 ַא ָתּהty

 ַא ֶתּםvy

2. f

 ַא ְתּty

 ַא ֶתּןvy

3. m

 הוּאon

 ֵה ָמּה/  ֵהםoni

3. f

 ִהיאona

1.
2. m

 ֵהנָּ ה/  ֵהןony

• Cvičné věty:
( Gn 27,32) אמר ֲאנִ י ִבּנְ ָך ֵע ָשׂו׃
ֶ ֺ י־א ָתּה וַ יּ
ַ )אל־יַ ֲעקֹב( ִמ
ֶ אמר יִ ְצ ָחק
ֶ ֺ  וַ יּ1.

דוֹלה׃
ָ ְ ִהיא ָה ִעיר ַהגּ2.
֑ ֶ ֹלהים ְוּד ָב ֶריָך יִ ְהיוּ ֱא
ִ֔  וְ ַע ָתּה ׀ ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ַא ָתּה־הוּא ָה ֱא3.
(2S 7,28) ׃... מת
(Gn 15,18) ת־א ְב ָרם ְבּ ִ ֑רית …׃
ַ  ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּ ַרת יְ הוָ ה ֶא4.
(Gn 3,20) ל־חי׃
ָ  ֵאם ָכּ...  ִהיא5.
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ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
ֵ אמר ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱא
ֶ ֺ  וַ יּ6.
ֹלהים׃
ִ  יְ הוָ ה הוּא ָה ֱא7.
י־ע ָפר ַא ָתּה׃
ָ  ִכּ8.
ירוּשׁ ַל ִם׃
ָ ישׁ ִבים ִבּ
ְ  וְ ַא ֶתּם9.
יְפת ַמ ְר ֶאה ִהוא׃
ַ  ִכּי ִא ָשּׁה10.
 ִהוא ֵאם ָכּל־ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃11.

Slovíčka:
אמר
ֶ ֺ וַ יּ
יהוה

„a řekl“ ( אמרq impf 3. sg m)
JHWH, nom propr Boha Izraelského, „Hospodin“

יְ הוָֹ ה → ֲאד ֹנָ י

(vyslov ’adōnâj; qərē’— kətîb)

ֹלהים
ִ יְ הוִֹ ה → ֱא

(vyslov ’elōhîm; qərē’ — kətîb)

ִמ ְצ ַריִם

Egypt nom propr

ָכּל־

כֹּל

celý / každý / všechen

ֶאת־

ֵאת

nota accusativi (označuje 4. pád)

ַבּת

dcera

ֵאם

matka

רוּח
ַ

duch / dech / vítr

ֵשׁם

jméno
1. zajisté, vpravdě (stvrzující částice)
2. že, protože, neboť (ve vedlejších větách)
Jeruzalém (nom propr)

ִכּי
רוּשׁ ַליִם
ָ ְי
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Spojka ( וK 85.2; W 21; S 13.1)
Základní tvar:
•

Spojka ( וwaw copulativum) se podobně jako prokliktické předložky  ְכּ,  ְבּa  ְלpřipojuje
na začátek slova a tvoří s ním jeden tvar. Vytváří vyprchanou slabiku s pahláskou
šewa‘ mobile.

ת־מי וְ ַא ֶתּם וְ גָ ֻלת וְ ָעלוּ וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה וְ ָשׁתוּ וְ זַ ְרעוֹ וְ ע ֶֹשׂה
ִ ל־תּגְ ֵדּל וְ ִאישׁ וְ ֶא
ַ וְ ֵאם וְ הוּא וְ ָהיָ ה וְ ָה ָעם וְ ַא
ת־ח ָמס וְ ָא ַמ ְר ִתּי וְ שׁוֹב וְ ַא ְתּ וְ ֵחיל וְ ַע ָתּה וְ ָשׁב וְ ַרחוּם
ָ אוֹתי וְ ַא ַחר וְ ַה ְמּזוּזָ ה וְ ַד ַעת וְ ִשׂנְ ַא
ִ ְו
Zvláštnosti napojování:
•

Pokud tvar, k němuž se spojka waw připojuje, začíná souhláskou  יs vyprchanou
samohláskou (šewa‘), mění se vokál slabiky na dlouhé î (např. הוּדה
ָ ְיהוּדה → י
ָ ִ)ו.

•

Pokud slovo začíná slabikou s polohláskou (ḥatefy), má vokál slabiky tutéž barvu
jako následující vypáčená slabika (např. )וֶ ֱא ֶמת.

•

U tvarů začínajících konsonantem  אse tato souhláska může stát podkladem dlouhé
samohlásky (např.: ֹלהים
ִ )וֵ ֽא.

•

U retních souhlásek na počátku tvaru má spojka podobu ( וּnapř. )וּב ֶֹקר, totéž může
nastat také u tvarů začínajících slabikou s šewa‘ mobile (např. מוּאל
ֵ )וּשׁ.
ְ

וּמ ֲע ֶשׂה וְ ַה ְבּ ֵה ָמה
ַ וּב ָדּ ָבר וְ ִצ ְד ִקיָּ הוּ
ַ ירוּשׁ ַל ִם וַ ֲה ִשׁיב ִֹתים
ָ
ִוּשׁמוֹ ו
ְ וּב ִריתוֹ וָ ֫בֹהוּ וְ א ָֹתנוּ
ְ וֶ ֱאכֹל וָ ֳה ִלי
וּל ִשׁ ְמָך וְ ָה ָא ֶרץ
ְ וּבן וָ ָ ֫רע
ֵ ל־ע ַדת־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲ ל־כּ
ָ וּברוְּך וְ ַע
ָ וּביהוָ ה וַ ֲאנִ י
ַ ב־ח ֶסד
ֶ וּביָּ ִמים וְ ַר
ַ וּגְ ַמ ְריָ הוּ
וּבית
ֵ יהם וֶ ֱא ֶמת וַ ֲאד ֹ ָ֫ני
ֶ וּב ְפ ִס ֵיל
ִ ה־א ָתּה וְ ָכזֶ ה וַ ֲאנִ י
ַ וּמ
ָ וּק ָר ֶאנָּ ה וְ ַה ֶמּ ֶלְך
ְ ד־א ֶרץ וַ ֲאנָ שׁוֹ וְ ֵה ָמּה
ֶ וְ ַע
ישׂ ָר ֵאל וַ יהוָ ה
ְ ִמוּאל וְ ָשׁאוּל ו
ֵ וּשׁ
ְ אֹלהים וְ ֵה ָא ֲחזוּ וַ ֲח ִצי
ִ ֵוּבגָ ִדים ו
ְ וְ נֵ ְד ָעה וּב ֵֹט ַח וַ ֲחמ ִֹרים וְ ָה ְר ָשׁ ִעים
יהי וָ ֫ ַליְ ָלה
ִ ִוּמ ָחר וְ ַאְך וָ ֶ֫כ ֶסף וִ ִירחוֹ ו
ָ ל־ח ִצי וְ ָהיָ ה
ֲ וְ ָד ָבר וְ ֶא
Gramatický člen (K 35; W 16; S 12.1)
•

Základním tvarem gramatického členu (determinační prefix) je slabika ha- uzavřená
první souhláskou daného tvaru, jež je proto zdvojena (obecně ◌◌◌ּ ַה, např. )ה ָדּ ָבר.
ַ

ת־ה ְלּ ָבבוֹת ַהזֹּאת וְ ַה ְשּׁ ֻמ ָעה ַהגּוֹיִ ים
ַ יְתה ֶא
ָ ַה ָשּׁ ַמיִם ַה ֶמּ ֶלְך ַהנַּ ֲע ָרה ַהיָּ ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַה ַבּ ְרזֶ ל ַה ַבּ
ל־ה ָשּׂ ֶדה
ַ נּוֹת ִרים ַה ִמּ ָדּה ַהגִּ ְלגָּ ָלה ֶא
ָ ת־ה
ַ ל־הנְּ ָע ִרים ַהצּ ֶֹפה ַהנַּ ַער ַה ֳקּ ָד ִשׁים ַה ֶדּ ֶלת ַהיֶּ ֶלד ֶא
ַ ָכּ
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Zvláštnosti napojování:
• Před laryngálními hláskami ()א ה ח ע ר, které se nezdvojují, zůstává slabika členu
uzavřena. Dochází buď k náhradnímu či virtuálnímu prodloužení samohlásky,
případně i jejímu zabarvení do e. Zdvojení první souhlásky tvaru odpadá také
v případech, kde nese vyprchanou slabiku (šewa‘ mobile).

ַהיְ ָל ִדים ָה ָא ָדם ָה ָר ִק ַיע ָה ֶע ֶרב ֶה ָע ִרים ֶה ָה ִרים ַהיְ ִשׁימֹת ַההוּא ַהח ֶֹשְׁך ֶה ָחזָ ק ֶה ָ ֽח ְד ָרה ָה ַרע
יאם ַהיְ אֹר ָהאוֹר ָהרֹאשׁ וְ ָה ָר ָעב ֶה ֳח ִלי ָה ִרשׁ ֹנִ ים ַה ֶה ֶבל
ָ ֹלהים וְ ֶה ֱח ֵט
ִ ת־הע ְֹב ִרים ָה ֱא
ָ ַה ִחיצוֹנָ ה ֶא
ן־ה ֲא ָרצוֹת ֶה ֱע ִביר ַה ָח ְכ ָמה ָה ֵהם ָה ֵהנָּ ה ָה ָא ֶרץ ָה ָהר ֶה ָחג ָה ָעם
ָ יכל ַה ֶח ֶרב ָה ָהר ִמ
ָ ָה ִעיר ַה ֵה
ת־ה ֲא ָריוֹת
ָ ָה ָארוֹן ֶא
Nominální tvary
•

U nominálních tvarů (substantiv, adjektiv a číslovek) se v hebrejštině morfologicky
rozlišuje stav (status absolutus a status constructus), rod (masculinum a femininum)
a číslo (singulár, plurál a u některých slov také duál).

Koncovky (K 36–40; W 19, 20, 23; S 16)
Tvarosloví nominálních tvarů se tvoří koncovkami (a vokalizací slabik):
masculinum
st abs
st cs
sg

–

femininum
st abs
st cs

–

◌◌◌ה
ָ

◌◌◌ת
ַ
ֶ◌ ֶ◌ת
◌◌ ַ◌ת
ַ
◌◌◌ית
ִ
◌◌◌וּת

du

◌◌◌יִם
ַ

◌◌◌י
ֵ

pl

◌◌◌ים
ִ

◌◌◌י
ֵ

◌◌◌תיִם
ַ

◌◌◌תי
ֵ

◌◌◌וֹת

Cvičení:
• věty (určuj podle koncovek rod, číslo a status):

וּמ ְל ֵכי ַה ַמּ ְלכוּת ַמ ְמ ָל ָכה ַה ְמּ ָל ִכים ַמ ְמ ֶל ֶכת ַמ ְמ ָלכוֹת
ַ ֶמ ֶלְך ַה ֶמּ ֶלְך ְמ ָל ִכים ַמ ְל ֵכי ַמ ְל ַכּיִם ַמ ְלכוּת
תוּבה וְ ֽכֹ ְת ִבים
ָ וּמ ְל ַכּת כ ֵֹתב ַה ְכּ
ַ ַה ַמּ ְל ָכּה ַמ ְל ַכּת ְמ ָלכוֹת ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת ַמ ְמ ְלכוֹת ְמ ֶל ֶכת וְ ַה ַמּ ְמ ָל ָכה
וּשׁ ֻמ ָרה ְמ ַשׁ ְמּ ִרים
ְ תוּבה ְכּתוּבוֹת וְ ֽכֹּ ְת ֵבי שׁ ֵֹמר שׁ ְֹמ ִרים שׁ ְֹמ ֵרי
ָ תוּבים ְכּ
ִ ַה ֽכֹּ ְת ִבים ֽכֹּ ְת ֵבי ַה ָכּתוּב ְכּ
ַא ְשׁ ֻמרוֹת וְ שׁ ְֹמ ֵרי ַהשּׁ ְֹמ ִרים ְשׁ ֻמרוֹת ַ ֽה ַא ְשׁמ ֶֹרת ִמ ְשׁ ָמר ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְשׁ ָמרוֹת ִמ ְשׁ ְמרוֹת ִשׁ ֻמּ ִרים
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מוּרה ְשׁ ֻמ ַרת ְפּ ֻק ָדּה ְפּ ֻק ַדּת ְפּ ֻקדּוֹת ְפּ ֻקדּ ֹת ֶפּ ַשׁע ְפּ ָשׁ ִעים ִפּ ְשׁ ֵעי ִמ ְל ָח ָמה ִמ ְל ֶח ֶמת ִמ ְל ָחמוֹת
וְ ַא ְשׁ ָ
י־אל
ת־ה ֶמּ ֶלְך ִא ְמ ֵר ֵ
תוּלת ְבּתוּלוֹת ְבּ ֻתֹלת ֶא ֶרץ ֲא ָרצוֹת ַא ְרצוֹת ִא ְמ ָרה ִא ְמ ַר ַ
תוּלה ְבּ ַ
ִמ ְל ֲחמוֹת ְבּ ָ
ֶפּ ַתח ְפּ ַת ִחים ִפּ ְת ֵחי ָבּ ָשׂר ְבּ ַשׂר ְבּ ָשׂ ִרים ָכּ ָ
ל־ה ָבּ ָשׂר ָכּל־ ְבּ ַשׂר־ק ֶֹדשׁ ֱאמוּנָ ה ֱאמוּנַ ת
ל־בּ ָשׂר ָכּ ַ
ֱאמוּנוֹת גָּ ב ַֹהּ גְּ ַבהּ גְּ ב ִֹהים גְּ בֹהוֹת א ַֹרח ֳא ָרחוֹת ָא ְרחוֹת גּוֹי גּוֹיִ ים גּוֹיֵ י ָבּ ָקר ְבּ ַקר ְבּ ָק ִרים ְבּ ָר ָכה
ִבּ ְר ַכּת ְבּ ָרכוֹת ִבּ ְרכּוֹת ָח ְכ ָמה ָח ְכ ַמת שׁ ֵֹמ ַע שׁ ַֹמ ַעת נִ ְשׁ ָמ ִעים נִ ְשׁ ַמ ַעת נִ ְשׁ ְמעוֹת
תוֹלדוֹת ִשׁ ְב ָע ַתיִם
ִשׁ ְפ ָחה ַא ֲח ִרית ַא ְתּ־שׁ ֶֹא ֶלת ַהיָּ ִמים ָ ֽליְ ָלה ַהגִּ בּ ִֹרים ָל ֵעינַ יִם ַה ַדּ ַעת ִל ְפנֵ י ָה ַא ֶח ֶרת ְ
ת־ה ָשּׂ ֶדה ְבּנוֹת
ל־חיַּ ַ
י־ה ַבּיִ ת וְ ִמ ְצ ַריִם ס ֶֹכנֶ ת ָכּ ַ
שׁ־חיָּ ה ְל ַד ְל ֵת ַ
ְבּ ִרית ָשׂ ָפה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים נ ְֹשׂ ֵאי ִק ְד ַמת נֶ ֶפ ַ
אתיִם ְבּ ֵה ָמה ָאחוֹת א ֵֹיְבי זֶ ַעת וְ זֹאת־א ֶֹמ ֶרת ִמ ְל ָח ָמה יָ ַדיִם
ֹלהים נַ ֲה ַריִם ָה ֲאנָ ִשׁים ָמ ַ
מוּת־א ִ
ֱ
ְשׁנֵ י ְד
י־שׁאוּל ְבּ ָכ ִ
ת־שׁנָ ה ֵמ ֲא ָריוֹת ַהזּ ֶֹח ֶלת ְשׁנַ יִם ֵמ ַר ֲאשׁ ֵֹת ָ
ל־שׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַפ ֲע ַמיִם ְשׁל ִשׁים
וּמ ַא ָ
גָּ ְפ ִרית ְ
אתיִם
וּמ ַ
הוּדית ָ
י־יוֹאב ֵמ ַהנְּ ָע ִרים ַהכּ ֶֹת ֶרת ַמ ְלכוּת נְ ָקמוֹת ַתּ ְר ֵד ָמה ָשׁנִ ים יְ ִ
ֵמאוֹת ְל ִשׁ ְב ַעת ִמנַּ ֲע ֵר ָ
ת־מיִם ְשׁמוֹת י ְֹש ֵבי ְמ ַד ֶבּ ֶרת ְמ ָע ַרת ַר ִבּים ֶא ְפ ַריִם ְשׂ ַפת ְשׁ ֵא ִרית ע ְֹב ִדים ַה ַמּ ֲעלוֹת ִדּ ְב ֵרי
וְ ֵח ַמ ַ
וּב ִכנֹּרוֹת ַה ֵשּׁנִ ית ֲע ֶשׂ ֶרת ַל ֲא ֻחזַּ ת ְהיוֹת ִח ִטּים זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה
וּשׁ ָל ִמים ָת ִמים ְ
ַמ ְמ ְלכוּת ִשׁ ְפ ַחת ְ
ת־סד ֹם ַה ָפּ ָר ִשׁים נִ ְמ ֶר ֶצת
זַ ֲע ַק ְ
• věty (rozpoznávej a určuj nominální tvary):

ֹלהים
הוּדה׃ וַ יַּ ְצ ַמח יְ הוָ ה ֱא ִ
ל־אנְ ֵשׁי יְ ָ
ֹלהים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל׃ וְ ֶהם ְמ ָל ִכים ָר ִעים ְבּ ֵעינֵ י ָכּ ֲ
יְ הוָ ה הוּא ָה ֱא ִ
אמר יִ ְצ ָחק ַהקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב וְ ַהיָּ ַדיִם יְ ֵדי ֵע ָשׂו׃ וַ יְ ִהי
ן־ה ֲא ָד ָמה ֵעץ ַה ַחיִּ ים וְ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב וָ ָ ֽרע׃ וַ יּ ֺ ֶ
ִמ ָ
ת־דּ ְב ֵרי ָא ִביו
וּשׁ ָל ִמים׃ ִכּ ְשׁמ ַֹע ֵע ָשׂו ֶא ִ
וּמ ַאת ָשׁנָ ה׃ וַ יַּ ַעל ָדּוִ ד עֹלוֹת ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ְ
לשׁים ְ
ָא ָדם ְשׁ ִ
הוּדית
ן־א ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה וַ יִּ ַקּח ִא ָשּׁה ֶאת־יְ ִ
ד־מאֹד׃ וַ יְ ִהי ֵע ָשׂו ֶבּ ַ
וּמ ָרה ַע ְ
וַ יִּ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה גְּ ד ָֹלה ָ
וּל ִר ְב ָקה׃ וַ יַּ ְרא יְ הוָ ה ִכּי ַר ָבּה ָר ַעת
רוּח ְליִ ְצ ָחק ְ
ת־בּ ְשׂ ַמת ַה ִח ִתּי וַ ִתּ ְהיֶ ין ָ מ ַֹרת ַ
ת־בּ ֵא ִרי ַה ִח ִתּי וְ ֶא ָ
ַבּ ְ
ל־היּוֹם׃
ָה ָא ָדם ָבּ ָא ֶרץ וְ ָכל־יֵ ֶצר ַמ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ַרק ַרע ָכּ ַ
)Zbytky pádů – akuzativ směrový (K 41; W 35; S 16.3

יְמה ָ /שׁם ← ָשׁ ָמּה
חוּצה ָ /שׁ ַמיִם ← ָשׁ ַמ ָ
יְמה ֶ /א ֶרץ ← ַא ְר ָצה  /חוּץ ← ַה ָ
ִמ ְצ ַריִם ← ִמ ְצ ַר ָ
• věty:

ר־א ָתּה
ן־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ ַ
ל־א ְב ָרם ָשׂא־נָ א ֵעינֶ יָך ְוּר ֵאה ִמ ַ
וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ ַא ַפּיִם ַא ְר ָצה׃ וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ַ
וּספֹּר
יְמה ְ
אמר ַה ֶבּט־נָ א ַה ָשּׁ ַמ ָ
חוּצה׃ וַ יּ ֺ ֶ
ת־א ְב ָרם ַה ָ
יּוֹצא יְ הוָ ה ֶא ַ
ָשׁם ָצפֹנָ ה וָ ֶ֫נגְ ָבּה וָ ֵ ֫ק ְד ָמה וָ ַ֫י ָמּה׃ וַ ֵ
כּוֹכ ִבים׃
ַה ָ
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)Nepravidelná nomina (K 45; W 30; S 21
• tvary:

ָאב ֲא ֵחי ֲא ִבי ָבּנוֹת ָאח ֲאחוֹת ֶבּן־ ָאבוֹת ִעיר ֵא ֶשׁת ַמיִם ִאישׁ ְבּנֵ י ָע ִרים ֵמי ַא ִחים נְ ֵשׁי ַבּת ָבּנִ ים
אשׁים ָאחוֹת ֵבּן ַאנְ ֵשׁי ָשׁ ַמיִם נָ ִשׁים
ִא ָשּׁה ְבּנוֹת ֲאנָ ִשׁים ֲאבוֹת ָר ִ
• věty:

ת־ה ָרן
ת־א ְב ָרם ָשׂ ַרי וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת־נָ חוֹר ִמ ְל ָכּה ַבּ ָ
 1.וַ יִּ ַקּח ַא ְב ָרם וְ נָ חוֹר ָל ֶהם נָ ִשׁים ֵשׁם ֵא ֶשׁ ַ
י־מ ְל ָכּה וַ ֲא ִבי יִ ְס ָכּה׃ )(Gn 11,29
ֲא ִב ִ

וּשׁנָ יִם ְבּנֵ י ְשׁ ַפ ְטיָ ה ְשׁלשׁ ֵמאוֹת
ִ 2.מ ְס ַפּר ַאנְ ֵשׁי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ...בּנֵ י ַפ ְרעֹה ַא ְל ַפּיִם ֵמ ָאה ִשׁ ְב ִעים ְ
אתיִם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ַא ְר ָבּ ָעה׃ )(Ezd 2,2n
וּשׁנָ יִם ְ ...בּנֵ י ֵע ָילם ֶא ֶלף ָמ ַ
ִשׁ ְב ִעים ְ
ת־בּנֵ י זִ ְל ָפּה נְ ֵשׁי ָא ִביו׃ )(Gn 37,2
ת־בּנֵ י ִב ְל ָהה וְ ֶא ְ
ת־א ָחיו ֶ ...א ְ
יוֹסף ר ֶֹעה ֶא ֶ
ֵ 3.
אוּריָּ הוּ ַה ִח ִתּי ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ִא ָשּׁה׃ )(2S 12,10
ת־א ֶשׁת ִ
 4.וַ יִ ַקּח ָדּוִ ד ֶא ֵ

ל־א ִביגַ ל ַבּת־נָ ָחשׁ ֲאחוֹת ְצרוּיָ ה ֵאם
ר־בּא ֶא ֲ
וּשׁמוֹ יִ ְת ָרא ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֲא ֶשׁ ָ
ן־אישׁ ְ
 5.וַ ֲע ָמ ָשׂא ֶב ִ
יוֹאב׃
ָ
ל־אנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ...׃ )(1S 8,22
מוּאל ֶא ַ
אמר ְשׁ ֵ
 6.וַ יּ ֺ ֶ
ל־ה ֶמּ ֶלְך ...׃ )(1Kr 3,16
ָ 7.אז ָתּבֹאנָ ה ְשׁ ַתּיִם נָ ִשׁים זֹנוֹת ֶא ַ

 8.וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ט ִֹבים ָלנוּ ְמאֹד ...׃
אשׁיָּ הוּ ֶמ ֶלְך יְ ָ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ הוֹיָ ִקים ֶבּן־י ֹ ִ
ָ 9.ל ֵכן כּ ָ
הוּדה  ...הוֹי ֶא ִחי וְ הוֹי ֶאחוֹת׃ )(Jr 22,18
יְפת ַמ ְר ֶאה׃
יְתה ִא ָשּׁה ַ
וּשׁ ָמהּ ָתּ ָמר ִהיא ָ ֽה ָ
וּבת ַא ַחת ְ
לוֹשׁה ָבנִ ים ַ
 10.וַ יִּ וָּ ְלדוּ ְל ַא ְב ָשׁלוֹם ְשׁ ָ
יּוֹלד ָא ָדם ָבּנִ ים ָ
וּבנוֹת׃ )(Gn 5,4
 11.וַ ֶ
ת־ה ָע ִרים׃ )(1Kr 9,12
 12.וַ יֵּ ֵצא ִח ָירם ִ ...ל ְראוֹת ֶא ֶ
וּבנוֹת ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִם׃ )(Gn 24,13
ל־עין ַה ַמּיִם ְ
ִ 13.הנֵּ ה ָאנ ִֹכי נִ ָצּב ַע ֵ
ר־ע ְפרוֹן׃ )(Joz 15,9
ל־ע ֵרי ַה ֶ
 14.וְ יָ ָצא ֶא ָ
 15.לֹא יָ ַד ְע ִתּי ָאנָ ה ָ ֽה ְלכוּ ָה ֲאנָ ִשׁים׃ )(Joz 2,5
Souhrnné cvičení:

ל־בּנֵ י
 1.וַ יֵּ ְצאוּ ַא ְר ָצה ְכּנַ ַען׃ ֽ ַ 2.ה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ הוָ ה ַ ֽה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָ ה׃ ִ 3.הנֵּ ה ָאנ ִֹכי ָבּא ֶא ְ
ן־א ָדם
ל־ה ֶמּ ֶלְך ֵלאמֹר ֶבּ ָ
ֹלהים ח ֵֹר ָבה׃  5.וַ יְ ִהי ְדּ ַבר־יְ הוָ ה ֶא ַ
ל־הר ָה ֱא ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  4.וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה ֶא ַ
גוּרי ָא ִביו ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנַ ַען׃ 7.
ִהנֵּ ה ֵבית־יִ ְשׂ ָר ֵאל  ...נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה׃  6.וַ יֵּ ֶשׁב יַ ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
ל־ס ֶפר
תוּבים ַע ֵ
יֶתר ִדּ ְב ֵרי ֲא ִביָּ ם ְכּ ִ
הוּדה׃  8.וְ ֶ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
כּ ָ
ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
הוּדה׃  9.וַ יִּ ַקּח ַא ְב ָר ָהם ֶאת ְשׁנֵ י נְ ָע ִרים ִאתּוֹ וְ ִהנֵּ ה ָשׁם ְמקוֹם ַה ִמּזְ ֵב ַח׃ .
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אמר
הוּדה׃  11.וְ ִהנֵּ ה ַאנְ ֵשׁי ְבנֵ י ָה ִעיר ַאנְ ֵשׁי ְבנֵ י ְב ִליַּ ַעל׃  12.וַ יּ ֺ ֶ
ית־ל ֶחם יְ ָ
 10ע ְֹב ִרים ֲאנַ ְחנוּ ִמ ֵבּ ֶ
אֹלהי יַ ֲעקֹב׃ ַ 13.ר ִבּים גִּ בּ ֵֹרי ָע ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ 14.
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
ֹלהי ָא ִביָך ֱא ֵ
ָאנ ִֹכי ֱא ֵ
תּוֹרה׃ 17.
ת־ס ֶפר ַה ָ
מוּאל ֵאין ֶמ ֶלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ִ 15.מי ָה ָאח ַה ָקּטֹן׃ ִ 16.מי ָכ ַתב ֶא ֵ
ימי ְשׁ ֵ
ִבּ ֵ
ָה ַל ְכנוּ ֶא ְ
י־ה ָא ֶרץ ָבּאוּ
ל־מקוֹם ָהא ֶֹהל׃  . 18לֹא נָ ִביא ֲאנִ י וְ לֹא ֶבן־נָ ִביא׃ ִ 19.מכֹּל ַע ֵמּ ָ
י־כ ָ ֽ
ל־שֹׁלמֹה ֶמ ֶלְך־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ָהיָ ה ָח ָכם ְמאֹד ְבּ ֵעינֵ ָ
ל־ה ַע ִמּים׃  20.וְ ִא ָשּׁה ַא ַחת
ֶא ְ
טּוֹבים וְ לֹא ֶא ָ ֽ
ל־ה ִ
מוּאל׃ ֵ 21.עינֵ י יְ הוָ ה ֶא ַ
יאים ע ֶֹמ ֶדת ִל ְפנֵ י ְשׁ ֵ
י־הנְּ ִב ִ
י־בנֵ ַ
ִמנְּ ֵשׁ ְ
ל־ה ָר ִעים׃ 22.
טוֹבים
ץ־כּנָ ַען׃ ִ 23.מי ַכיהוָ ה ַבּ ָשּׁ ַמיִם׃ ִ 24.
י־ה ָשּׁ ַמיִם ְבּ ֶא ֶר ְ
כוֹכ ֵב ַ
וּכ ְ
ר־ה ֲא ָד ָמה ְ
וּבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲע ַפ ָ ֽ
ְ
דוֹשׁה ִא ָשּׁה זְ ֵקנָ ה וַ ֲח ָכ ָמה׃  26.לֹא ִאישׁ טוֹב
וַ ֲח ָכ ִמים ִדּ ְב ֵרי ְשֹׁלמֹה׃ ָ 25.בּ ִעיר ַה ִהוא ַה ְקּ ָ
טוֹבים׃ 30.
דוֹלים וְ ִ
הוּא׃ ִ 27.מי ֲא ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ָ 28.קדוֹשׁ ַהיּוֹם ַליהוָ ה׃ ַ 29.בּגָּ ן ַה ִהוא ֵע ִצים גְּ ִ
אמר מ ֶֹשׁה ֶאל־כֹל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ִ
ָ
ת־דּ ְב ֵרי ְבּ ִרית־יְ הוָ ה׃
טוֹבה ָה ִא ָשּׁה׃  31.וַ יּ ֺ ֶ

Slovíčka:
gramatický člen
dům

ַבּיִת

ֵבּית

ָ ֽבּ ִתּים

otec

ָאב

ֲא ִבי

ָאבוֹת ֲאבוֹת

bratr

ָאח

ֲא ִחי

ַא ִחים ֲא ֵחי

sestra
syn

ָאחוֹת ֲאחֹת

ֲא ָחיוֹת

ֵבּן

ֶבּן

ָבּנִ ים ְבּנֵ י

dcera

ַבּת

ַבּת

ָבּנוֹת ְבנוֹת

muž

ִאישׁ

ִאישׁ

ֲאנָ ִשׁים ַאנְ ֵשׁי

žena

ִא ָשּׁה ֵא ֶשׁת

נָ ִשׁים נְ ֵשׁי

יוֹם

יְמי
יָמים ֵ
ִ

den
nebesa

ָשׁ ַמיִם ָשׁ ֵמי

voda

ַמיִם

město

ִעיר

rok

~~38

ַה ּ◌◌◌

ָשׁנָ ה

ימי
ֵמי & ֵמ ֵ
ָע ִרים ָע ֵרי
ְשׁנַ ת

ָשׁנִ ים & ָשׁנוֹת

LEKCE 3.

ִפּי

ֵשׁם

jméno

ָשׁם

adv tam

ֶפּה

ústa

ָמקוֹם

ְמקוֹמוֹת

místo

ָ ֫ ֽבּ ִתּים ָ ֫ ֽבּ ֵתּי

ֵבּית

ַ֫בּיִת

dům

ֵכּ ִלים

ְכּ ֵלי

ְכּ ִלי

náčiní, nástroje, předměty

אשׁים
ִ ָר

רֹאשׁ
כוֹכ ִבים
ָ

hvězdy

שׁ ֵֹמר

strážce

ִא ְמ ָרה
סוּסי
ֵ סוּסים
ִ

ֵע ִצים ֲע ֵצי

hlava / vrchol / začátek

slovo / řeč / výrok

סוּס

kůň

חוּץ

venku, ulice

ֵעץ

dřevo / strom

קוֹל

hlas

יַ ד

ruka

ַע ִמּים ַע ֵמּי

ַעם

lid

גּוֹיִ ים גוֹיֵ י

גּוֹי

národ (ČEP: „pronárod“)

יִ ְשׂ ָר ֵאל

Izrael
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LEKCE 4.
)Zájmena osobní přívěsná – suffixy (K 28 a 30; W 28; S 11.2 a 17
plurál
náš

singulár
můj
ִ◌י

◌נוּ

1.

váš
◌כם
ֶ

ָ◌ tvůjך

2. m

váš

◌כן
ֶ

ְ◌ tvůjך

2. f

◌וֹ

3. m

jejich

ָ◌ם

◌הם
ֶ

jeho

jejich

ָ◌ן

◌הן
ֶ

její

◌ה
ָ
ָ◌הּ

3. f
Cvičení:
Tvary suffixů:

יה – ָ◌יו
נוּ – ִ◌י – ַ◌י – ֶכן – ָ◌ן – ָך – ְך – ֶ◌יָך – ָ◌ם – ֶכם – ִ◌י – ַ◌יִ ְך – וֹ – ָ◌ם – ָ◌הּ – ֶ◌ ָ
יה – ִ◌י – נוּ – ַ◌י – ְך – ָך – נוּ – וֹ – ָך – ֶ◌יָך – ָ◌הּ – ָ◌ם –
– ָ◌ן – ַ◌י – ֶכן – ְך – ָך – ֶ◌ ָ
יה – ֶכם – ִ◌י – וֹ – ָ◌יו – ָך – ֶ◌ ָ
ֶ◌ ָ
יה – ָ◌ן – ֶכן – ָ◌ם – ֶ◌יָך – ַ◌יִ ְך – ֶכם – ְך – ָ◌הּ – ָ◌ן –
ַ◌י – ַ◌יִ ְך – נוּ – ֶכן – ִ◌י – ָך – ֶ◌ ָ
יה –ָך – ָ◌הּ – נוּ
יה – ָ◌יו – וֹ – ָ◌הּ – ָ◌ם – ֶ◌יָך – ִ◌י – ֶ◌ ָ
יה – ֶכם – נוּ – ֶכן – ָ◌יו – ַ◌י – ִ◌י –
– ָ◌יו – ָ◌ם – ַ◌י – ֶכם – ֶ◌יָך – ְך – ַ◌יִ ְך – וֹ – ָ◌ן – ֶ◌ ָ
ָ◌ן – ְך – ָ◌הּ – ֶ◌יָך – ַ◌יִ ְך – ֶ◌ ָ
יה – ָך – ָ◌ם – ַ◌י – ָ◌יו – ֶכם – וֹ – נוּ – ֶכן – ֶכם – ָ◌ן – ֶכן
יה – ִ◌י – ַ◌יִ ְך – נוּ – ְך – ָך – נוּ – וֹ – ָך – ָ◌יו – ָ◌ן
– ֶ◌יָך – ָ◌ם – ֶכם – ָ◌יו – ְך – ָ◌הּ – ֶ◌ ָ
יה – ָ◌ם – ַ◌י – ַ◌יִ ְך
– ַ◌י – נוּ – ֶכן – ֶ◌יָך – ִ◌י – ָך – וֹ – ָ◌יו – ֶ◌ ָ
Nomina se suffixy:

יכם
יכם ְדּ ָב ַרי ְדּ ָב ָ ֫ריִ ְך ְדּ ָב ְרָך ְדּ ָב ִרי ַע ְבדּוֹ ַע ְב ְדָּך ֲע ָב ָדיו ַע ְב ֶ ֑דָּך ֲע ָב ֶ ֫דיָך ַע ְב ֵד ֶ
ְדּ ָברוֹ ְדּ ָב ֶריָך ִדּ ְב ֵר ֶ
אשׁ ֶכם
אשׁיו ר ֹ ְ
יהן ָר ָ
אשׁ ֶ
אשׁם ָר ֵ
אשְׁך ר ֹ ָ
יה ר ֹ ֵ
אשׁ ָ
אשׁהּ ָר ֶ
אשָׁך ר ֹ ָ
אשׁינוּ ר ֹ ְ
אשׁנוּ ָר ֵ
אשׁי ר ֹ ֵ
אשׁי ָר ַ
רֹ ִ
יכם ְבּ ָר ָכה ִבּ ְר ַכת ְבּ ָרכוֹת ִבּ ְרכוֹת ִבּ ְר ָכ ִתי ִבּ ְר ָכ ֶ֫תָך
יכם ֵמ ִראשׁ ֵֹת ֶ
אשׁ ֶ
אשׁן ָר ֵ
יהם רֹאשׁוֹ ר ֹ ָ
אשׁ ֶ
ָר ֵ
ית ֶכם ְבּ ִריתוֹ
יתָך ְבּ ִר ְ
יתי ְבּ ִר ְ
יה ְבּ ִרית ְבּ ִר ִ
כוֹת ָ
יכם ִבּ ְר ֶ
כוֹת ֶ
וּב ְר ָכ ִתי ִבּ ְר ֵ
כוֹתיו ִ
כוֹתם ִבּ ְר ָכתוֹ ִבּ ְר ָ
ִבּ ְר ָ
יתְך ְבּ ִר ָ
ְבּ ִר ֵ
יהם ֳק ָד ָשׁיו ְצ ָד ָקה
יכם ָק ְד ְשָׁך ָק ְדשׁוֹ ָק ְד ֵשׁ ֶ
יתהּ | ק ֶֹדשׁ ָק ְד ִשׁי ָק ְד ָשׁם ָק ְד ֵ֫שׁנוּ ָק ְד ֵשׁ ֶ
ישְׁך
ישׁי ִא ֵ
ִצ ְד ַקת ִצ ְד ָקתוֹ ִצ ְד ָק ְתָך ִצ ְד ָקתוֹ ִצ ְד ָק ָתם ִצ ְד ָק ֵתְך ִצ ְד ָק ָתן ִצ ְד ָק ִתי ִצ ְד ָק ָתהּ ִאישׁ ִא ִ
יהם ֱא ִ
יה ֲאנָ ֵשׁ ֶ
יהן ֲאנָ ֶשׁיָך ֲאנָ ַשׁי ֲאנָ ָשׁיו ֲאנָ ֶשׁ ָ
ֹלהיו
ֹלהים ֱא ָ
יכם ֲאנָ ֵשׁינוּ ֲאנָ ֵשׁ ֶ
ישׁהּ ַאנְ ֵשׁי ֲאנָ ֵשׁ ֶ
ִא ָ
ֹלהימוֹ ֶמ ֶלְך ְמ ָל ִכים ַמ ְל ֵכי ַמ ְל ִכּי
ֹלהינוּ ֱא ַ
יכם ֱא ֵ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
יהן ֱא ֵ
ֹלה ֶ
יה ֱא ֵ
ֹלה ָ
ֹלהיָך ֱא ֵ
יהם ֱא ֵ
ֹלה ֶ
להיִ ְך ֱא ֵ
יה ַמ ְל ֵכינוּ ַמ ְל ָכּהּ ַמ ְל ְכָּך ַמ ְל ֵכ ֶ
ַמ ְל ֵכּנוּ ַמ ְל ָכּם ַמ ְל ֶכ ָ
יהם ַמ ְל ֵכְּך ַמ ְלכּוֹ ַבּיִ ת ֵבּית ָבּ ִתּים ָבּ ֵתּי
יכם ַמ ְל ֵכ ֶ
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יהם ִא ָשּׁה ֵא ֶשׁת
יכם ָבּ ֵתּ ֶ
יתְך ָבּ ַתּיִ ְך ָבּ ֵתּ ֶ
יתנוּ ֵבּ ֵ
יתם ָבּ ֶתּיָך ֵבּ ֵ
יתהּ ֵבּ ָ
יתָך ָבּ ֵתּינוּ ֵבּ ָ
יתי ֵבּיתוֹ ָבּ ָתּיו ֵבּ ְ
ֵבּ ִ
יהם
יכם נָ ֶשׁיָך נָ ָשׁיו נְ ֵשׁ ֶ
ִא ְשׁתּוֹ ִא ְשׁ ְתָּך ִא ְשׁ ִתּי נְ ֵשׁי נָ ַשׁי נָ ֵשׁינוּ נְ ֵשׁ ֶ
יה ֲע ָב ָדיו נַ ְפ ִשׁי ְדּ ָב ָריו ָא ִבי ֲאב ַֹתי יָ ָדיו ִק ְר ָבּהּ ַח ְר ֵבּינוּ נֶ גְ דוֹ ַכ ָפּיו
יוֹשׁ ֶב ָ
יחיִ ְך ִס ְת ִרי זִ ְקנָ ָתהּ ְ
ְבּ ִר ַ
יה ַח ְס ֵדְך
חוֹת ָ
יה ַח ְרבּוֹ ַרגְ ַליִ ְך ִס ְתרוֹ ִמ ְס ַפּ ְר ֶכם נַ ְפ ָשׁהּ ֶפּ ָח ֶתָך ִמ ְס ָפּ ָרם ַפּ ֶ
ַכּ ְר ֵמנוּ ַכּ ְר ֵמינוּ ְכּ ָר ֶמ ָ
יסיו ָפּ ֳע ֵלְך ַכּ ְרמוֹ ַח ְר ָבּם
כוּתי ְמקוֹמוֹ ַכּ ְר ִמי ָס ִר ָ
ַח ְר ָבּהּ ַמ ְל ִ
• věty:

יה׃ ָדּוִ ד ַמ ְל ָכּהּ׃ ַמ ְל ֵכנוּ ָדּוִ ד טוֹב וְ יָ ָשׁר ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה
יוֹשׁ ֶב ָ
רוּשׁ ַל ִם׃ ֲאנַ ְחנוּ ְ
ֲאנַ ְחנוּ שׁ ְֹמ ֵרי ִע ֵירנוּ יְ ָ
אֹלהינוּ וְ ָדּוִ ד ַע ְבדּוֹ ֶע ֶבד יְ הוָ ה׃ ְל ַא ְב ָר ָהם
ֹלהיו׃ יְ הוָ ה הוּא ַמ ְל ֵכּנוּ וֵ ֵ
טוֹבה ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱא ָ
ַמ ְלכוּתוֹ ָ
ְשׁ ֵתי נָ ִשׁים ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ וְ ָהגָ ר ִפּ ַילגְ שׁוֹ׃
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמֹר ְל ַע ְב ְדָּך ָדוִ ד ָא ִבי׃ ְ 2.בּנֵ י יְ ָ
הוּדה לֹא ָ ֽה ְלכוּ ִב ְד ָר ַכי ַל ֲעשׂוֹת
 1.וְ ַע ָתּה יְ הוָ ה ֱא ֵ
יהם׃ ַ 3.חי יְ הוָ ה ֱא ֵ
וּמ ְשׁ ָפּ ַתי ְכּ ָדוִ ד ָא ִב ֶ
ַהיָּ ָשׁר ְבּ ֵעינַ י וְ ֻחקּ ַֹתי ִ
ֹלהי ְצ ָבאוֹת
ֹלהיָך׃ ַ 4.חנֵּ נוּ יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־מזְ ְבּח ֶֹתיָך ָה ָרסוּ וְ ֶאת־נְ ִב ֶ
יתָך ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶא ִ
יאיָך ָ ֽה ְרגוּ ְבּ ֶח ֶרב׃ ִ 5.הנֵּ ה ָא ִביְך
י־עזְ בוּ ְב ִר ְ
ִכּ ָ ֽ
ישׁע ֵלאמֹר ַע ְב ְדָּך
ל־א ִל ָ
יאים ָצ ֲע ָקה ֶא ֱ
מוֹל ְד ֵתְּך׃  6.וְ ִא ָשּׁה ַא ַחת ִמנְּ ֵשׁי ְבנֵ י ַהנְּ ִב ִ
וְ ִא ֵמְּך וְ ֶא ֶרץ ַ
אֹלהיִ ְך ֱא ַ
אמר רוּת ַע ֵמְּך ַע ִמּי וֵ ַ
ִא ִ
ֹלהי׃ ָ 8.אז ָא ַמר
ישׁי ֵמת וְ ַא ָתּה יָ ַד ְע ָתּ ִכּי ַע ְב ְדָּך...׃  7.וַ תּ ֹ ֶ
ם־ע ָב ֶדיָך ָבּ ֳאנִ יּוֹת׃  9.וַ יָּ ַעד יְ הוָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
הוֹשׁ ָפט יֵ ְלכוּ ֲע ָב ַדי ִע ֲ
ן־א ְח ָאב ֶאל־יְ ָ
ֲא ַחזְ יָ הוּ ֶב ַ
יתי
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֹל־ה ָ
קּוֹתי ְכּכ ַ
בוֹתי וְ ֻח ַ
יכם ָה ָר ִעים וְ ִשׁ ְמרוּ ִמ ְצ ַ
יהוּדה ֵלאמֹר ֻשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
וּב ָ
ִ
רפּם
ת־ע ָ
יאים  ...וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יַּ ְקשׁוּ ֶא ָ
יכם ְבּיַ ד ַהנְּ ִב ִ
יכם וַ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵל ֶ
ת־אב ֵֹת ֶ
ֶא ֲ
ֹלה ֶ
בוֹתם ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ַבּיהוָ ה ֱא ֵ
י־בי
ל־תּ ְפגְּ ִע ִ
אמר רוּת ֶאל־נָ ֳע ִמי ַא ִ
יהם׃  10.וַ תּ ֹ ֶ
ְכּע ֶֹרף ֲא ָ
אמר נָ ֳע ִמי ְל ַכ ָלּ ָתהּ ָבּרוְּך הוּא
ֹלהי׃  11.וַ תּ ֹ ֶ
ֹלהיִ ְך ֱא ָ
ְל ָעזְ ֵבְך ָלשׁוּב ֵמ ַא ֲח ַריִ ְך ִכּי ַע ֵמְּך ַע ִמּי וֵ א ַ
ם־אב ָֹתיו
בוֹתיו וַ יִּ ָקּ ֵבר ִע ֲ
ם־א ָ
הוֹשׁ ָפט ִע ֲ
ַליהוָ ה ָ ...קרוֹב ָלנוּ ָה ִאישׁ ִמגּ ֲֹא ֵלנוּ הוּא׃  12.וַ יִּ ְשׁ ַכּב יְ ָ
ְבּ ִעיר ָדּוִ ד ָא ִביו׃
)Ostatní zájmena (K 31–34; W 32; S 11.3–4
)zájmena ukazovací (pronomina demonstrativa
)tato (sg f

זֹאת

)tito (pl

ֵא ֶלּה

) tento (sg mזֶ ה

)zájmena tázací (pronomina interrogativa
co

ָמה ֶמה
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ת־מי – ָמה הוּא –
י־א ָתּה – ֶא ִ
ן־מי הוּא – ְל ִמ ַ
ת־מי ִהיא – ֶבּ ִ
ִמי זֹאת – ִמי ַא ָתּה – ִמי ֵא ֶלּה – ַבּ ִ
ָמה ִס ְפ ִרי ָמה ְשׁמוֹ – זֶ ה ְשׁמוֹ – ִמי ַה ֶמּ ֶלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל – ִמי ָה ִאישׁ ַהזֶּ ה ִ /מי ָה ִאישׁ ַההוּא – ֵא ֶלּה
הוּדה – ָמה ֵשׁם ַה ֶמּ ֶלְך ַהזֶּ ה – ִמי ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ִ /מי ָה ִא ָשּׁה ַה ִהיא
ְשׁמוֹת ַמ ְל ֵכי יְ ָ
• věty:

מּוֹעד ַהזֶּ ה ָכּ ֵעת ַחיָּ ה ַא ְתּ ח ֶֹב ֶרת ֵבּן׃
אמר ַל ֵ
ישׁהּ זָ ֵקן וַ יּ ֺ ֶ
ין־להּ וְ ִא ָ
אמר ֵבּן ֵא ָ
וּמה ָלהּ וַ יּ ֺ ֶ
אמר ֶ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהים יְ הוָ ה ְשׁמוֹ...
ת־ה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ַליהוָ ה  ...יְ הוָ ה הוּא ָה ֱא ִ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ָ 2.אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
ִמי ָכמָֹך ָבּ ֵא ִלים יְ הוָ ה ִמי ָכּמָֹך נֶ ְא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ׃
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ְכּתֹב זֹאת זִ ָכּרוֹן ַבּ ֵסּ ֶפר׃
 3.וַ יּ ֺ ֶ
אשׁי ֲאבוֹת ַה ְלוִ יִּ ם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם׃
י־לוִ י וְ ֵא ֶלּה ָר ֵ
ית־אב ָֹתם  ...וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵ ֵ
אשׁי ֵב ֲ
ֵ 4.א ֶלּה ָר ֵ
ת־ה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַעד ַהיּוֹם ַההוּא׃
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶא ָ
ְ 5.
ת־ה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃
 6.וַ ֲאנָ ְחנוּ שׁ ְֹמ ִרים ֶא ָ
ל־המּ ְֹפ ִתים ָה ֵא ֶלּה׃
ת־כּ ַ
 7.וּמ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרוֹן ָעשׂוּ ֶא ָ
)Nomina segolata (K 44.6; W 44; S 18
ַמ ְל ִכי → ֶמ ֶלְך typ a :

•

ִס ְפ ִרי → ֵס ֶפר typ i :

•

ָק ְד ִשׁי → ק ֶֹדשׁ ֻ , resp.ק ְמ ִצי→ ק ֶֹמץ typ u , resp. ȧ :

•

) (st csזֵ ית → זַ יִת  :י typ trikonsonantních nomin se střední souhláskou

•

) ַבּיִ ת ← ֵבּית ַ /ליִ ל ← ֵליל ַ /עיִ ן ← ֵעין ָ /מוֶ ת ← מוֹת(
יהם ַמ ְל ֵכְּך ַמ ְלכּוֹ ִס ְפ ְרָך ְס ָפ ִרים ַליִ ל ְבּ ֵליל ק ֶֹדשׁ ָק ְד ִשׁי ָק ְד ֵשׁנוּ
ֶמ ֶלְך ְמ ָל ִכים ַמ ְל ֵכי ַמ ְל ִכּי ְמ ָל ֵכ ֶ
יכם
ית ֶ
יתים זֵ ֵ
יתים וְ ַהזֵּ ִ
יתָך זֵ ִ
יכם זַ יִת זֵ ְ
ָק ְד ְשָׁך ְבּ ָק ְדשׁוֹ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ָק ְד ֵשׁ ֶ
• věty:

תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  2.וַ ֲאנִ י ְבּר ֹב ַח ְס ְדָּך
יֶתר ִדּ ְב ֵרי יָ ָר ְב ָעם ְכּ ִ
 1.וְ ֶ
יוֹשׁ ֵ
ִ
יכל ָק ְד ְשָׁך ְבּיִ ְר ָא ֶ ֑תָך׃ ִ 3.כּי יְ הוָ ה שׁ ְֹפ ֵטנוּ יְ הוָ ה ַמ ְל ֵכּנוּ הוּא
ל־ה ַ
יתָך ֶא ֵ
ָאבוֹא ֵב ֶ ֑
יענוּ10׃ 4.
עוֹלם ַח ְסדּוֹ וְ ַעד־דּ ֹר וָ ד ֹר
וּל ָ
ִהנֵּ ה־נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְדָּך ֵחן ְבּ ֵעינֶ יָך וְ ַח ְס ְדָּך ִע ָמּ ִדי׃ ִ 5.כּי־טוֹב יְ הוָ ה ְ
ֱאמוּנָ תוֹ׃

יוֹשׁ ֵיענוּ 10
“ִ = „(on) spasí nás
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LEKCE 4.

)Proklitické předložky (K 84; W 17; S 12.3.1–12.4.1
ִמן – ְל – ְכּ – ְבּ
napojování:

אֹלהים
יהוּדה ָלשׂוּם ַל ֲעשׂוֹת ְכּ ֵצל ִבּ ְשׁ ֵתּי ָבּ ֵאשׁ ִמכֹּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעינֵ י ַכּ ֵסּ ֶפר ַליהוָ ה ֵל ִ
ְבּ ָמ ְלכוֹ ִבּ ָ
בוֹתם ְכּ ָדוִ ד
וּב ְשׁנַ ת ַבּיָּ ִמים ְליָ ָר ְב ָעם ַל ֲא ָ
וּב ִמ ְל ֲחמוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ָבּ ָא ֶרץ ִמ ְפּנֵ י ַבּ ָשּׁנָ ה ַל ֶמּ ֶלְך ִ
ָכּ ָא ֶרץ ְ
ירוּשׁ ַל ִם
וּמ ַכּף ֵמ ַא ְר ַבּע ָל ֲא ֵשׁ ָרה ְל ָא ָסא ִכּ ְשׁמ ַֹע ְכּ ִצ ֳפּ ִרים וְ ַכהוּץ ַל ֲא ֶשׁר ִמ ְבּנוֹת ְבּ ִת ְר ָצה ִבּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִ
ל־בּנִ ים ָל ַד ַעת
יתָך ַלע ְֹב ִרים ִמ ָכּ ָ
ַבּ ֶשּׁ ֶבט ְבּ ֶח ֶרב ִמ ָמּגוֹר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְכּ ַפ ְלגֵ י ְל ַמ ְל ֵכי ַבּיּוֹם ַב ֶח ֶרב ְל ֵב ֶ
תּוֹרה
ל־ה ָ
וּל ָכ ַ
ן־ה ֲא ָד ָמה ְ
וּב ֵל ָבב ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָבּ ָא ֶרץ ֶבּ ָע ָפר ַלה ֶֹשְׁך ִמ ָ
ִל ְמ ֶל ֶכת ָלגוּר ֶבּ ֱא ֶמת ְ
se suffixy:

מוֹה ָבּהּ ָלְך ִמ ְמָּך ָבּנוּ
ִבּי ָכּ ֶהם לוֹ ָכּמוָֹך ְבָּך ָל ֵהן ֵמ ֶהם בּוֹ ָכּמוֹהוּ ִמ ֶמּנִּ י ָבְּך ִלי ָכּמוֹנִ י ָבּ ֶכם ִמ ֵמְּך ָכּ ָ
מוֹכם ָבּ ֵה ָמּה ָבּ ֶהן ִמ ֶכּן ֵמ ֶהם ָכּמוֹנוּ ִמ ֶמּנָּ ה ָל ֶכם ָבּ ֵהנָּ ה ָלהּ
ָבּ ֶכן ִמ ֶמּנּוּ ִמ ֶכּם ָבּ ֶהם ְלָך ָל ַהנָּ ה ָלנוּ ָכּ ֶ
ָכּ ֶכם ֵמ ֵהנָּ ה ִמ ֶמּנּוּ
!) „ne“ (záporkaלֹא  „/k/ němu“ (předložka + suffix) aלו ֺ POZOR na podobnost tvarů
• věty:

ל־בּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃ 3.
ה־לָּך ָהאוֹת ֵמ ֵאת יְ הוָ ה11׃ ַ 2.בּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה ִה ָכּה יְ הוָ ה ָכ ְ
 1.זֶ ְ
ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב תּ ֹ ְ
ית־אבֹת ֶשׂה ַל ָבּיִת׃
אכלוּ ַמצּוֹת׃  4.וְ יִ ְקחוּ ָל ֶהם ִאישׁ ֶשׂה ְל ֵב ָ
אמרוּ מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרוֹן ִל ְפנֵ י ַפ ְרעֹה וְ הוּא לֹא ִשׁ ַלּח ֶא ְ
ת־בנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצוֹ׃  6.כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה
 5.וַ יּ ֺ ְ
ְל ֵבית יַ ֲעקֹב ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַעמּוֹ ֵמ ַהר ִסינָ י׃  7.וַ יֵּ ֶלְך ָה ִאישׁ ִכּ ְד ַבר יְ הוָ ה ָכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר לוֹ יְ הוָ ה
ֹלהיו וְ ֵאין ְבּ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה׃
ֲא ָ
)Adnominální vazba, determinace (K 42; W 23; S 45.1–2
V adnominální vazbě je poslední tvar tvarem řídícím (st abs), jemu předcházející
tvary jsou na něm závislé (st cs). Determinace je tvořena (a) gramatickým členem,
nebo (b) suffixem, nebo (c) vlastním jménem. V adnominální vazbě nelze determinovat vícenásobně:

•

ָדּ ָבר – ְדּ ַבר ֶמ ֶלְך – ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלְך – ְדּ ַבר ַמ ְל ִכּי – ְדּ ַבר ָדּוִ ד – ְדּ ַבר ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל – ַבּיִת – ֵבּית
ֹלהים –
יתי – ְל ֵבית ֱא ִ
ֲעב ָֹדה – ֵבּית יְ הוָ ה – ֵבּיתוֹ – ֵבּית ָה ֲעב ָֹדה – ַבּ ַבּיִת – ְבּ ֵבית יְ הוָ ה – ְבּ ֵב ִ
ת־בּית ָר ָחב
וּמ ֶא ֵ
יתהּ – ֵ
ת־בּ ָ
ת־ה ַבּיִ ת – וְ ֶא ֵ
ת־בּיִ ת – וְ ֶא ַ
ֹלהים – ֶא ַ
ְל ֵבית ִאישׁ ָה ֱא ִ

“ = „znameníאוֹת 11

~~43

LEKCE 4.
Cvičení

ת־בּית ַא ֲהרוֹן יְ ֵדי ָא ָדם ְדּ ַבר ַהכּ ֵֹהן ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד
י־ה ֶמּ ֶלְך ֵבּית ָאב נְ ֵשׁי ַהגּוֹיִ ים ֶא ֵ
ֹלהים ְבּנֵ ַ
רוּח ֱא ִ
ַ
ית־אל ְר ִק ַיע ַה ָשּׁ ַמיִם
הוּדה ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְד ָבּר ֵא ֶשׁת מ ֶֹשׁה ַע ְב ֵדי יְ הוָ ה ֵבּ ֵ
יְמי ָה ָר ָעב ָע ֵרי יְ ָ
ְמקוֹם ְשׁ ֶכם ֵ
ל־ה ְדּ ָב ִרים
ת־כּ ַ
ל־א ֶשׁר־לוֹ ֵבּית ַפּ ְרעֹה ֶא ָ
ֲא ִבי ָה ֶע ֶבד ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה יִ ְשׁ ֵרי ֵלב ֶאת־יְ ֵדי ָאב וְ ָכּ ֲ
ל־בּ ָשׂר ְבּ ַשׂר־ק ֶֹדשׁ ְדּ ַבר־יְ הוָ ה
ת־ה ְדּ ַב ִרים וְ ָכּ ָ
ֹלהים ֲע ֶשׂ ֶר ַ
תּוֹרת ֱא ִ
ַ
ל־דּ ְב ֵרי
ת־כּ ִ
ם־ה ָבּנִ ים ֶא ָ
ֵא ַ
סּוּסים ַמ ְל ַכּת ָה ָא ֶרץ
מה ְפּ ִק ֵידי ַה ִ
י־שֹׁל ֹ
ִדּ ְב ֵר ְ
Adnominální vazba a přístavek – aposice (S 45–46)12
זֶ ה ַה ָדּ ָבר – ָמה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה – ְדּ ַבר ֶמ ֶלְך – ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלְך ַההוּא – ְדּ ַבר ַמ ְל ִכּי ָדּוִ ד – ְדּ ַבר ָדּוִ ד
ֹלהים ַההוּא –
ֹלהינוּ – ְל ֵבית ִאישׁ ָה ֱא ִ
וּב ֵבית יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַמ ְל ִכּי –זֶ ה ְדּ ַבר ָדּוִ ד ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ֵכּנוּ ְ
ל־אנְ ֵשׁי ְבּנֵ י יַ ֲעקֹב
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה – וְ ָכ ַ
ת־כּ ַ
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
ת־בּית ָר ָחב ָה ִא ָשּׁה ַה ִהיא – וַ יּ ֺ ֶ
וּמ ֶא ֵ
ֵ
ל־רכוּשׁ ְבּנֵ י יַ ֲעקֹב נָ ַתן יְ הוָ ה ְבּיַ ד
ל־א ְר ָצם ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ֲאב ָֹתם וְ ָכ ְ
יהם וְ ָכ ַ
ָה ֵא ֶלּה וְ ָכל־נְ ֵשׁ ֶ
אצּר ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל א ָֹיְבם׃
נְ ֻב ַכ ְדנֶ ַ
)Adjektiva (K 46–47; W 18 a 36; S 47.1
Je-li adjektivum užito v přístavku, platí pravidlo kongruence

•

(shoda v čísle, rodu a stavu):

ַ velký důmבּיִת גָּ דוֹל
דוֹלים
ָ velké domyבּ ִתּים גְּ ִ
)(dosl.: ten dům [totiž] ten velký

ַ [ten] velký důmה ַבּיִת ַהגָּ דוֹל
ֵ [ten] jeho velký důmבּיתוֹ ַהגָּ דוֹל

ֵ [ten] velký dům Hospodinůvבּית יְ הוָ ה ַהגָּ דוֹל
POZOR – srovnej s nominálními větami, kde rozdíl v determinaci vyznačuje předěl
mezi oběma částmi výpovědi (např. subjekt – predikát; viz 5. lekce):
on je větší než jeho otec
on je větší než všichni mužové toho města
on je největší ze všech mužů toho města

•

וְ הוּא גָּ דוֹל ֵמ ָא ִביו
וְ הוּא גָּ דוֹל ִמכֹּל ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר

12 Viz též lekce 28.
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ִ ve spojení s adjektivem vyjadřuje komparativ, případně superlativ:מן Předložka
Dům Hospodinův [je] velký.

ֵבּית יְ הוָ ה גָּ דוֹל

Velký [je] dům Hospodinův.

גָּ דוֹל ֵבּית יְ הוָ ה

Dům jeho [je] velký.

•

ֵבּיתוֹ גָּ דוֹל
Cvičení – vazby:

דוֹלה –
לכוּת ַה ִהיא ַהגְּ ָ
ת־ה ַמּ ְ
דוֹלה – ֶא ַ
ֶמ ֶלְך גָּ דוֹל – ְמ ָל ִכים גְּ ד ִֹלים – ַה ֶמּ ֶלְך ַהגָּ דוֹל – ַמ ְל ָכּה גְּ ָ
דוֹלה – נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר ַהגְּ ָ
ֹלהיָך
דוֹלה – וְ גוֹי ָקדוֹשׁ – ָא ֵכן ַעם ָקדוֹשׁ ַא ָתּה ַליהוָֹ ה ֱא ֶ֫
ֶא ֶרץ גְּ ָ
• věty:

יכם ַה ָקּטֹוֹן׃ ְ 3.בּנוֹת ָה ָא ָדם טֹבוֹת ֵהנָּ ה׃ 4.
אמר מ ֶֹשׁה ָמה ַה ַמּ ְר ֶאה ַהגָּ ד ֹל ַהזֶּ ה׃ ִ 2.מי ֲא ִח ֶ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ל־ה ֱא ִ
ִכּי־גָּ דוֹל יְ הוָ ה ִמ ָכּ ָ
טוֹבים ָלנוּ ְמאֹד׃ ִ 6.כּי ִאישׁ גָּ דוֹל הוּא ְמאֹד׃ 7.
ֹלהים׃  5.וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ִ
ֵה ָמּה ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַהזֹּאת ִמ ָקּטֹן וְ ַעד־גָּ ד ֹל׃ ַ 8.ה ָמּ ָלְך ַהגָּ דוֹל ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר׃  9.וְ ָע ִרים גְּ ד ֹלוֹת ָבּ ָא ֶרץ
טוֹבה ִהיא׃
ַה ִהיא׃  10.וְ ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ֵמיהוָ ה ֶא ֶרץ ָ
Souhrnné cvičení:
Určuj morfémy tvarů (nominální koncovky, suffixy, člen, předložky) a typ vazby mezi nominálními tvary (adnominální vazba ~ přístavek):

טוֹב ָתהּ ְדּ ַבר ַמ ְל ִכּי ְל ֶא ֶשׁת
טוֹבת ָה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ְל ָ
ַ
טוֹבה
ָ
יכם נָ ֶשׁיָך ְלנָ ַשׁי ְבּ ִא ְשׁתּוֹ ַהטּוֹב
נְ ֵשׁ ֶ
ֹלהים יְ הוָ ה
ל־מ ְלכּוֹת ַהגּוֹיִ ים ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָה ֱא ִ
דוֹלה ִמ ָכּ ַ
ן־ה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ַמ ְל ַכּ ָתם גְּ ָ
ְל ִא ְשׁתּוֹ ַמ ְל ֵכּנוּ ִמ ֶ
יכם ֶא ֶרץ ְבּ ַא ְר ָצם ֱא ֵ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
הוּדה ַאנְ ֵשׁינוּ
י־בנֵ י־יְ ָ
ת־דּ ְר ָכּם נְ ֵשׁ ְ
ירוּשׁ ַל ִם ֶא ַ
בוֹתיָך ִל ָ
י־א ֶ
ֹלה ֲ
ֹלהיָך ֱא ֵ
ב־ה ְכּ ֻר ִבּים
־צ ָבאוֹת י ֵֹשׁ ַ
רוֹן־בּ ִרית יְ הוָֹ ה ְ
ְ
ת־א
וּמ ְל ֵכּנוּ ַל ְכּ ֻר ִבּים ֶא ֲ
ַ
• věty:

ֹלהי ִלי ִמ ָסּ ִביב׃ ַ 2.א ְשׁ ֵרי ֲאנָ ֶשׁיָך ַא ְשׁ ֵרי ֲע ָב ֶדיָך ֵא ֶלּה ָהע ְֹמ ִדים ְל ָפנֶ יָך ָתּ ִמיד
ֵ 1.הנִ ַיח יְ הוָ ה ֱא ַ
אמר נָ ֳע ִמי ֶאל־רוּת ִהנֵּ ה ָשׁ ָבה ִיְב ְמ ֵתְּך ֶאל
ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֶאת־ ָח ְכ ָמ ֶ ֽתָך׃  3.לֹא טוֹב ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃  4.וַ תּ ֹ ֶ
ֹלהים׃
ל־ה ֱא ִ
יה ַא ֲח ֵרי ִיְב ְמ ֵתְּך*13׃  5.גָּ דוֹל וָ טוֹב יְ הוָ ה ִמ ָכּ ָ
שׁוּבי גַּ ם ַא ָתּה ַא ֲח ֵר ָ
ִ
יה
ֹלה ָ
ל־א ֵ
ַע ָמּהּ וְ ֶא ֱ
אמר לוֹ ָמה ֲאד ֹנִ י
ה־אישׁ ע ֵֹמד ְלנֶ גְ דּוֹ וְ ַח ְרבּוֹ ְבּיָ דוֹ  ...וַ יּ ֺ ֶ
הוֹשׁ ַע ִבּ ִיריחוֹ  ...וְ ִהנֵּ ִ
 6.וַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יְ ֻ
ת־א ָחיו
ית־א ִביו ָע ְפ ָר ָתה וַ יַּ ֲהר ֹג ֶא ֶ
ל־ע ְבדּוֹ׃  7.גּוֹיִ ים גְּ ד ִֹלים ָבּ ָא ֶרץ ַהזֹּאת׃  8.וַ יָּבֹא ֵב ָ
ְמ ַד ֵבּר ֶא ַ
ל־א ֶבן ֶא ָחד׃  9.יוֹם גָּ דוֹל ָלנוּ ַהיּוֹם זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ִכּי
ְבּנֵ י־יְ ֻר ַבּ ַעל ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַע ֶ
ר־לי ַא ָתּה ֲאד ֹנִ י וֵ ַ
ת־עינָ יו וַ יַּ ְרא ֶאת
אֹלהי׃  10.וַ יִּ ָשּׂא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
עוֹלם ֵה ָ ֑מּה יְ הוָ ה ְכּ ַח ְס ְדָּך זְ ַכ ִ
ֵמ ָ
ֹלה ֶיכ֑ם ִמי ָל ִמי
ל־א ֲהר ֹן ְלכוּ ִע ְבדוּ ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
אמר ַפּ ְרעֹה ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶא ַ
ַה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה׃  11.וַ יּ ֺ ֶ
“ָ = „švagrováיְב ָמה 13
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וּב ְב ָק ֵרנוּ נֵ ֵלְך׃
נוֹתנוּ ְבּצֹאנֵ נוּ ִ
וּב ְב ֵ
וּבזְ ֵקנֵ ינוּ נֵ ֵלְך ְבּ ָבנֵ ינוּ ִ
אמר מ ֶֹשׁה ִבּנְ ָע ֵרינוּ ִ
ַהה ְֹל ִכים וַ יּ ֹ ֶ
• texty:

ת־א ַחיִ ְך
ת־א ֵמְּך וְ ֶא ַ
ת־א ִביְך וְ ֶא ִ
יה ָה ֲאנָ ִשׁים נְ ִקיִּ ם* ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְשּׁ ֻב ָע ֵתְך* ַהזֶּ ה ֶ ...א ָ
אמרוּ*ֵ 14א ֶל ָ
 1.וַ יּ ֺ ְ
חוּצה* ָדּמוֹ*
יתְך ַה ָ
ל־בּית ָא ִביְך ַתּ ַא ְס ִפי* ֵא ַליִ ְך ַה ַבּיְ ָתה וְ ָהיָ ה* כֹּל ֲא ֶשׁר־יֵ ֵצא* ִמ ַדּ ְל ֵתי* ֵב ֵ
וְ ֶאת ָכּ ֵ
אשׁנוּ׃ )(Joz 2,17–19
ְברֹאשׁוֹ וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ִקיִּ ם וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה* ִא ָתְּך* ָבּ ַבּיִ ת ָדּמוֹ ְבר ֹ ֵ

יתי ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּ*
 2.זֹאת ְבּ ִר ִ

15

וּבין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶ ֑ריָך* ִהמּוֹל* ָל ֶכם ָכּל־זָ ָכר*׃
יכם ֵ
וּבינֵ ֶ
ֵבּינִ י ֵ

יָמים יִמּוֹל* ָל ֶכם
ן־שׁמֹנַ ת* ִ
וּב ְ
יכם׃ ֶ
וּבינֵ ֶ
וּנְ ַמ ְל ֶתּם* ֵאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכ֑ם* וְ ָהיָ ה* ְלאוֹת* ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
ֶ
וּמ ְקנַ
ת*־כּ ֶסף* ִמכֹּל ֶבּן־נֵ ַכר* ֲא ֶשׁר לֹא ִמזַּ ְר ֲעָך הוּא׃ ִהמּוֹל*
ָכּל־זָ ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶיכ֑ם* יְ ִליד* ָבּיִת ִ
יתי ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ִל ְב ִרית ָ
וּמ ְקנַ ת ַכּ ְס ֶפָּ֑ך וְ ָ ֽהיְ ָתה* ְב ִר ִ
יתָך ִ
עוֹלם*׃ )(Gn 17,10–13
יִמּוֹל* יְ ִליד ֵבּ ְ
ל־ה ָא ֶרץ ְכּבוֹדוֹ׃ )(Iz 6,3
ָ 3.קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ הוָֹ ה ְצ ָב ֑אוֹת ְמלֹא ָכ ָ

Slovíčka:
)osobní zájmena ve tvarech suffixů (viz tabulka
kdo
?co
ten / ta / tito, tyto

ִמי
ָמה

ֶמה

זֶ ה  /זֹאת ֵ /א ֶלּה

v

ְבּ

ִבּי

k / ke

ְל

ִלי

jako / podle

ְכּ

ָכּמוֹנִ י

ִמן

ִמ ֶמּנּוּ

z / od
nota relationis co, což / který, jenž

ֲא ֶשׁר

אמרוּ 14
בוּע | “ = „nevinnýנָ ִקי | “ = „a /oni/ řekliוַ יּ ֺ ְ
= וְ ָהיָ ה | “ַ = „/ať/ shromáždíšתּ ַא ְס ִפי | “ְ = „přísahaשׁ ַ
 = „/on/יִ ְהיֶ ה | “ָ = „krevדּם | “ = „ulice“, „venkuחוּץ | “ֶ = „dveřeדּ ֶלת | “ = „/on/ vyjdeיֵ ֵצא | “„a bude
ִא ָתְּך > ֵאת bude“ | suf +
| = „mužský“ /samec/זָ ָכר | “ִ = „být obřezánהמּוֹל | )ַ = „po“ (prep.א ֲח ֵרי | “ִ = „budete střežitתּ ְשׁ ְמרוּ 15
= יִ מּוֹל | ְ = sedmשּׁמֹנֶ ה |  = znameníאוֹת | “ = „a budeוְ ָהיָ ה | ָ = předkožkaע ְר ָלה | “ = „a obřežeteוּנְ ַמ ְל ֶתּם
= נֵ ָכר | ֶ = stříbroכּ ֶסף | ִ = majetekמ ְקנֶ ה |  = narozenýיְ ִליד |  = pokolení, generaceדוֹר | “„bude obřezán
| ִ = „obřezáním obřežeš“ (zajisté obřežeš!) tzv. figura ethymologicaהמּוֹל יִ מּוֹל | cizinec, proselyta
עוֹלם “ = „a budeוְ ָ ֽהיְ ָתה
ָ = trvání, věčnost
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ֵבּין

mezi

ְבּ ִרית

závazek / smlouva

ָבּ ָשׂר

maso / tělo

ִס ְפר׳ ְס ָפר׳

ֵס ֶפר

svitek, kniha

ֵליל

ַליִ ל

noc

ֵעין

ַעיִ ן

oko / pramen, zřídlo

מוֹת

ָמוֶ ת

smrt

ַדּ ְרכּ׳ ְד ָרכ׳

ֶדּ ֶרְך

cesta / obyčej, mrav

ַע ְבדּ׳ ֲע ָבד׳

ֵע ֶבד

sluha

ַא ְבנ׳ ֲא ָבנ׳

ֵא ֶבן

kámen

ֵעזֶ ר

pomoc

ַרגְ ל׳ ְרגָ ל׳

ֵרגֶ ל

noha

נַ ְפשׁ׳ נְ ָפשׁ׳

נֶ ֶפשׁ

duše / živá bytost

ַדּ ְלת׳

ֶדּ ֶלת

dveře

ִצ ְדק׳ ְצ ָדק׳

ֶצ ֶדק

spravedlnost

גָּ דוֹל

adj velký

ָקטֹן

adj malý

טוֹב

adj dobrý

16

טוֹבה
ָ

dobro / dobrota

ק ֶֹדשׁ

svatost / svatyně

ָקדוֹשׁ

adj svatý

16 Apostrofem  ◌◌◌׳se v hebrejském tvarosloví zkracují tvary, které mohou mít zbývající část variantní (např. různé koncovky, suffixy aj.), jejich uváděná část je však z daného hlediska podstatná.

~47~

LEKCE 5.

LEKCE 5.
Úvod do syntaxe: nominální věta
Pro hodnocení funkce věty je v hebrejštině výhodné klasifikovat typy nominálních a verbálních vět pouze podle formálního hlediska – podle druhu prvního členu ve větě. Stojí-li na
začátku věty sloveso ve tvaru určitém, jedná se o verbální větu (VV), v níž běží o líčení
děje nebo činnosti. Tvoří-li začátek věty nominální tvar (skupina nominálních tvarů), jedná
se o nominální větu (NV), jejíž základní funkcí je vypovídat o tomto jmenném tvaru.
K větám nominálním řadíme i takové, v nichž se o daném jménu (předřazeném nominálním
tvaru) vypovídá predikátem slovesným (tzv. složená věta nominální, SNV). Podrobněji viz
S 44.1–3.
VV

אמר יְ הוָֹ ה ְל ַא ְב ָרם
ֶ ֹ „ וַ יּi řekl Hospodin Abramovi“

verbální
věta

„ וַ יְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָֹ ה ְל ַא ְב ָרםi stalo se slovo Hospodinovo Abramovi“

NV

„ וְ זֶ ה – ְדּ ַבר יְ הוָֹ ה ְל ַא ְב ָרםa toto [jest] slovo Hospodinovo Abramovi“

nominální
věta

„ ִכּי טוֹב – ְדּ ַבר יְ הוָֹ הvždyť dobré [jest] slovo Hospodinovo“

SNV

složená
nominální
věta

„ וַ יהוָֹ ה – ָא ַמר ְל ַא ְב ָרםa Hospodin řekl Abramovi“,

„a Hospodin [to byl, kdo] řekl Abramovi“,
„a co se Hospodina týče, ten řekl Abramovi“

יְתה תֹהוּ וָ בֹהוּ
ָ „ וְ ָה ָא ֶרץ – ָ ֽהa země[, ta] byla pustá a prázdná“,

„avšak co se země týče,
ta byla pustá a prázdná“

~48~

LEKCE 5.

Souhrnné opakování
• věty:
Určuj grafické znaky a morfémy jednotlivých tvarů, nominální vazby; větu přelož.

חוֹתנוּ
אמרוּ* ָלהּ ֲא ֵ
ֹלהינוּ– ָע ָפר ַא ָתּה – וְ זֹאת ִר ְב ָקה ֶא ֶשׁת יִ ְצ ָחק – וַ יּ ֺ ְ
ֲאנִ י יְ הוָ ה – ַא ָתּה יְ הוֹֹה ֱא ֵ
ֹלהי ֲאב ֶֹתיָך – וְ ֵאת
ֹלהיָך ֱא ֵ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה – ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַא ְתּ – וַ יְ ַס ֵפּר ָה ֶע ֶבד ְליִ ְצ ָחק ֵאת ָכּ ַ
ים ַבּיּוֹם ַההוּא – זֶ ה ַה ָדּ ָבר
ירוּשׁ ַל ִ
הוֹשׁ ַע – וַ יְ ִהי* ַה ֶמּ ֶלְך ִבּ ָ
ת־א ְר ָצם ָל ַכד* יְ ֻ
ל־ה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה וְ ֶא ַ
ָכּ ַ
ית־אל ִע ֵירנוּ
בוֹרה ִא ָשּׁה ִהיא ֶא ֶשׁת שׁ ְֹפ ָטה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵעת ַה ִהיא – ֵבּ ֵ
ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה – ְוּד ָ
וּבנֵ י ֵע ִלי
מוּאל ְל ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל – ְ
ר־שׁ ֵ
דוֹלה – וַ יְ ִהי ְד ַב ְ
ָה ִעיר ְבּ ַהר ֶא ְפ ַריִם – ֵא ֶלּה ֲאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַהגְּ ָ
רוּשׁ ַל ִם ִהיא
דוֹלה ַהזֹּאת יְ ָ
ֹלהים – ִהנֵּ ה ֲאד ֹנִ י ַע ְב ְדָּך ֲאנִ י – ָמה ָה ִעיר ַהגְּ ָ
ָר ִעים ֵהם ְמאֹד ִל ְפנֵ י ֱא ִ
יְמה הוּא וְ ָשׂ ַרי
ִעיר ָק ְד ָ ֽשׁה* – ַא ְב ָרם י ֵֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנָ ַען וְ ַה ְכּנַ ֲענִ י ָאז ָבּ ָא ֶרץ – וַ יֵּ ֶרד* ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַר ָ
ל־שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ ִהנֵּ ה
אמר ַא ְב ָרם ֶא ָ
ֹלהיָך – וַ יּ ֺ ֶ
י־א ֵ
וּמ ֱ
ה־ד ְר ְכָך ִ
ן־א ָדם ָמ ַ
וּמי ַא ָתּה ֶבּ ָ
ִא ְשׁתוֹ – ִ
י־להּ* ַהטּוֹב ְבּ ֵעינַ יִ ְך׃
ִשׁ ְפ ָח ֵתְך ְבּיָ ֵדְך ֲע ִשׂ ָ

17

• texty:

יכם
בוֹת ֶ
ֹלהי ֲא ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ִתּי* ָל ֶהם ֱא ֵ
ֹלהים ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ָבא ֶא ְ
ל־ה ֱא ִ
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהים ֶאל־מ ֶֹשׁה  ...כֹּה
אמר ֱא ִ
ה־שׁמוֹ ָמה א ַֹמר* ֲא ֵל ֶהם׃ וַ יּ ֺ ֶ
רוּ־לי* ַמ ְ
יכם וְ ָ ֽא ְמ ִ
ְשׁ ָל ַחנִ י* ֲא ֵל ֶ
אֹלהי יַ ֲעקֹב ְשׁ ָל ַחנִ י
תֹ ַ
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
יכם ֱא ֵ
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶ
אמר* ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָ ה ֱא ֵ
ה־שׁ ִמי ְלע ָֹלם וְ זֶ ה זִ ְכ ִרי* ְלד ֹר דּ ֹר׃(Ex 3,13–15) 18
ֲא ֵל ֶיכ֑ם זֶ ְ
ן־יוֹאשׁ ָע ָשׂה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
אמרוּ גִּ ְדעוֹן ֶבּ ָ
ל־ר ֵעהוּ ִמי ָע ָשׂה* ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּ֑ה ...וַ יּ ֺ ְ
אמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
 2.וַ יּ ֺ ְ
ת־מזְ ַבּח ַה ַבּ ַעל וְ ִכי ָכ ַרת*
ת־בּנְ ָך וְ יָ מֹת ִכּי נָ ַתץ* ֶא ִ
הוֹצא ֶא ִ
ֵ
ל־יוֹאשׁ
ָ
אמרוּ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ֶא
וַ יּ ֺ ְ
ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁר ָע ָליו׃(Sd 6, 29–30) 19
אמרוּ
אמר ֲא ֵל ֶהם כֹּה ָא ַמר ַה ֶמּ ֶלְך ַהגָּ דוֹל ֶמ ֶלְך ַאשּׁוּר ָמה ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָבּ ָ ֽט ְח ָתּ׃ ...וַ יּ ֹ ְ
 3.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהינוּ ָבּ ָ ֽט ְחנוּ )(2Kr 18, 19.22
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־א ֶשׁר־לוֹ ְליִ ְצ ָחק׃ וְ ִל ְבנֵ י ַה ִ ֽפּ ַילגְ ִשׁים ֲא ֶשׁר ְל ַא ְב ָר ָהם נָ ַתן ַא ְב ָר ָהם ַמ ָתּ ֹ֑נת
ת־כּ ֲ
 4.וַ יִּ ֵתּן ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
אמרוּ 17
“!ֲ = „učinע ִשׂי | “ = „a sestoupilוַ יֵּ ֶרד | “ָ = „svatáק ְד ָשׁה | “ = „a bylוַ יְ ִהי | “ָ = „zajalל ַכד | “ = „a řekliוַ יּ ֹ ְ
אמר | “ = „řeknuא ֵֹמר | “ = „a řeknou mněוְ ָ ֽא ְמרוּ | “ְ = „poslal mneשׁ ָל ַחנִ י | “ = „a řeknuוְ ָא ַמ ְר ִתּי 18
= תֹ ַ
“ = „připomínka“, „památkaזֵ ֶכר | “„řekneš
“ָ = „pořezal“, „pokácelכ ַרת | “ = „strhnul“, „zbořilנָ ַתץ | “ָ = „učinil“, „udělalע ָשׂה 19
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י־חיֵּ י ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ַחי
יְמי ְשׁנֵ ַ
ל־א ֶרץ ֶק ֶדם׃ וְ ֵא ֶלּה ֵ
עוֹדנּוּ ַחי ֵק ְד ָמה ֶא ֶ
וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחם ֵמ ַעל יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ְבּ ֶ
יָמים ...
וּשׂ ַבע ִ
טוֹבה זָ ֵקן ְ
ְמ ַאת ָשׁנָ ה וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים׃  ...וַ ָ֫יּ ָמת ַא ְב ָר ָהם ְבּ ֵשׂ ָיבה ָ
ל־שׂ ֵדה ֶע ְפר ֹן ֶבּן־צ ַֹחר ַה ִח ִתּי ֲא ֶשׁר
ל־מ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֶא ְ
וַ יִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ָבּנָ יו ֶא ְ
ל־פּנֵ י ַמ ְמ ֵרא׃ )(Gn 25, 5–9
ַע ְ
ל־פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַר ִתּי ִא ְתָּך
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ַע ִ
ב־לָך* ֶא ַ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ְכּ ָת ְ
 5.וַ יּ ֺ ֶ
ל־ה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים׃ וַ יְ ִהי ְבּ ֶר ֶדת
ְבּ ִרית וְ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  ...וַ יִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ַע ַ
וּשׁנֵ י ֻלחֹת ָ ֽה ֵע ֻדת ְבּיַ ד־מ ֶֹשׁה ְבּ ִר ְדתּוֹ ִמ ָ
ן־ה ָ ֑הר (Ex 34, 27–29) 20...
מ ֶֹשׁה ֵמ ַהר ִסינַ י ְ
ת־שׁ ָמהּ ָשׂ ַרי ִכּי ָשׂ ָרה ְשׁ ָמהּ
א־ת ְק ָרא ֶא ְ
ל־א ְב ָר ָהם ָשׂ ַרי ִא ְשׁ ְתָּך ל ֹ ִ
ֹלהים ֶא ַ
אמר ֱא ִ
 6.וַ יּ ֺ ֶ
)(Gn 17, 15
ַ 7.א ְשׁ ֵרי* ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַלְך* ַבּ ֲע ַצת ְר ָשׁ ֔ ִעים
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא יָ ָ ֽשׁב*׃
וּב ַ
ְב ֶד ֶרְך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָ ֑מד ְ
תוֹרתוֹ יֶ ְהגֶּ ה* ָ
וּב ָ
תוֹרת יְ הוָ ה ֶח ְפ ֑צוֹ ְ
ִכּי ִאם ְבּ ַ
יוֹמם וָ ָליְ ָלה׃(Ž 1,1–2) 21

“!ְ = „napišכּ ָתב־ 20
 = „medituje“ (doslova:יֶ ְהגֶּ ה | “ = „přebývá“, „je usazenיָ ָ ֽשׁב | “ָ = „chodíה ַלְך | “ַ = „blahoslavenא ְשׁ ֵרי 21
)“„mumlá si“, „brumlá si
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Slovíčka:
„a stalo se“ / „a byl...“

(1953×)

„a řekli“

(301×)

ֵאת

prep s, spolu s ; k, ke

(900×)

לֹא

nota negationis ne

ַעל

na, nad / proti / kvůli / při

כֹּה

tak / takto

ֵעת

doba, lhůta, (určitý) čas

ָאז

tehdy

ַהר

hora

ַרע

zlý

וַ יְ ִהי
אמרוּ
ְ ֹ וַ יּ
 ִא ִתּי ִא ָתְּךsuf ; ֶאת־,

ְמאֹד

velmi, velice

ָפנִ ים

obličej, tváře

ִל ְפנֵ י

prep před (časově i lokálně)

ִהנֵּ ה

hle!

ֶק ֶדם

východ

ִשׁ ְפ ָחה
דּוֹר
ִמזְ ֵבּ ַח
ַבּ ַעל

služebnice / otrokyně
pokolení, generace
oltář
majitel, pán / manžel / Baal

עוֹלם
ָ

trvání (věčnost)

ְלע ָֹלם

navěky

תּוֹרה
ָ

učení / pokyn, pravidlo / Tóra, Zákon
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LEKCE 6.
Kmenosloví (K 36; S 24.1)
•

Gramatické tvary hebrejských slov (resp. větných členů; nominálního i verbálního
základu) jsou strukturovány, resp. komponovány takto:
popis:

příklad:

1. kořen (radix) = tvaroslovný základ slova
(většinou trojkonsonantní; nositel významu)

דבר

2. kmen (stirps) = kořen + formativ / augment kmenotvorný

דבּר ִה ְתדבּר

3. tvar = kmen + fix (praefix, affix); augment tvarotvorný

יְ ַד ֵבּר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם

4. větný člen = tvar + příklonka (např. suffix, předložka, spojka)

יהם
ֶ וּמ ִדּ ְב ֵר
ִ

Příklady:
1. kořen

מלְך

שׁמר

שׁפט

כתב

אמר

2. kmen

ִה ְמ ִליְך

שׁמּר

ָשׁפט

נִ ְכתב

נֶ ֱאמר

ָה ְמלְך

נִ ְשׁמר

נִ ְשׁפט

ָכּתב

יִתאמּר
ְ

ְמ ָל ִכים

ְמ ַשׁ ְמּרוֹת

ָשׁ ַפ ְט ִתּי

יִכתֹּב
ְ

אמר
ַ ֹי

מ ֵֹלְך

ִתּ ָשּׁ ֵמר

שׁ ֵֹפט

ֶא ָכּ ֵתב

יִ ְת ַא ְמּרוּ

יכם
ֶ וּמ ְל ֵכ
ַ

וּלשׁ ֹ ְמּ ֵ ֫רינוּ
ְ

וּשׁ ַפ ְט ִתּיָך
ָ

בוּה
ָ וַ יִּ ְכ ְתּ

אמר
ֶ ֺ וַ יּ

ַה ֶמּ ֶלְך

וְ שׁ ְֹמ ָריו

ְלשׁ ְֹפ ִטים

תוּבים
ִ ָל ְכּ

ֶה ֱא ִמ ְירָך

ְל ַמ ְל ֵכּינוּ

ָשׁ ְמ ֵרנִ י

ִמ ְשׁ ָפּט

ְבּ ָכ ְתבוֹ

ֲא ָמ ִרים

וַ יִּ ְמֹלְך

ַה ֽשּׁ ֹ ְמ ַרי

יהם
ֶ ְב ִמ ְשׁ ְפּ ֵט

וְ ַה ָכּתוּב

יכם
ֶ וּב ִא ְמ ֵר
ְ

ַהמּ ְֹל ִכים

ְבּ ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶכם

וּל ִמ ְשׁ ָפּ ֶתיָך
ְ

תוּבינוּ
ֵ ְכּ

וְ ִא ְמ ָרתוֹ

יכהוּ
ֻ וַ יַּ ְמ ִל

ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת

ְשׁ ַפ ְט ֶתּם

וַ ִתּ ְכתּ ְֹבנָ ה

אמ ְרנָ ה
ַ ֺ וַ תּ

3. tvar

4. větný člen
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Porovnej tvary:
být spravedlivý

צדק

ָצ ַד ְק ִתּי

יִ ְצ ַדּק

ִתּ ְצ ַדּ ְקנָ ה ִה ְצ ִדיקוּ

ִצ ְד ִקי

ְבּ ִצ ְדקוֹ

ִמ ִצּ ְד ָקהּ

ְ spravedlnostצ ָד ָקה

ִצ ְד ַקת

ְבּ ִצ ְד ָ ֽק ְתָך

ִצ ְד ָקתוֹ

ַ spravedlivýצ ִדּיק

יקים
וְ ַצ ִדּ ִ

ַל ַצּ ִדּיק

ֶ správný, správnostצ ֶדק

ִ Sidkijášצ ְד ִקיָּ הוּ

střežit

שׁמר

ְשׁ ַמ ְר ֶתּם
ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי

וּמ ְשׁ ַמ ְר ָתּם
ִ

מוּרה ַא ְשׁ ֻמרוֹת
ַ vigilie, noční strážא ְשׁ ָ

ְבּ ַא ְשׁ ֻמרוֹת

ִ strážniceמ ְשׁ ָמר
ָ trní, křovíשׁ ִמיר

ְכּ ִצ ְד ָקתוֹ ְצ ָדקוֹת

)= “( nom propr „Spravedlnost má jest Hospodin

וַ יִּ ְשׁמֹר

ִ strážní službaמ ְשׁ ֶמ ֶרת

יקים
ַמ ְצ ִדּ ִ

נִ ְשׁ ַמ ְר ָתּ

ִה ָשּׁ ְמ ִרי

ָו ֶֽא ְשׁ ַתּ ְמ ָרה

רוֹתם
ִמ ְשׁ ָמרוֹת ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ָ

ְבּ ִמ ְשׁ ַמר

ְבּ ִמ ְשׁ ָמרוֹ ְל ִמ ְשׁ ָמר

ַל ָשּׁ ִמיר

ְכּ ָשׁ ִמיר

ַה ִמּ ְשׁ ָמר

)“ Samaří („Strážovשׁ ְֹמרוֹן
ְ Šemarjášשׁ ַמ ְריָ הוּ

usadit se, přebývat

שׁכן

ִ příbytekמ ְשׁ ָכּן
ָ obyvatel, sousedשׁ ֵכן
ְ Šekanjášשׁ ַכנְ יָ הוּ

)= “( nom propr „Stráží / Opatruje Hospodin

שׁ ֵֹכן

וְ ֶא ְשׁ ְכּנָ ה ִל ְשׁכֹּן

וּב ִמ ְשׁ ְכּנוֹת ִמ ְשׁ ָכּנוֹ
ְ
ְשׁ ַכן

ְשׁ ֵכ ַ֫ני

ִשׁ ַכּנְ ִתּי

וַ יַּ ְשׁ ִכּינוּ

נוֹתנוּ
ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ְכּ ֵ
יה
וּשׁ ֵכי ֫ ֶנ ָ
ְ

ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ִל ְשׁ ֵכ ֫ ֵנינוּ

)= “( nom propr „Přebývá / Zde pobývá Hospodin
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Sloveso (verbum) – úvod (K 51–53; S 24)
Silné sloveso (verbum firmum) má ve všech svých tvarech vždy zachovány všechny tři
souhlásky kořene (tzv. radikály). Slabá slovesa oproti tomu v některých tvarech některou ze
souhlásek kořene ztrácejí.
Z morfologického hlediska vznikají dva základní typy určitých slovesných tvarů tím, že se
morfém osoby připojuje buď před kořen nebo za něj. Proto mluvíme o praeformativní konjugaci (označované též termínem imperfectum) a afformativní konjugaci (označované též termínem perfectum).
Afformativní konjugace – koncovky osoby, čísla a rodu (K 53–54; W 29; S 27)
maskulinum
femininum
3.sg
○○○
◌◌◌ה
ָ
2.sg

○○○תּ
ָ

1.sg

○○○תּי
ִ

3.pl

○○○וּ

2.pl

○○○תּם
ֶ

1.pl

○○○נוּ

○○○ ְתּ

○○○ ֶתּן

Qal – afformativní konjugace (perfectum) (K 53–54; W 29; S 27)
Tabulka tvarů:
vzor: קטל
maskulinum
femininum
3.sg

ָק ַטל

ָ ֽק ְט ָלה

2.sg

ָק ַט ְל ָתּ

ָק ַט ְל ְתּ

1.sg

ָק ַט ְל ִתּי

3.pl

ָ ֽק ְטלוּ

2.pl

ְק ַט ְל ֶתּם

1.pl

ָק ַט ְלנוּ

ְק ַט ְל ֶתּן

Cvičení – určuj osobu, rod, číslo a kořen:

ָק ַט ְל ִתּי ָק ַטל ָ ֽק ְט ָלה ָ ֽק ְטלוּ ָק ַט ְלנוּ ְק ַט ְל ֶתּם ָק ַטל ָ ֽק ְטלוּ ָ ֽק ְט ָלה ָק ַט ְל ִתּי ָק ַט ְלנוּ ְק ַט ְל ֶתּן ְק ַט ְל ֶתּם
ָק ַטל ָק ַט ְלנוּ ָק ַט ְל ְתּ ָ ֽק ְט ָלה ָ ֽק ְטלוּ ָק ַט ְל ִתּי ְק ַט ְל ֶתּן ְק ַט ְל ֶתּם ָק ַט ְל ָתּ ָק ַטל ָ ֽק ְט ָלה ָק ַט ְל ִתּי ָק ַט ְלנוּ
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זָ ַכר זְ ַכ ְר ֶתּם ָשׂ ַר ְפ ִתּי ָ ֽכּ ְתבוּ ְס ַק ְל ֶתּן וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָ ֽשׁ ְב ָרה ְשׁ ַמ ְר ֶתּן ָשׂ ַרף ָס ַק ְלנוּ זָ ַכ ְר ְתּ ָ ֽכּ ְת ָבה וְ זָ ַכ ְר ָתּ
ְשׂ ַר ְפ ֶתּם ָשׁ ַב ְרנוּ ָ ֽשׁ ְמרוּ זָ ַכ ְרנוּ ָס ַק ְל ָתּ ָשׁ ַמ ְר ִתּי ָשׁ ַב ְר ְתּ ָכּ ַתב ָשׁ ַב ְר ָתּ ָז ְֽכרוּ ָז ְֽכ ָרה ָס ַק ְלנוּ ָ ֽס ְקלוּ
ְכּ ַת ְב ֶתּם ָשׁ ַמר ָשׁ ַב ְר ְתּ ָשׂ ַר ְפנוּ ָ ֽשׂ ְרפוּ ָכּ ַתב ָשׂ ַר ְפ ְתּ ָשׁ ַב ְרנוּ ְס ַק ְל ֶתּם

ָקטוֹל

)Qal – infinitivy (K 64; W 42; S 28.1
infinitiv absolutus

ְקטֹל

infinitiv constructus

)Užití infinitivu constructu (S 49.3
;• Vazba infinitivu constructu často vyjadřuje adverbiální určení (jako větný člen
překládáme obvykle vedlejší větou):
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ ;“ִ = „aby kralovalל ְמֹלְך ְ určení účelu („aby“):ל 1. s předložkou
ְ = „a aby ona
]“střežila“ [dosl.: „a k jejímu střežení
“ְ = „když oni střežiliבּ ָשׁ ְמ ָרם ;“ִ = „když psalבּ ְכתֹב ְ určení času („když“):בּ 2. s předložkou
]“[dosl.: „při/během jejich střežení
= ְכּ ָמ ְלכוֹ ;“ִ = „jakmile ulehlכּ ְשׁ ַכב ְ určení času („jakmile“, „tehdy když“):כּ 3. s předložkou
]“„jakmile se ujal kralování“ [dosl.: „s jeho kralováním“, „podle chvíle kralování jeho
• příklady:

ִל ְשׁפֹט ִל ְשׁ ַכב ִבּ ְשׁמֹר ְמֹלְך ְמ ָלְך־ ְבּ ָמ ְלכוֹ ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ וְ ִל ְשׁ ַכב ְבּ ָשׁ ְכ ְבָּך ִל ְלבֹשׁ ִכּזְ כֹּר ְבּ ָשׁ ְפ ְטָך ָמ ְלכוֹ
וּב ָשׁ ְכ ְבָּך ְבּזָ ְכ ֵרנוּ ִל ְשׁ ָמ ְרָך ְל ָל ְכ ָדהּ ְבּ ָשׁ ְכבּוֹ ְכּ ָשׁ ְכ ָבהּ ְל ָמ ְלכוֹ ִכּ ְשׁ ַכב
ְל ָל ְכ ֵדנִ י ִל ְשׁמֹר ְכּ ָמ ְלכוֹ ְ
ְל ָשׁ ְמ ָרם
• věty:

לשׁים ָשׁנָ ה ָדּוִ ד
ן־שׁ ִ
ל־בּית יָ ָר ְב ָעם׃ ֶ 2.בּ ְ
ת־כּ ֵ
וּב ְע ָשׁא ָמ ַלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יְ ִהי ְכּ ָמ ְלכוֹ ָק ַטל ֶא ָ
ַ 1.
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה...׃  4.וְ ָל ַמ ְד ָתּ
ל־מ ְל ֵכי ַה ְכּנַ ֲענִ י ֶא ַ
ל־מ ְל ֵכי ָה ֲאמ ִֹרי וְ ָכ ַ
ְבּ ָמ ְלכוֹ׃  3.וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ָכּ ַ
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ
ֹלהיָך ֲאנִ י ָמ ַל ְכ ִתּי ָבּ ָא ֶרץ
תּוֹרה ַהזֹּאת׃ ֲ 5.אנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ ֑
ת־כּ ִ
ת־בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁמֹר ֶא ָ
ֶא ְ
ת־א ִביו וְ ָ ֽה ְלכוּ
יוֹסף ִל ְקבֹּר ֶא ָ
ֹלהיָך ָשׁ ַמר ַע ֶליָך ְבּ ָשׁ ְכ ְבָּך וְ ָה ַלְך ֵ
ִל ְשׁמ ְֹרָך ְבּ ָכל־ ְדּ ָר ֶ ֽכיָך׃  6.יְ הוָ ה ֲא ֵ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה...
ל־ע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה זִ ְקנֵ י ֵביתוֹ וְ כֹל זִ ְקנֵ י ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃  7.וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ִעי ֶא ַ
ִאתּוֹ ָכּ ַ
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)Qal – participium (K 65; W 34 a 46; S 28.2
• Qal je jediný slovesný kmen, v němž existuje dvojí participium:
ק ֵֹטל ק ְֹט ִלים ֽקֹ ְט ֵלי ֽקֹ ְט ָלה ֽקֹ ְט ַלת ק ֶֹט ֶלת ֽקֹ ְטלוֹת 1. participium aktivní:
טוּלה ְקטוּלוֹת 2. participium pasivní:
טוּלים ְק ָ
ָקטוּל ְק ִ

)Užití participia (S 49.1
• Participia mohou zastávat funkci všech větných členů. Často tvoří predikát
ָ = „já [jsem] píšící (já píšu)“.אנ ִֹכי כ ֵֹתב nominálních vět (překládáme prézentem):
• příklady:

מוּר־לָך ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃  3.יְ הוָ ה שׁ ְֹמ ְרָך׃
ְ
מּוֹעד ָשׁ
 1.וְ ַה ְכּנַ ֲענִ י וְ ַה ְפּ ִרזִּ י ָאז ֹֽי ְשׁ ִבים ָבּ ָא ֶרץ׃ ִ 2.הנֵּ ה ַל ֵ
אֹלהי יִ ְצ ָ ֑חק ָה ָא ֶרץ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך וֵ ֵ
ֶ 4.עזְ ִרי ֵמ ִעם יְ הוָ ה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ׃ ֲ 5.אנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־ה ְדּ ָב ִרים
ל־ע ָב ָדיו ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֵאת ָכּ ַ
וּלזַ ְר ֶעָך׃ ַ 6.ה ֶמּ ֶלְך וְ ָכ ֲ
יה ִהיא ְלָך ְ
ֲא ֶשׁר ַא ָתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ַ
יהם לֹא
וֹתי׃  8.וְ גַ ם ֶאל־שׁ ְֹפ ֵט ֶ
ָה ֵא ֶלּה׃ ֲ 7.אנִ י יְ הוָ ה ע ֵֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִ ֑פים ְלא ֲֹה ַבי ְ
ָ ֽשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
Souhrnné cvičení:
• určuj tvary:

ָשׁ ַכב וְ זָ ַכ ְר ָתּ ַהשּׁ ֵֹכב ָשׂ ַרף וְ ֽכֹ ְת ִבים ָ ֽשׁ ְכ ָבּה ָס ַק ְלנוּ זָ ַכ ְר ְתּ ָ ֽכּ ְת ָבה ָז ְֽכרוּ ָז ְֽכ ָרה ָס ַק ְלנוּ וְ ָכ ַתב ָ ֽס ְקלוּ
ָשׂ ַר ְפ ֶתּם ָכּתוּב ִל ְכתֹב וְ ָר ַד ְפ ִתּי ָשׁ ַב ְרנוּ ָ ֽשׁ ְמרוּ ְוּר ַד ְפ ֶתּם ָכּ ַת ְב ִתּי ִבּ ְרדּ ֹף ֽ ֹפּ ְק ֵדי זָ ַכ ְרנוּ שׁ ֶֹכ ֶבת ָס ַק ְל ָתּ
רוֹדף ָשׁ ַב ְר ָתּ זָ ַכר זְ ַכ ְר ֶתּם וְ ַה ָכּתוּב שׁ ֶֹמ ֶרת ְספֹר ָשׁ ַכנְ ָתּ ָז ְֽכרוּ ָשׂ ַר ְפ ִתּי
כּ ֵֹתב ָשׁ ַמ ְר ִתּי ָשׁ ַב ְר ְתּ ָכּ ַתב ֵ
תוּבים ָ ֽשׁ ְב ָרה וְ ַהשּׁ ְֹכ ִבים ָשׁ ַמ ְר ֶתּן ָכּ ַת ְב ֶתּם
ָהר ֵֹדף וְ ֽר ֹ ְד ִפים ָ ֽכּ ְתבוּ ָס ַק ְל ֶתּן ָשׁ ַכ ְב ִתּי וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְכּ ִ
וּכשׁ ֵֹכב ַה ְכּתוּבוֹת ָשׂ ַר ְפנוּ ָ ֽשׂ ְרפוּ ָכּ ַתב וְ ִל ְשׁ ַכּב ֽר ֹ ְד ֵפי
תוּבה וְ ָשׁ ַכ ְב ָתּ ָשׁ ַמר ִמשּׁ ֶֹכ ֶבת ָשׁ ַב ְר ְתּ ְ
ְכּ ָ
יה ִל ְרדּ ֹף
יכם ֽר ֹ ְד ֶפ ָ
ֽר ֹ ְד ֵפינוּ ֽר ֹ ְד ֵפ ֶ
• věty:

ת־ה ִמּ ְצוָ ה׃
ֹלהים ָה ֵאל שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִ ֑רית וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶא ַ
ֹלהיָך הוּא ָה ֱא ִ
 1.וְ יָ ַד ְע ָתּ ִכּי־יְ הוָ ה ֱא ֵ
יאה ִהיא ֽשׁ ֹ ְפ ָטה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֵעת ַה ִהיא׃
בוֹרה ִא ָשּׁה נְ ִב ָ
ְ 2.וּד ָ
וּל ִר ְכבּוֹ* ְבּ ָר ְד ָפם ַא ֲח ֵרי* ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
סוּסיו ְ
יכם ְל ֵחיל* ִמ ְצ ַריִם ְל ָ
ֹלה ֶ
וּמה ָע ָשׂה* יְ הוָ ה ֱא ֵ
ָ 3.

22

ֹלהינוּ׃
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ הוָ ה ֱא ֵ
ִ 4.כּי־שׁ ְֹמ ִרים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ִ

“ַ = prep „za, vzadu, poא ֲח ֵרי | “ֶ = „vůzר ֶכב | “ַ = „síla“; „vojskoחיִ ל | “ָ = „on učinilע ָשׂה 22
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ל־ה ָא ֶרץ ְל ִשׁ ְכנוֹ׃
יכם ִמ ָכּ ָ
ֹלה ֶ
ִ 5.כּי זֶ ה ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר* יְ הוָ ה ֲא ֵ

23

ן־בּעוֹר׃
ל־בּ ְל ַעם ֶבּ ְ
ֹלהיָך ִל ְשׁמ ַֹע ֶא ִ
י־לָך יְ הוָ ה ֱא ֵ
ִ 6.מ ְ
תוּבים ַבּ ֵסּ ֶפר ַהזֶּ ה:
תּוֹרה ַהזֹּאת ַה ְכּ ִ
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ
ת־כּ ִ
 7.וְ ָשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶא ָ
וּבנְ ָך ַא ֲח ֵריָך* הוּא בֹּנֵ ה* ַבּיִת ִל ְשׁ ִמי׃
 8.וְ ַא ָתּה ָדּוִ ד ָשׁ ַכ ְב ָתּ ִעם־ ֲאב ֶ ֹ֑תיָך ִ

24

וֹתיו׃
ל־מ ְצ ָ
ת־כּ ִ
ֹלהיָך ִל ְשׁמֹר ֶא ָ
ֹלהיָך וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל יְ הוָ ה ֱא ֵ
ִ 9.כּי יְ הוָ ה הוּא ֱא ֵ
• texty:

ה־לּנוּ
ימ ָ
וּבנֶ יָך לֹא ָ ֽה ְלכוּ ִבּ ְד ָר ֶכ֑יָך וְ ַע ָתּה ִשׂ ָ
מוּאל ִהנֵּ ה ַא ָתּה זָ ַקנְ ָתּ ָ
ל־שׁ ֵ
אמרוּ זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְ
 1.וַ יּ ֺ ְ
מוּאל (1S 8,5) ...
ל־הגּוֹיִם וְ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ַרע ְבּ ֵעינֵ י ְשׁ ֵ
ֶמ ֶלְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ ְכּ ָכ ַ
אשׁיָּ הוּ ָא ִ ֑ביו הוּא ֲא ֶשׁר
הוּדה ַהמּ ֵֹלְך ַתּ ַחת י ֹ ִ
אשׁיָּ הוּ ֶמ ֶלְך יְ ָ
ל־שׁ ֻלּם ֶבּן־י ֹ ִ
ִ 2.כּי כֹה ָא ַמר־יְ הוָ ה ֶא ַ
ן־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה לֹא־יָ שׁוּב ָשׁם עוֹד...
י ֵֹצא ִמ ַ
יּוֹתיו ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּט )(Jr 22,11n
א־צ ֶדק וַ ֲע ִל ָ
הוֹי בֹּנֶ ה ֵביתוֹ ְבּל ֹ ֶ
ל־בּרוְּך ֶבּן־נֵ ִריָּ הוּ ֵלאמֹר ֵאיְך ָכּ ַת ְב ָתּ
אמרוּ ֶא ָ
ל־ה ְדּ ָב ִרים וַ יּ ֺ ְ
ת־כּ ַ
 3.וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ָעם ֶא ָ
אמר ָל ֶהם ָבּרוְּך ֶבּן־נֵ ִריָּ הוּ ֵלאמֹר הוּא ָא ַמר ֵא ַלי ֵאת
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִמ ֵפּי יִ ְר ְמיָ הוּ וַ יּ ֺ ֶ
ת־כּ ַ
ֶא ָ
ָכּל־ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ ֲאנִ י כּ ֵֹתב ַע ַ
ל־ה ֵסּ ֶפר )(Jr 36,18n
קּוֹה ֶלת ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַהכֹּל ָ ֽה ֶבל׃ )(Kaz 12,8
ֲ 4.ה ֵבל ֲה ָב ִלים ָא ַמר ַה ֶ

“ = „vyvolitבחר 23
“ = „postavit“, „stavětבנה | “ַ = prep „za, vzadu, poא ֲח ֵרי 24
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Slovíčka:
ָשׁ ַפט

שׁפט

soudit, vykonat soud

ָשׁ ַבר

שׁבר

rozlomit

ָשׁ ַכן

שׁכן

ָשׁ ַכב

שׁכב

ulehnout, lehnout si

ָשׁ ַמע

שׁמע

slyšet, poslouchat

ָשׁ ַמר

שׁמר

střežit

זָ ַכר

זכר

ָכּ ַתב

כתב

psát

ָפּ ַקד

פקד

dohlížet, starat se o

ָק ַטל

קטל

zabít

ָס ַפר

ספר

počítat / vyprávět

ָק ַבר

קבר

pohřbít

ָר ַדף

רדף

pronásledovat

ָא ַמר

אמר

říkat

ָמ ַלְך

מלְך

být králem

ָצ ַדק

צדק

být spravedlivý

ָל ַמד

למד

učit se

přebývat, bydlet

pamatovat

זָ ֵקן

stařec / stařešina / adj starý

ֵאיְך

jak ?
příkaz

ִמ ְצוֹת

ִמ ְצוָ ה

ֻח ִקּים

חֹק

nařízení, ustanovení

זֶ ַרע

semeno / setba

ֶח ֶסד

milosrdenství, milost / věrnost / solidarita

ַתּ ַחת

pod, dole / za / namísto
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LEKCE 7.
)Pravidelné sloveso (verbum firmum
)Praeformativní konjugace (imperfectum) obecně (K 53; W 39; S 25.2
maskulinum
femininum
3.sg
י○○○
ת○○○

ת○○○

2.sg

א○○○

1.sg

ת○○○נָ ה

י○○○וּ

3.pl

ת○○○נָ ה

ת○○○וּ

2.pl

נ○○○

1.pl

ת○○ ִ◌י

Slovesné kmeny – qal
)Qal – praeformativní konjugace (imperfectum) (K 53; W 39; S 25
f

קטל vzor:
m
3.sg

ִתּ ְקטֹל

יִ ְקטֹל

ִתּ ְק ְט ִלי

ִתּ ְקטֹל

2.sg

ֶא ְקטֹל

1.sg

ִתּ ְקט ְֹלנָ ה

יִ ְק ְטלוּ

3.pl

ִתּ ְקט ְֹלנָ ה

ִתּ ְק ְטלוּ

2.pl

נִ ְקטֹל

1.pl

Cvičení – určuj osobu, rod, číslo a kořen:

יִ ְקטֹל ִתּ ְקטֹל ִתּ ְק ְט ִלי ֶא ְקטֹל יִ ְק ְטלוּ ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקט ְֹלנָ ה נִ ְקטֹל ִתּ ְק ְט ִלי ִתּ ְקטֹל ֶא ְקטֹל יִ ְקטֹל נִ ְקטֹל
יִ ְק ְטלוּ ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ֶא ְקטֹל ִתּ ְק ְט ִלי ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ִתּ ְקטֹל נִ ְקטֹל ֶא ְקטֹל יִ ְק ְטלוּ יִ ְקטֹל ִתּ ְק ְט ִלי
ִתּ ְקט ְֹלנָ ה יִ ְקטֹל ֶא ְקטֹל ִתּ ְקטֹל נִ ְקטֹל ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקטֹל יִ ְק ְטלוּ ִתּ ְק ְט ִלי ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ֶא ְקטֹל
יִ ְקטֹל ִתּ ְקט ְֹלנָ ה יִ ְק ְטלוּ ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְק ְט ִלי נִ ְקטֹל ִתּ ְקטֹל ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ִתּ ְק ְט ִלי יִ ְקטֹל ֶא ְקטֹל נִ ְקטֹל
ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקט ְֹלנָ ה יִ ְק ְטלוּ נִ ְקטֹל ִתּ ְקטֹל ִתּ ְק ְט ִלי ִתּ ְקטֹל נִ ְקטֹל ֶא ְקטֹל ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ִתּ ְק ְטלוּ יִ ְק ְטלוּ
יִכ ַתּב יִ ְשׁמֹר ִתּ ְשׁ ַכּב ִתּ ְמֹלְך נִ ְמֹלְך ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה ִתּ ְכ ְתּבוּ ִתּ ְר ְדּ ִפי
יִמֹלְך ֶאזְ כֹּר ִתּ ְשׁמֹר ְ
ִתּ ְמֹלְך נִ ְשׁמֹר ְ
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יִמ ְלכוּ ִתּ ְרדּ ֹף ֶא ְכ ַתּב יִ זְ ְכּרוּ
ְ נִ זְ כֹּר ִתּ ְשׁ ְמ ִרי ִתּ ְכ ַתּב ֶא ְמֹלְך ִתּ ְשׁ ְמרוּ יִ ְשׁ ַכּב ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה ֶא ְרדּ ֹף ִתּ ְכ ְתּ ִבי
ֶא ְשׁמֹר ִתּזְ כֹּר ִתּזְ כּ ְֹרנָ ה נִ ְרדּ ֹף ִתּ ְמ ְלכוּ ֶא ְשׁ ַכּב ִתּ ְמ ְל ִכי ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה יִ זְ כֹּר ִתּזְ כֹּרוּ נִ ְכ ַתּב ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה
יִכ ְתּבוּ ִתּזְ כּ ְֹרנָ ה יִ ְרדּ ֹף ִתּזְ ְכּ ִרי
ְ ִתּ ְר ְדּפוּ ִתּ ְשׁ ַכּ ְבנָ ה יִ ְשׁ ְכּבוּ ִתּ ְשׁ ְכּ ִבי
Qal – imperfectum consecutivum (narrativ) (S 25.4)
• Imperfektum může se spojkou waw vytvořit dvojí tvar:
1.  – וְ יִ ְקטֹלimpf + waw copulativum
2.  – וַ ִ֫יּ ְקטֹלimpf + waw consecutivum (přízvuk je na preformativní slabice).
•

Konsekutivní imperfektum se užívá zejména v hlavních větách vyprávění, kde vyjadřuje základní „tempus vyprávění“. Konsekutivní waw v něm vyjadřuje dějový sled.
Pro svou jednoznačnou funkci se tvar označuje termínem narrativ. V kontextu
vyprávění se obvykle překládá tvary vyjadřujícími dokonavý děj v minulosti (aorist).

Cvičení – určuj osobu, rod, číslo, kořen a druh spojky:

וַ ִתּ ְשׁ ְמרוּ וְ יִ ְשׁ ַכּב וְ ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה וָ ֶא ְרדּ ֹף וַ ִתּ ְכ ְתּ ִבי וַ יִּ ְמ ְלכוּ וְ ִתּ ְרדּ ֹף וַ יִּ זְ כֹּר וַ ִתּזְ ְכּרוּ וַ נִּ ְכ ַתּב וַ ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה
וְ ֶא ְכ ַתּב וַ יִּ זְ ְכּרוּ וָ ֶא ְשׁמֹר וַ ִתּזְ כֹּר וַ ִתּזְ כּ ְֹרנָ ה וְ ִתּ ְכ ְתּבוּ וַ ִתּ ְר ְדּ ִפי וַ נִּ זְ כֹּר וְ ִתּ ְשׁ ְמ ִרי וַ ִתּ ְכ ַתּב וָ ֶא ְמֹלְך וְ נִ ְרדּ ֹף
וְ יִ ְשׁמֹר וַ ִתּ ְשׁ ַכּב וַ ִתּ ְמֹלְך וַ נִּ ְמֹלְך וַ ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה וַ ִתּ ְמ ְלכוּ וְ ֶא ְשׁ ַכּב וְ ִתּ ְמ ְל ִכי וַ ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה וְ ִתּ ְר ְדּפוּ וַ ִתּ ְשׁ ַכּ ְבנָ ה
Qal – imperativ (K 63; W 40; S 26.1)
•

základní tvary: ְקטֹל – ִק ְט ִלי – ִק ְטלוּ – ְקט ְֹלנָ ה

Cvičení – určuj osobu, rod, číslo a kořen:

ְמֹלְך ְכּתֹב ְשׁ ַכב זִ ְכ ִרי ְכּת ְֹבנָ ה ִק ְב ִרי ְשׁכֹן ִשׁ ְמרוּ זְ כ ְֹרנָ ה ִכּ ְתבוּ ְשׁ ַכ ְבנָ ה זְ כֹר ְשׁמ ְֹרנָ ה ִשׁ ְכ ִבי זִ ְכרוּ
ִכּ ְת ִבי ְרד ֹף ִק ְברוּ ְרד ְֹפנָ ה ִשׁ ְמ ִרי ְקבֹר ִשׁ ְכנוּ ִר ְד ִפי ְקב ְֹרנָ ה ִר ְדפוּ
Qal – jussiv (K 61; W 48; S 26.2.1)
• Vyjadřuje výzvu, přání; v qalu silných sloves nemá odlišné tvary (q jus ↔ q impf ).
•

Ve spojení se záporkou  ַאלvyjadřuje zákaz, zabraňovací pokyn:

ל־תּ ָירא
ִ ַא
ל־הנַּ ַער
ַ ל־תּ ְשׁ ַלח יָ ְדָך ֶא
ִ ַא

Neboj se!
Nevztahuj ruku svou na toho chlapce!
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)Qal – kohortativ (K 62; W 48; S 26.2.2
• Vyjadřuje přání, odhodlání; týká se pouze tvarů 1. os:
!Hodlám zabít / kéž zabiji

ֶא ְק ְט ֫ ָלה

!Hodláme zabít / zabijme

נִ ְק ְט ֫ ָלה
Příklady:
• tvary:

ֶאזְ ְכּ ָרה נִ ְכ ְתּ ָבה נִ זְ ְכּ ָרה ֶא ְשׁ ְכ ָבה נִ ְשׁ ְכ ָבה ֶא ְמ ְל ָכה נִ ְק ְב ָרה ֶא ְק ְט ָלה וְ נִ ְר ְד ָפה ֶא ְשׁ ְמ ָרה נִ ְשׁ ְמ ָרה
ֶא ְר ְד ָפה וְ ֶא ְשׁ ְב ָרה נִ ְק ְט ָלה ֶא ְכ ְתּ ָבה וְ ֶא ְק ְב ָרה
• věty:

ֹלהים ֶאזְ ְכּ ָרה וְ ֶא ְשׁ ְפ ָכה ָע ָליו נַ ְפ ִשׁי׃
ִ 1.דּ ְב ֵרי ֱא ִ
ה־א ַמר יְ הוָ ה ֲא ֶליָך
אמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־מ ֶֹשׁה ְספֹר ָלנוּ ַמ ָ
 2.וַ יּ ֺ ְ
ל־ד ְר ֶכינוּ׃
ת־דּ ָב ֶריָך ְבּ ָכ ַ
ת־א ֶשׁר ַא ָתּה א ֵֹמר ֲא ֶלינוּ וְ ָשׁ ַמ ְרנוּ ֶא ְ
וְ נִ ְשׁ ְמ ָעה ֶא ֲ
אמר ַא ְב ָשׁלוֹם ְק ָרא־נָ א גַּ ם ְל ַ
ה־בּ ִפיו׃
חוּשׁי ָה ַא ְר ִ ֑כּי וְ נִ ְשׁ ְמ ָעה ַמ ְ
 3.וַ יּ ֹ ֶ
ְ 4.בּ ָשׁלוֹם ֶא ְשׁ ְכּ ָבה ִכּי ַא ָתּה יְ הוָ ה ָל ֶב ַטח ִלי׃
ת־א ִבי.
ל־פ ְרעֹה ֵלאמֹר ָא ִבי ֵמת  ...וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶא ָ
יוֹסף ֶא ַ
אמר ֵ
 5.וַ יּ ֺ ֶ
Souhrnné cvičení:
• tvary:

ִתּ ְשׁ ְמרוּ יִ ְלבֹּשׁ ֶא ְכ ְתּ ָבה וְ יִ ְשׁ ַכּב ִק ְטלוּ וְ ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה וָ ֶא ְרדּ ֹף ִר ְד ִפי וְ נִ ְשׁ ְמ ָרה ִתּ ְכ ְתּ ִבי ְשׁמ ְֹרנָ ה וַ יִּ ְמ ְלכוּ
ְרד ֹף וָ ֶא ְסקֹל ִתּ ְל ְבּשׁוּ וְ ִתּ ְרדּ ֹף וְ ִכּ ְתבוּ ִס ְקלוּ וַ יִּ זְ כֹּר נִ ְשׁ ְמ ָרה וַ ִתּזְ ְכּרוּ זִ ְכרוּ וַ נִּ ְכ ַתּב נִ ְכ ְתּ ָבה ְכּת ְֹבנָ ה
וַ ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה וַ ִתּ ְק ְבצוּ וְ ֶא ְכ ַתּב וַ יִּ זְ ְכּרוּ וַ ִתּזְ ְכּרוּ וָ ֶא ְשׁמֹר וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה וַ ִתּזְ כֹּר נִ ְלבֹּשׁ ִשׁ ְב ִתּי וַ ִתּזְ כּ ְֹרנָ ה זִ ְכ ִרי
זִ ְכרוּ זְ כּ ְֹרנָ ה זְ כֹּר וְ ִתּ ְכ ְתּבוּ וַ ִתּ ְר ְדּ ִפי ִתּ ְר ְדּפוּ וַ נִּ זְ כֹּר ִתּ ְשׁ ְמ ִרי ִשׁ ְמ ִרי ִתּ ְכ ַתּב ְסקֹל וָ ֶא ְמֹלְך נִ ְרדּ ֹף ְשׁמֹר
וְ ִתּ ְמ ַל ְכנָ ה יִ ְשׁמֹר ִק ְט ִלי וַ ִתּ ְשׁ ַכּב זְ כֹּר ִתּ ְמֹלְך וַ נִּ ְמֹלְך ֶאזְ ְכּ ָרה וַ ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה וַ ִתּ ְמ ְלכוּ וְ ֶא ְשׁ ַכּב ִתּ ְמ ְל ִכי
וַ ִתּ ְרדּ ְֹפנָ ה ִר ְדפוּ ְרדּ ְֹפנָ ה וְ ִתּ ְר ְדּפוּ וַ ִתּ ְשׁ ַכּ ְבנָ ה
• věty:

הוֹשׁ ַע ְבּ ִרית ִעם ָה ָעם ַהזֶּ ה׃
יִכר ֹת יְ ֻ
ָ 1.אז ְ
ת־מ ְל ָכם׃
 2.וְ ָ ֽר ְדפוּ ַא ֲח ֵרי ַה ְכּנַ ֲענִ ים וַ יִּ ְל ְכדוּ ֶא ַ
ת־ה ִעיר וָ ֶא ְשׂר ֹף א ָֹתהּ ָבּ ֵאשׁ׃
הוּדה ֶא ְלכֹּד ֶא ָ
 3.וָ ֲאנִ י ֶמ ֶלְך יְ ָ
 4.נִ ְד ְר ָשׁה ֶאת־יְ הוָ ה׃
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ל־ה ָעם׃
ל־כּ ָ
 5.וַ יִּ ְמֹלְך ְשֹׁלמֹה ַע ָ
ִ 6.דּ ְרשׁוּ ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ַהזֶּ ה׃
יתי ִתּ ְשׁמֹר ַא ָתּה וְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֵריָך׃
ת־בּ ִר ִ
 7.וְ ַא ָתּה ֶא ְ
ל־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ַבּ ֵסּ ֶפר׃
ת־כּ ִ
 8.וַ יִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֶא ָ
אמר ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־יְ ָ
 9.וַ יּ ֹ ֶ
הוֹשׁ ָפט ְל ַבשׁ ְבּגָ ֶ ֽדיָך׃
נוֹת־ה ֶמּ ֶלְך׃
ַ
ִ 10.כּי ֵכּן ִתּ ְל ַבּ ְשׁנָ ה ְבּ
עוֹלם׃
וֹתיָך ְל ָ
ת־מ ְצ ֶ
תוֹר ְתָך ָת ִמיד וְ ֶא ִ
 11.וְ ֶא ְשׁ ְמ ָרה ָ
ַ 12.בּיהוָ ה יִ ְצ ְדּקוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכּל־זַ ְר ָעם׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים׃
ל־ה ֻלּחוֹת ֶא ַ
 13.וְ ֶא ְכתֹּב ַע ַ
י־א ֶבל׃
יוֹאב ֶאל ָה ִא ָשּׁה ִל ְב ִשׁי־נָ א ִבגְ ֵד ֵ
אמר ָ
 14.וַ יּ ֹ ֶ
ל־ה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת׃
ת־כּ ַ
ִ 15.כּי ִתּ ְשׁמֹר ֶא ָ
 16.וַ יּ ְֹס ְקלוּ א ָֹתם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֲא ָבנִ ים וַ יִּ ְשׂ ְרפוּ א ָֹתם ָבּ ֵאשׁ׃
 17.וַ יִּ ְל ַבּשׁ ָשׁאוּל ְבּגָ ִדים ֲא ֵח ִרים׃
ת־ר ְח ָמהּ׃
יה וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ַ
ת־ר ֵחל וַ יִּ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
ֹלהים ֶא ָ
 18.וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ
 19.וַ יִּ ְשׁ ְמרוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ֶמּ ֶלְך ֶאת ַה ַבּיִ ת ַההוּא׃
ירוּשׁ ַל ִם׃
 20.וַ יִּ ְמֹלְך ָדּוִ ד ִבּ ָ
וּמ ְצ ַריִם לֹא ִתּזְ ְכּ ִרי־עוֹד׃
ִ 21.
 22.יְ הוָ ה יִ ְשׁמֹר ֶאת־נַ ְפ ֶשָׁך׃
)Qal – slovesa stativní (stavová) (W 50
• Stativní slovesa nevyjadřují ve tvarech qalu děj, nýbrž stav; obvykle netvoří
participia, nýbrž (deverbativní) adjektiva. Podle kmenové samohlásky perfekta tvoří
tři typy:
být uložen, ležet

ָשׁ ַכב

typ a

být těžký, mít váhu

ָכּ ֵבד

typ e

být malý

ָקטֹן

typ o

).יִ ְכ ַבּד – יִ ְק ַטן – יִ ְשׁ ַכּב( Všechny tři typy mají v imperfektu vokál a v kmenové slabice
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Formativy určitých tvarů slovesných – obecný přehled
afformativní konjugace

praeformativní konjugace

3. sg

ת○○○

י○○○

○○ ָ◌ה

○○○

○○◌י
ִ
ת

ת○○○

○○○ת
ְ

○○○ת
ָ

2. sg

א○○○

○○○תי
ִ

1. sg

ת○○○נָ ה

י○○○וּ

○○○וּ

3. pl

ת○○○נָ ה

ת○○○וּ

○○○ ֶתם

2. pl

○○○נוּ

1. pl

○○○תן
ֶ

נ○○○

Souhrnné cvičení – opakování:
• tvary:

ָק ַטל ק ֵֹטל ְקטֹל ָקטֹל ָקטוּל ֽקֹ ְט ֵלי ִק ְט ִלי ִק ְטלוּ ָ ֽק ְטלוּ ֽקֹ ְט ִלים ָ ֽק ְט ָלה ֽקֹ ְט ָלה ֶא ְק ְט ָלה נִ ְק ְט ָלה
ָק ַט ְל ְתּ וְ ק ֶֹט ֶלת ָק ַט ְל ָתּ ְקטוּלוֹת ָק ַט ְל ִתּי ִתּ ְק ְט ִלי וַ ִתּ ְק ְטלוּ ִתּ ְקטֹל נִ ְקטֹל ִתּ ְקט ְֹלנָ ה ק ֵֹטל ְקטֹל ִק ְט ִלי
טוּלה ָק ַט ְל ְתּ ֽקֹ ְט ַלת ק ֶֹט ֶלת ְק ַט ְל ֶתּן יִ ְק ְטלוּ וַ ִתּ ְקט ְֹלנָ ה וַ נִּ ְק ְט ָלה
ְק ַט ְל ֶתּם ָק ַט ְלנוּ ק ֵֹט ְלנוּ ָקטוֹל ְק ָ
יִ ְקטֹל
בוּצה ֽסֹ ְפ ִרים וַ יִּ ְשׁ ְמרוּ
ָס ַפר וַ ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֽסֹ ְק ִלים ֶא ְשׁ ַכּב ִר ְדפוּ ָשׁכוּב ְשׁ ַפ ְט ֶתּם וָ ֶא ְלבֹּשׁ ָמ ַשׁ ְל ְתּ ַה ְקּ ָ
ָס ַק ְל ְתּ ִר ְדפּוּ ְשׁ ַכ ְב ֶתּם ִק ְב ִצי ְספֹר וַ נִּ ְשׁמֹר ָכּ ֵבד ָ ֽס ְק ָלה ֽר ֹ ְד ָפה וַ נִּ זְ כֹּר ִתּ ְשׁ ְמ ִרי ִשׁ ְמ ִרי ִתּ ְכ ַתּב ְסקֹל
ֹלכנָ ה יִ ְשׁמֹר ִק ְט ִלי וַ ִתּ ְשׁ ַכּב ִתּ ְשׁ ַכּב וַ ִתּ ְשׁ ְפטוּ ָ ֽמ ְשׁלוּ וַ ִתּ ְקבֹּצוּ ָס ַפ ְרנוּ
וָ ֶא ְמֹלְך נִ ְרדּ ֹף ְשׁמֹר וְ ִתּ ְמ ְ
בוּצי ֽסֹ ְפרוֹת ָשׁ ַמ ְר ְתּ וְ ָס ַקל וְ ָר ַד ְפנוּ
וּמ ַשׁ ְל ֶתּם ְק ֵ
ָ ֽשׁ ְמרוּ ִתּ ְס ְק ִלי נִ ְכ ַבּד ְרדּ ֹף וְ יִ ְשׁ ְכּבוּ ִשׁ ְפטוּ וָ ֶא ְלבֹּשׁ ְ
זִ ְכרוּ זְ כּ ְֹרנָ ה זְ כֹּר ָלבוֹשׁ מ ֵֹשׁל נִ ְק ְב ָצה ִתּ ְספּ ְֹרנָ ה ָשׁ ַמ ְר ִתּי וְ ָס ַק ְל ָתּ ֶא ְרדּ ֹף ְשׁ ַכּב ִל ְשׁפֹּט ִבּ ְלבֹּשׁוֹ
מ ְשׁ ַלת ְק ַב ְצנָ ה
ֶא ְשׁ ְכ ָבה יִ ְשׁפֹּט ְל ַב ְשׁ ֶתּן וְ ִתּ ְכ ְתּבוּ וַ ִתּ ְר ְדּ ִפי ִתּ ְר ְדּפוּ מ ֶֹשׁ ֶלת ָשׁפוֹט ִתּ ְל ְב ִשׁי ֽ ֹ
• přepiš a doplň tyto nepunktované tvary (rozepiš všechny myslitelné varianty):

תכתב כתבתי כתבת וכתבתם אכתב אכתבה ונכתב כתב כתבי וכתבו ותכתבו תכתבי
ותכתבנה כתבה כתבות כתוב כותב כתבו וכתבתי כתבות כתבתן יכתבו אכתב ויכתב
כתבים ותכתבי כתבתם
• věty:

רוּשׁ ַל ִם
ל־בּ ֵתּי יְ ָ
ת־כּ ָ ֽ
ת־בּית ַה ֶמּ ֶלְך וְ ֶא ָ
ת־בּית־יְ הוָ ה וְ ֶא ֵ
ְך־בּ ֶבל ֶא ֵ
אצּר ֶמ ֶל ָ
 1.וַ יִּ ְשׂר ֹף נְ ֻב ַכ ְדנֶ ַ
ֹר־ר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה
ל־בּית גָּ דוֹל ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׂ׃  2.וַ יִּ ְשׁ ַכּב יַ ֲעקֹב ָשׁם ַבּ ָלּיְ ָלה ַה ִהוא׃  3.זְ כ ַ
ת־כּ ֵ
וְ ֶא ָ
ָ
יתְך ַבּ
וַ ֲח ָס ֶדיָך ִכּי ֵמ ָ
יתי׃ .
ת־בּ ִר ִ
ת־יהוּדה׃ ֲ 5.אנִ י יְ הוָ ה ֶאזְ כֹּר ֶא ְ
ת־בּ ֵ
עוֹלם ֵה ָמּה׃ ִ 4.שׁ ְמ ִרי־נָ א ֶא ֵ
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ל־אנְ ֵשׁי גִ ְל ָעד׃  8.וְ כּ ֲֹהנֶ יָך
ת־כּ ַ
יִפ ָתּח ֶא ָ
הוּדה׃  7.וַ יִּ ְקבֹּץ ְ
ֶ 6את־יְ הוָ ה ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל זִ ְכרוּ ְבּנֵ י יְ ָ
אמרוּ ְל ִשׁ ְמשׁוֹן ַא ָתּה לֹא יָ ַד ְע ָתּ ִכּי־מ ְֹשׁ ִלים ָבּנוּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים׃ 10.
שׁוּ־צ ֶדק ַבּיּוֹם ַההוּא׃  9.וַ יּ ֹ ְ
ֶ
יִ ְל ְבּ
ת־א ְב ָר ָהם וְ ֵאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ָשׁ ָמּה ָ ֽק ְברוּ
ַבּ ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ָשׁ ָמּה ָ ֽק ְברוּ ֶא ַ
ֶאת־יִ ְצ ָחק וְ ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ וְ ָשׁ ָמּה ָ ֽק ְברוּ ֶא ֵ
ת־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־ל ָאה׃  11.וְ ַע ָתּה ְקבֹץ ֵא ַלי ֶא ָ
ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל ֶא ֵ
ת־כּל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ַ
ֶא ַ
ל־א ִליָּ הוּ׃ 13.
ל־הר ַה ַכּ ְר ֶמל׃  12.וַ יִּ ְקבֹּץ ַא ְח ָאב ֶא ָ
ת־ה ִעיר ַהזֹּאת ִתּ ְשׂר ֹף ָבּ ֵאשׁ׃
וְ ֶא ָ
• texty:
ל־ח ִס ָידיו׃ )(Ž 85,9
ל־עמּוֹ וְ ֶא ֲ
ֹלהינוּ ִכּי הוּא א ֵֹמר ָשׁלוֹם ֶא ַ
ה־א ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֶ 1.א ְשׁ ְמ ָעה ַמ ָ

ל־ה ְצּ ִע ָירה ָא ִבינוּ זָ ֵקן וְ ִאישׁ ֵאין
אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ֶא ַ
וּשׁ ֵתי ְבנ ָֹתיו ִעמּוֹ׃ וַ תּ ֹ ֶ
 2.וְ לוֹט יָ ַשׁב ָבּ ָהר הוּא ְ
ת־א ִבינוּ יַ יִ ן וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּ ה ֵמ ָא ִבינוּ
ל־ה ָא ֶרץ׃ ְל ָכה נַ ְשׁ ֶקה ֶא ָ
ָבּ ָא ֶרץ ָלבוֹא ָע ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶרְך ָכּ ָ
יה וְ לֹא יָ ַדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ
ת־א ִב ָ
יהן יַ יִ ן ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא וַ ָתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָירה וַ ִתּ ְשׁ ַכב ֶא ָ
ת־א ִב ֶ
זֶ ַרע׃ וַ ַתּ ְשׁ ֶקינָ ה ֶא ֲ
ת־א ִבי נַ ְשׁ ֶקנּוּ יַ יִ ן גַּ ם ַה ַלּיְ ָלה
ן־שׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ָ
ל־ה ְצּ ִע ָירה ֵה ָ
אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ֶא ַ
קוּמהּ׃ וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת וַ תּ ֹ ֶ
וּב ָ
ְ
יה ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא  ...וַ ַתּ ֲה ֶרינָ ה ְשׁ ֵתּי
ת־א ִב ָ
וְ ִשׁ ְכ ִבי גַּ ם ַא ְתּ ִעמּוֹ׃ ...וַ ִתּ ְשׁ ַכּב גַּ ם ַה ְצּ ִע ָירה ֶא ָ
ְבנוֹת־לוֹט ֵמ ֲא ִב ֶ
יהן ...׃ )(Gn 19,30n
אמר ֲא ֵל ֶהם
ן־בּ ֶ ֑נ ָך ...׃ וַ יּ ֹ ֶ
ם־בּנְ ָך גַּ ם ֶבּ ְ
ם־א ָתּה גַּ ִ
ל־בּנוּ גַּ ַ
אמרוּ ַאנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־גִּ ְדעוֹן ְמ ָשׁ ָ
 3.וַ יּ ֹ ְ
יִמשׁ ֹל ָבּ ֶכם׃ )(Sd 8,22
א־יִמשׁ ֹל ְבּנִ י ָבּ ֶכ֑ם יְ הוָ ה ְ
א־א ְמשׁ ֹל ֲאנִ י ָבּ ֶ֔כם וְ ל ֹ ְ
גִּ ְדעוֹן ל ֹ ֶ

ֹלהים׃
יכל יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ָשׁם ֲארוֹן ֱא ִ
מוּאל שׁ ֵֹכן ְבּ ֵה ַ
וּשׁ ֵ
 4.וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ֔הוּא וְ ֵע ִלי שׁ ֵֹכן ִבּ ְמקֹמוֹ ְ ...
)(1S 3,2–3

ית־ה ֶמּ ֶלְך ַה ְפּנִ ימית* נ ַֹכח* ֵבּית
ישׁי* וַ ִתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְל ֔כוּת וַ ַתּ ֲעמֹד ַבּ ֲח ַצר ֵבּ ַ
 5.וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־כּ ֵסּא ַמ ְלכוּתוֹ ְבּ ֵבית ַה ַמּ ְל ֔כוּת נ ַֹכח ֶפּ ַתח ַה ָ ֽבּיִת׃ וַ יְ ִהי ִכ ְראוֹת* ַה ֶמּ ֶלְך
יוֹשׁב ַע ִ
ַה ֶ ֑מּ ֶלְך וְ ַה ֶמּ ֶלְך ֵ
ת־שׁ ְר ִביט* ַהזָּ ָהב
יּוֹשׁט* ַה ֶמּ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵתּר ֶא ַ
ת־א ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ע ֶֹמ ֶדת ֶבּ ָח ֵ֔צר נָ ְשׂ ָאה* ֵחן ְבּ ֵע ָינ֑יו וַ ֶ
ֶא ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּיָ ֔דוֹ וַ ִתּ ְק ַרב ֶא ְסתּר וַ ִתּגַּ ע* ְבּרֹאשׁ ַה ַשּׁ ְר ִביט

25

)(Est 5,1–2

ישׁי 25
 = „(ona) poנָ ְשׂ ָאה | “ִ = „jakmile uvidělכ ְראוֹת | “ = „naprotiנ ַֹכח | “ְ = „vnitřníפּנִ ִמית | “ְ = „třetíשׁ ִל ִיּוֹשׁט | “zvedla
“ = „a dotkla seוַ ִתּגַּ ע | “ַ = „žezlo, hůlשׁ ְר ִביט | “ = „a vztáhl vstřícוַ ֶ
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Slovíčka:
יִמשׁ ֹל
ְ ָמ ַשׁל

משׁל

vládnout, panovat

ָס ַקל יִ ְסקֹל

סקל

kamenovat

ָק ַבץ יִ ְקבֹץ

קבץ

shromáždit

ָכּ ַרת יִ ְכר ֹת

כרת

řezat

ָל ַכד יִ ְלכֹד

לכד

chytit, polapit

()בּ ֵאשׁ
ָ ָשׂ ַרף ִתּ ְשׂר ֹף

שׂרף

spálit (ohněm)

ָקטֹן יִ ְק ַטן

קטן

být malý

ָכּ ֵבד יִ ְכ ַבּד

כבד

být těžký

ָל ֵבשׁ יִ ְלבֹשׁ

לבשׁ

obléct

ָשׁלוֹם
ֵאשׁ

truhla, schrána

ֶבּגֶ ד

oděv
emfatická částice („kéž, přece, prosím“)

•

(např. u imperativu)

ַא ַחר

za, po

ַא ֵחר

jiný

ֵכּן
ִעמּוֹ

oheň

ֲארוֹן
־נָ א
ַא ֲח ֵרי

pokoj / celost, neporušenost

tak / ano

עוֹד

ještě / již, už

ִעם

s, se

יַ יִ ן

víno

גַּ ם

také

U sloves se jako slovíčko neučte jen kořen, nýbrž vždy také reálně existující plné
tvary 3. sg m (pf a impf). Tím si zafixujete také zvukovou podobu slabik, což je důležité jak pro rozpoznávání sloves ve tvarech v kontextu, tak pro zafixování hláskových proměn u slabých a nepravidelných sloves.

~65~

LEKCE 8.

LEKCE 8.
)Slovesné kmeny – nifʽal (K 52; W 52; S 30
Nifʽal – přehled tvarů:
impf

pf

יִ ָקּ ֵטל

נִ ְק ַטל

ִתּ ָקּ ֵטל

נִ ְק ְט ָלה

3. f sg

ִתּ ָקּ ֵטל

נִ ְק ַט ְל ָתּ

2. m sg

ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי

נִ ְק ַט ְל ְתּ

2. f sg

ֶא ָקּ ֵטל

נִ ְק ַט ְל ִתּי

1. sg

יִ ָ ֽקּ ְטלוּ

נִ ְק ְטלוּ

3. m sg

3. m pl
3. f pl

ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה

2. m pl

ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ

נִ ְק ַט ְל ֶתּם

ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה

נִ ְק ַט ְל ֶתּן

2.f pl

נִ ָקּ ֵטל

נִ ְק ַט ְלנוּ

1. pl
Cvičení:

נִ ְק ַטל ֶא ָקּ ֵטל נִ ְק ְט ָלה ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה נִ ְק ְטלוּ ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ נִ ְק ַט ְל ְתּ נִ ְק ַט ְל ֶתּם נִ ְק ַט ְלנוּ נִ ְק ַט ְל ֶתּן ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי נִ ָקּ ֵטל
יִ ָ ֽקּ ְטלוּ ִתּ ָקּ ֵטל נִ ְק ַט ְל ָתּ ֶא ָקּ ֵטל נִ ְק ַט ְל ִתּי נִ ָקּ ֵטל נִ ְק ַטל ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה נִ ְק ַט ְל ֶתּם יִ ָקּ ֵטל נִ ְק ְטלוּ נִ ְק ַט ְלנוּ
יִ ָ ֽקּ ְטלוּ יִ ָקּ ֵטל ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ ֶא ָקּ ֵטל ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ נִ ְק ַט ְל ִתּי ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה נִ ְק ַטל נִ ְק ַט ְל ְתּ נִ ְק ַט ְל ֶתּם נִ ְק ַטל
ִתּ ָקּ ֵטל נִ ְק ְט ָלה נִ ָקּ ֵטל ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ נִ ְק ַט ְלנוּ ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה נִ ְק ַט ְל ֶתּן נִ ְק ַט ְל ָתּ נִ ְק ַט ְל ִתּי נִ ְק ְטלוּ נִ ְק ַט ְלנוּ
יִ ָ ֽקּ ְטלוּ וָ ֶא ָקּ ֵטל נִ ְק ַט ְל ְתּ ִתּ ָקּ ֵטל נִ ְק ַט ְל ֶתּם נִ ָקּ ֵטל נִ ְק ְט ָלה ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה יִ ָקּ ֵטל נִ ְק ְטלוּ נִ ְק ַט ְל ָתּ ִתּ ָקּ ֵטל
נִ ְק ַט ְל ְתּ יִ ָקּ ֵטל יִ ָ ֽקּ ְטלוּ נִ ְק ַט ְל ִתּי ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה נִ ְק ְט ָלה נִ ְק ַט ְלנוּ ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ יִ ָ ֽקּ ְטלוּ נִ ְק ַט ְל ֶתּן נִ ְק ְטלוּ נִ ָקּ ֵטל
ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי נִ ְק ַט ְל ָתּ ִתּ ָקּ ַט ְלנָ ה
נִ ְב ַדּל יִ זָּ ֵכר נִ ְל ַח ְמ ְתּ ֶא ָכּ ֵבד נִ ְכ ְתּבוּ ִתּ ָסּ ַת ְרנָ ה נִ ְק ַדּ ְשׁ ֶתּם נִ ָשּׁ ֵבר ִתּ ָ ֽבּ ְדלוּ נִ זְ ַכּ ְר ִתּי ִתּ ָלּ ְח ִמי וַ יִּ ָ ֽכּ ְתבוּ
וְ נִ ְס ַתּ ְר ִתּי וַ ִתּ ָ ֽקּ ְדשׁוּ וְ נִ ְשׁ ַבּ ְר ְתּ נִ ְב ַדּ ְל ֶתּן ִתּ ָזּ ְֽכרוּ וְ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ִתּ ָ ֽשּׁ ְב ִרי וַ ִתּ ָבּ ֵדל וְ נִ זְ ַכּ ְר ֶתּם ִתּ ָלּ ַח ְמנָ ה נִ ְכ ְבּדוּ
יִכּ ֵבד
וַ ִתּ ָ ֽקּ ְד ִשׁי נִ ְשׁ ְבּרוּ נִ ְב ַדּ ְל ְתּ ִתּזָּ ַכ ְרנָ ה וְ נִ ְל ַח ְמ ֶתּם נִ ָכּ ֵבד נִ ְכ ַתּ ְב ָתּ וַ ִתּ ָ ֽסּ ְתרוּ נִ ְק ְדּשׁוּ ֶא ָשּׁ ֵבר וְ ָ
יִכּ ְתבוּ
נִ ְכ ְתּ ָבה ֶא ָסּ ֵתר נִ ְק ַדּשׁ וַ נִּ ָשּׁ ֵבר ִתּ ָ ֽבּ ְד ִלי וְ נִ זְ ְכּרוּ וַ ִתּ ָלּ ַח ְמנָ ה וְ נִ ְכ ְבּ ָדה וַ ִתּ ָ ֽכּ ְתבוּ נִ ְס ַתּ ְרנוּ נִ ְכ ַבּ ְדנוּ ָ ֽ
יִכּ ְבדוּ וְ נִ ְכ ְתּ ָבה נִ ָסּ ֵתר נִ ְק ַדּ ְשׁ ָתּ וַ ִתּ ָבּ ַד ְלנָ ה נִ זְ ַכּר
נִ ְס ְתּרוּ ִתּ ָקּ ֵדשׁ נִ ְשׁ ַבּ ְר ָתּ נִ ְב ַדּ ְל ָתּ ִתּזָּ ֵכר נִ ְל ַח ְמ ֶתּן ָ ֽ
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יִבּ ְדלוּ נִ זְ ַכּ ְר ָתּ ִתּ ָלּ ֵחם נִ ְכ ַבּ ְד ֶתּן וַ יִּ ָכּ ֵתב נִ ְס ְתּ ָרה וְ ִת ָ ֽקּ ְד ִשׁי וְ נִ ְשׁ ְבּרוּ
ִתּ ָ ֽלּ ֲחמוּ נִ ְכ ַבּ ְד ִתּי נִ ְק ְדּ ָשׁה וָ ֶא ָשּׁ ֵבר ָ ֽ
נִ ְב ְדּ ָלה נִ זָּ ֵכר נִ ְל ַח ְמ ִתּי וַ יִּ ָ ֽכּ ְבדוּ וְ נִ ְכ ַתּ ְבנוּ יִ ָסּ ֵתר ִתּ ָ ֽכּ ְתבוּ נִ ְס ַתּ ְרנוּ וַ ִתּ ָקּ ַד ְשׁנָ ה נִ ְשׁ ַבּ ְר ְתּ נִ ְב ַדּ ְל ִתּי וַ נִּ זָּ ֵכר
יִכּ ְבדוּ וְ נִ ְכ ַתּ ְבנוּ וַ יִּ ָסּ ֵתר נִ ְק ַדּ ְשׁ ָתּ יִ ָשּׁ ֵבר וַ ָיִּבּ ֵדל נִ זְ ַכּר וְ נִ ָלּ ֵחם נִ ְכ ַבּ ְדנוּ ֶא ָכּ ֵתב נִ ְס ְתּ ָרה וַ ִתּ ָ ֽקּ ְד ִשׁי
נִ ְל ַחם ָ ֽ
נִ ְשׁ ַבּ ְר ְתּ
:ה Imperativy a infinitivy se tvoří od tvarů imperfekta – preformativem

•

imp

ִה ָקּ ֵטל ִה ָ ֽקּ ְט ִלי ִה ָ ֽקּ ְטלוּ ִה ָ ֽקּ ַט ְלנָ ה

inf cs

ִה ָקּטֹל נִ ְקטֹל

inf abs

ִה ָקּ ֵטל

Participia se tvoří od tvarů perfekta, v kmenové slabice je dlouhé ā:

•

נִ ְק ָטל נִ ְק ָט ָלה נִ ְק ְט ַלת נִ ְק ֶט ֶלת נִ ְק ָט ִלים נִ ְק ְט ֵלי
Cvičení (ni):
• tvary:

ִה ָקּ ֵטל נִ ָכּ ֵבד נִ ְשׁ ֶבּ ֶרת נִ ְכ ָתּ ִבים וַ ִתּ ָ ֽסּ ְתרוּ ִה ָלּ ֲחמוּ נִ ְק ַדּשׁ נִ ְק ָדּשׁ ִה ָ ֽשּׁ ְבּ ִרי וָ ֶא ָשּׁ ֵבר נִ ְשׁ ָבּ ַרת נִ ְשׁ ָבּרוֹת
יִכּ ֵבד נִ ְכ ָתּ ָבה נִ ְכ ְתּ ָבה ִה ָסּ ֵתר ִתּ ָסּ ֵתר נִ ָסּ ֵתר ַהנִּ ְכ ָבּ ִדים נִ ְק ַדּשׁ נִ ְק ְדּ ֵשׁי נִ ְק ְדּשׁוֹת נִ ְק ֶדּ ֶשׁת נִ ְק ָדּשׁ
וְ ָ
וַ נִּ ָשּׁ ֵבר ִה ָשּׁבֹר ִתּ ָ ֽבּ ְד ִלי ִה ָ ֽבּ ְד ִלי ִה ָבּ ֵדל ִה ָ ֽבּ ְדלוּ וְ נִ זְ ְכּרוּ ִה ָלּ ַח ְמנָ ה ִתּ ָלּ ַח ְמנָ ה וְ נִ ְכ ְבּ ָדה ַהנִּ ְכ ָבּ ָדה
וַ ִתּ ָ ֽכּ ְתבוּ ִה ָ ֽכּ ְתבוּ ִה ָכּ ֵתב נִ ְס ַתּ ְרנוּ ִה ָסּ ַת ְרנָ ה נִ ְכ ָבּד ִה ָ ֽכּ ְת ִבי נִ ְס ְתּ ֵריָך ִה ָקּ ֵדשׁ נִ ְשׁ ֶבּ ֶרת נִ ְשׁ ַבּ ְר ְתּ
יִכּ ְבדוּ ִה ָ ֽכּ ְב ִדי וְ נִ ְכ ְתּ ֵבי ִה ָסּ ֵתר נִ ְק ַדּ ְשׁ ָתּ נִ ְק ָדּ ָשׁה
נִ ְב ָדּ ִלים ִהזָּ ֵכר ִה ָזּ ְֽכרוּ ִהזָּ כֹר נִ ְל ָחם ָ ֽ
• věty:

נוּ־אל׃  3.וְ ַא ֶתּם ַאנְ ֵשׁי
אוֹיְבי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  2.יְ הוָ ה הוּא נִ ְל ָחם ִע ָמּנוּ הוּא ִע ָמּ ֵ
ֵ
ִ 1.כּי נִ ְל ַחם יְ הוָ ה ִעם
ַה ִמּ ְל ָח ָמה נִ זְ ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃ ִ 5.כּי
ֹלהינוּ׃ ְ 4.בּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ ר ֹשׁ נִ ְכ ַתּב ָכּ ַ
וּשׁמוֹ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ַ 7.ה ֶמּ ֶלְך ַההוּא ְ
נִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ׃  6.וְ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ַבּגּוֹיִ ים ָה ֵהם ָא ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
לֹא־יִ זָּ ֵכר עוֹד׃  8.וַ יִּ ָסּ ֵתר ָדּוִ ד ַבּ ָשּׂ ֶדה׃  9.וְ נִ ְס ְתּ ָרה ִהוא ַד ְר ִכּי ֵ ֽמיְ הוָ ה׃ ָ 10.אז נִ ְל ֲחמוּ ַמ ְל ֵכי ְכנַ ַען
יִכּ ְתבוּ ְבּ ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים׃ 11.
ִבּ ְמגִּ דּוֹ וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבּ ֶכם ַהיּוֹם ְל ֵעינֵ י ַהגּוֹיִם וְ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָ
ם־ה ִעיר וַ יִּ ְל ְכּדוּ ָ
י־דּן ִע ָ
וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ְבּנֵ ָ
אוֹתהּ׃  12.וָ ֲאנִ י ַבּ ָשּׂ ֶדה נִ ְס ַתּ ְר ִתּי׃  13.וְ נִ ְב ְרכוּ ְבָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת
ל־ע ַדת ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשֹׁלה׃
ָ ֽה ֲא ָד ָמה׃  14.וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ָכּ ֲ
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Vyšší slovesné kmeny – intensivy: piʽel, puʽal, hitpaʽel
Přehled kmenů (K 52; W 53–54 a 57; S 31)
kořen

qal

piʽel

puʽal

hitpaʽel

כבד

být těžký

ctít

být ctěn

pokládat se za důležitého

דבר

–

mluvit

být osloven

promluvit si

קדשׁ

být svatý

posvětit

být posvěcen

posvětit se

סתר

(ni skrýt se)

zahalit

být zahalen

skrývat se

כפר

–

smířit

být smířen

být smířen

בקשׁ

–

hledat

být hledán

–

(přehled tvarů viz níže)
POZOR na zvláštnosti některých tvarů hitpaʽelu:
•

je-li I. radikál zubnice ()ת ט ד, pak se preformativní  ְתassimiluje:
ִה ַדּ ֵבּר > * ִה ְת ַד ֵבּר > דבר

•

je-li I. radikál sykavka ()ש צ ס ז, dochází k jeho přesmyknutí s preformativním ת
(metathesis):

ִה ְשׁ ַתּ ֵמּר > * ִה ְת ַשׁ ֵמּר > שׁמר
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Přehled tvarů:
hitpaʽel

piʽel

puʽal
perfectum

3. m sg

ִה ְת ַק ֵטּל

ֻק ַטּל

ִק ֵטּל

ִה ְת ַק ְטּ ָלה

ֻק ְטּ ָלה

ִק ְטּ ָלה

3. f sg

ִה ְת ַק ַטּ ְל ָתּ

ֻק ַטּ ְל ָתּ

ִק ַטּ ְל ָתּ

2. m sg

ִה ְת ַק ַטּ ְל ְתּ

ֻק ַטּ ְל ְתּ

ִק ַטּ ְל ְתּ

2 f sg

ִה ְת ַק ַטּ ְל ִתּי

ֻק ַטּ ְל ִתּי

ִק ַטּ ְל ִתּי

1. sg

ִה ְת ַק ְטּלוּ

ֻק ְטּלוּ

ִק ְטּלוּ

3. pl

ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּם

ֻק ַטּ ְל ֶתּם

ִק ַטּ ְל ֶתּם

2. m pl

ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּן

ֻק ַטּ ְל ֶתּן

ִק ַטּ ְל ֶתּן

2. f pl

ִה ְת ַק ַטּ ְלנוּ

ֻק ַטּ ְלנוּ

ִק ַטּ ְלנוּ

1. pl

imperfectum

יִת ַק ֵטּל
ְ

יְ ֻק ַטּל

יְ ַק ֵטּל

3. m sg

ִתּ ְת ַק ֵטּל

ְתּ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ֵטּל

3. f sg

ִתּ ְת ַק ֵטּל

ְתּ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ֵטּל

2. m sg

ִתּ ְת ַק ְטּ ִלי

ְתּ ֻק ְטּ ִלי

ְתּ ַק ְטּ ִלי

2. f sg

ֶא ְת ַק ֵטּל

ֲא ֻק ַטּל

ֲא ַק ֵטּל

1. sg

יִ ְת ַק ְטּלוּ

יְ ֻק ְטּלוּ

יְ ַק ְטּלוּ

3. m pl

ִתּ ְת ַק ֵטּ ְלנָ ה

ְתּ ֻק ַטּ ְלנָ ה

ְתּ ַק ֵטּ ְלנָ ה

ִתּ ְת ַק ְטּלוּ

ְתּ ֻק ְטּלוּ

ְתּ ַק ְטּלוּ

ִתּ ְת ַק ֵטּ ְלנָ ה

ְתּ ֻק ַטּ ְלנָ ה

ְתּ ַק ֵטּ ְלנָ ה

נִ ְת ַק ֵטּל

נְ ֻק ַטּל

נְ ַק ֵטּל

imperativ

3. f pl
2. m pl
2. f pl
1. pl

ִה ְת ַק ֵטּל

ַק ֵטּל

2. m sg

ִה ְת ַק ְטּ ִלי

ַק ְטּ ִלי

2. f sg

ִה ְת ַק ְטּלוּ

ַק ְטּלוּ

2. m pl

ִה ְת ַק ֵטּ ְלנָ ה

ַק ֵטּ ְלנָ ה
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2. f pl
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infinitiv

ִה ְת ַק ֵטּל
ִה ְת ַק ֵטּל

ֻקטֹּל

ַק ֵטּל

inf cs

ַק ֵטּל

inf abs

)קטֹּל(
ַ
participium

ִמ ְת ַק ֵטּל

ְמ ֻק ָטּל

ְמ ַק ֵטּל

ִמ ְת ַק ְטּ ָלה

ְמ ֻק ָטּ ָלה

ְמ ַק ְטּ ָלה

ִמ ְת ַק ֶטּ ֶלת

ְמ ֻק ֶטּ ֶלת

ְמ ַק ֶטּ ֶלת

pt m
pt f

Souhrnné cvičení (pi, pu, hit):
• tvary:

יִת ַק ְטּלוּ ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּם יְ ַק ְטּלוּ ֻק ַטּ ְל ֶתּן ְתּ ֻק ְטּ ִלי ִק ְטּ ָלה ְתּ ַק ֵטּל
ִק ֵטּל ַק ֵטּל ֻק ְטּ ָלה נְ ֻק ַטּל ִק ַטּ ְל ְתּ ְ
ִה ְת ַק ַטּ ְל ָתּ ְתּ ַק ְטּלוּ ֻק ַטּ ְלנוּ יְ ֻק ַטּל ִק ְטּלוּ ֶא ְת ַק ֵטּל ִה ְת ַק ְטּלוּ ֲא ַק ֵטּל ֻק ַטּ ְל ִתּי ִה ְת ַק ֵטּל ְתּ ַק ֵטּל יְ ֻק ְטּלוּ
ִתּ ְת ַק ֵטּ ְלנָ ה ִה ְת ַק ְטּ ָלה נְ ַק ֵטּל ֻק ְטּלוּ ְתּ ֻק ַטּל ִק ַטּ ְל ָתּ יִ ְת ַק ֵטּל ִה ְת ַק ַטּ ְל ִתּי ֻקטֹּל ֻק ַטּל ִק ַטּ ְלנוּ ִתּ ְת ַק ְטּלוּ
יִת ַק ְטּלוּ ִה ְת ַק ַטּ ְלנוּ
ֻק ַטּ ְל ָתּ נְ ֻק ַטּל ִק ְטּ ָלה נִ ְת ַק ֵטּל ִמ ְת ַק ְטּ ָלה ְמ ַק ְטּ ָלה ְמ ֻק ָטּ ָלה ֲא ֻק ַטּל ִק ַטּ ְל ִתּי ְ
נִ ְת ַק ֵטּל ִה ְת ַק ַטּ ְלנוּ ַק ְטּ ִלי ֻק ַטּ ְלנוּ יְ ֻק ְטּלוּ ִק ַטּ ְל ֶתּם ִתּ ְת ַק ֵטּ ְלנָ ה ִמ ְת ַק ֵטּל ְתּ ַק ֵטּ ְלנָ ה ֻק ַטּ ְל ְתּ ְתּ ֻק ְטּלוּ
יִת ַק ֵטּל ִמ ְת ַק ְטּ ֵלי ְתּ ַק ְטּלוּ ֻק ַטּ ְל ִתּי יְ ֻק ְטּלוּ
ִק ַטּ ְל ְתּ ִתּ ְת ַק ְטּ ִלי ִה ְת ַק ְטּלוּ ַק ְטּלוּ ֻק ְטּלוּ ְמ ֻק ָטּל ִק ַטּ ְלנוּ ְ
ִק ַטּ ְל ֶתּן ִתּ ְת ַק ֵטּל ִמ ְת ַק ֶטּ ֶלת ְמ ַק ֵטּל ְמ ֻק ָטּל ְתּ ֻק ַטּל ִק ְטּלוּ ִתּ ְת ַק ְטּלוּ ִה ְת ַק ַטּ ְל ְתּ ַק ֵטּ ְלנָ ה ֻק ְטּ ָלה
ְתּ ֻק ְטּ ִלי ִק ַטּ ְלנוּ ֶא ְת ַק ֵטּל
יְכ ְבּדוּ ִמ ְת ַדּ ְבּ ֵרי נְ ֻב ַקּשׁ ִבּ ְכּ ָרה ֻבּ ְקּ ָשׁה ִה ְשׁ ַתּ ֵמּר ְתּ ַב ֵקּ ְשׁנָ ה
ִבּ ֵכּר ִתּ ְת ַס ֵתּר ֻבּ ַקּ ְשׁ ְתּ ִה ְת ַק ַדּ ְשׁנוּ ֻ
ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ְתּ ֻ
יְכ ְבּדוּ ִבּ ֵקּשׁ ִמ ַדּ ְבּרוֹת ֻס ַתּ ְר ְתּ ַד ֵבּר ִבּ ְקּשׁוּ
יְ ַד ְבּרוּ ֻס ְתּרוּ ְתּ ַד ְבּרוּ ִה ַדּ ְבּ ָרה ְתּ ֻב ַכּ ְשׁנָ ה ִבּ ֵכּר ִתּ ְת ַס ֵתּ ְרנָ ה ֻבּ ַכּ ְשׁ ֶתּן ְתּ ַב ְכּ ִשׁי ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ְתּ ְתּ ֻכ ְבּ ִדי
דבּר ִה ַדּ ְבּרוּ
ִבּ ַכּ ְשׁנוּ ִתּ ְת ַדּ ְבּ ִרי ֻסתֹּר ַיְב ֵכּשׁ ִה ְת ַק ֵדּשׁ ִתּ ְשׁ ַתּ ֵמּר נְ ֻכ ַבּד ִבּ ַכּ ְשׁ ְתּ ֶא ְת ַדּ ֵבּר ֻס ְתּ ָרה נְ ֵ
ְתּ ֻב ְכּשׁוּ ִבּ ַכּ ְרנוּ ִה ְת ַס ֵתּר ֻבּ ַכּ ְשׁנוּ ְתּ ַב ְכּ ִשׁי ִה ְת ַק ְדּ ָשׁה ֲא ֻכ ַבּד ִבּ ַכּ ְשׁ ָתּ יִ ַדּ ְבּרוּ ִה ְשׁ ַתּ ַמּ ְרנוּ ֻס ְתּרוּ
ְתּ ַד ְבּרוּ ִה ַדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֻב ַכּשׁ ִבּ ְכּרוּ ִמ ְת ַס ְתּ ִרים ֻבּ ַכּ ְשׁנוּ ַבּ ֵכּשׁ ַד ְבּרוּ ִה ַדּ ַבּ ְר ֶתּם ֻיְב ַכּשׁ ֶא ְשׁ ַתּ ֵמּר ִבּ ַכּ ְר ֶתּם
ִתּ ְת ַס ְתּרוּ ְמ ֻבּ ָכּשׁ ַב ֵכּ ְשׁנָ ה ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ָתּ נְ ֻכ ַבּד ִבּ ְכּ ָשׁה נִ ַדּ ֵבּר ֻס ַתּ ְר ִתּי יִ ְשׁ ַתּ ְמּרוּ יְ ַד ְבּרוּ ִה ַדּ ְבּרוּ ֻיְב ְכּשׁוּ
ִבּ ַכּ ְר ִתּי ִתּ ְת ַס ֵתּר ֻבּ ַכּ ְשׁ ָתּ ַב ְכּ ִשׁי ִה ְת ַק ֵדּשׁ ְתּ ֻכ ְבּ ִדי נִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ִבּ ַכּ ְשׁ ָתּ יִ ַדּ ֵבּר ֻס ַתּר נְ ַד ֵבּר ִה ַדּ ְבּרוּ ֲא ֻב ַכּשׁ
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• věty:

 1.וַ יְ ַד ֶבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר׃
ֹלהינוּ׃
ֵ 2.א ֶלּה ַאנְ ֵשׁי ַה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ַליהוָ ה ֱא ֵ
יְכ ַפּר ֲעוֹן ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
ְ 3.בּ ֶח ֶסד יְ הוָ ה ֻ
ל־ה ָעם ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ִכּי יְ הוָ ה ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
אמר יְ ֻ
 4.וַ יּ ֺ ֶ
אמר לוֹ ַדּ ֵבּר יִ ְשׁ ַמע ַע ְב ְדָּך׃
 5.וַ יּ ֺ ֶ
ד־עוֹלם׃
ָ
 6.לֹא יִ ְת ַכ ֵפּר ֲעוֹן ֵבּית ֵע ִלי ַע
 7.עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים וָ ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַמע׃
יתם ְקד ִ ֹ֑שׁים ִכּי ָקדוֹשׁ ָאנִ י׃
יכם וְ ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
ֹלה ֶ
ִ 8.כּי ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
Souhrnné cvičení (ni, pi, pu, hit):

יְכ ַפּר ַהיּוֹם׃ ָ 3.ה ֲאנָ ִשׁים
י־עמּוֹן ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהוא׃ ִ 2.הנֵּ ה ֲעוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻ
ם־מ ֶלְך ְבּנֵ ַ
 1.וְ ֻעזִּ יָּ הוּ נִ ְל ַחם ִע ֶ
ֹלהינוּ ָל ָמּה ֻס ְתּ ָרה ָפּנֵ יָך
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה׃  5.יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־דּוִ ד ַמ ְל ֵכּ ֶהם׃ ַ 4.בּ ְקּשׁוּ ֶא ְ
ָה ֵא ֶלּה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶא ָ
ֹלהינוּ׃ ְ 7.מ ֻס ֶתּ ֶרת ָה ִא ָשּׁה ַה ִהוא
ל־א ֶשׁר יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  6.וְ ַא ְתּ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֵלינוּ ֵאת ָכּ ֲ
ַבּ ֵבּ ָ
ל־בּרוְּך ִה ָסּ ֵתר ַא ָתּה
אמרוּ ַה ָשּׂ ִרים ֶא ָ
יתהּ׃  8.וְ ִהנֵּ ה לֹא־יִ זָּ ֵכר ֵשׁם־יְ הוָ ה עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל׃  9.וַ יּ ֺ ְ
ֹלהי ֲא ַכ ְבּ ָדה ִשׁ ְמָך ְל ָ
וְ יִ ְר ְמיָ הוּ׃ ֲ 10.אד ֹנָ י ֱא ַ
הוֹשׁ ַע
ם־בּנֵ י ַעמּוֹן וַ יִּ ָלּ ֵחם יְ ֻ
עוֹלם׃  11.וַ יְ ִהי ִמ ְל ָח ָמה ִע ְ
וּשׁמוֹת ֱא ִ
ן־שׁ ַמיִם
ֹלהים ַא ֵח ִרים לֹא ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ְבּ ֵבית ָא ִבינוּ׃ ִ 12 .מ ָ
יְכ ַבּד ָבּנוּ ְ
ָבּ ֵהם ֵשׁם יְ הוָ ה ֻ
ֹלהינוּ הוּא ְמ ַכ ֵבּד ִבּ ְבנֵ י יַ ֲעקֹב
ל־פּ ְרעֹה יְ הוָ ה ֱא ֵ
ם־ס ְ
כּוֹכ ִבים ִע ִ
נִ ְל ֲחמוּ ַה ָ
יס ָרא׃  13.וַ יְ ַד ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶא ַ
וּשׁמוֹ ְמ ֻק ָדּשׁ ִבּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ִ 14.כּי יְ הוָ ה נִ ָ
ְ
לחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִם׃  15.וְ ִר ְב ָקה ִדּ ְבּ ָרה ֶאל יִ ְצ ָחק
ישׁהּ ֵלאמֹר׃ ְ 16.
ִא ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְל ָח ִמים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ַהגִּ ְלבּ ַֹע׃  17.וָ ֲאנִ י ְמ ַכ ֵבּד ֶאת־יְ הוָ ה׃ 18.
וַ יִּ ָלּ ֵחם ָדּוִ ד ִבּ ְבנֵ י ְפ ִל ְ
ֹלהים׃
ישׁ ִטים׃ ַ 19.בּ ְקּשׁוּ ֶאת ִצ ְד ַקת יְ הוָ ה וְ ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ַהיּוֹם ִכּי הוּא ֶאל ָה ֱא ִ
Opakování (q, ni, pi, pu, hit):
• tvary:

יְכ ֵפּר ִתּ ְשׁ ַתּ ֵמּר נִ ְכ ַתּב נִ ְכ ָתּב נִ ְכתֹּב נִ ְכ ְתּ ָבה
ָכּ ַב ְד ִתּי ִתּ ְקטֹל ִס ֵתּר ִה ְת ַק ֵדּשׁ ִתּ ְכ ְבּדוּ ִתּ ָקּ ֵט ְלנָ ה וַ ַ
נִ ְכ ָתּ ָבה נִ ָכּ ֵתב נְ ֻב ַקּשׁ וַ יִּ ְת ַס ְתּרוּ ָשׁ ַמ ְר ְתּ ְתּ ַד ֵבּר וַ ִתּ ְשׁמֹר ֶא ָסּ ֵתר וַ נִּ זְ ַכר וְ ָשׁ ַפ ְטנוּ ִכ ַפּ ְר ָתּ ְתּ ֻק ְדּשׁוּ
יְכ ְפּרוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּרוֹת נִ ְכ ַתּ ְב ִתּי ֲא ֻב ַקּשׁ
ִתּ ְשׁכֹן ָכּ ַב ְד ֶתּם וָ ֶא ְקטֹל וְ ִס ַתּ ְרנוּ ִמ ְת ַק ֵדּשׁ ְכבֹּד וַ יִּ ָקּ ֵטל ַ
ִתּ ְת ַס ְתּרוּ ָ ֽשׁ ְמרוּ ְתּ ַד ְבּ ִרי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ִתּ ָסּ ְת ִרי נִ זְ ַכ ְרנוּ ְשׁפֹט ָשׁפֹט שׁ ֵֹפט ָשׁפוּט שׁ ְֹפ ֵטי ִכ ְפּרוּ וְ ֻק ַדּ ְשׁ ֶתּן
וָ ֶא ְשׁכֹן ָ ֽכּ ְב ָדה ֽכֹּ ְב ָדה ֶא ְכ ְב ָדה נִ ְק ְט ָלה וְ ִס ַתּ ְר ְתּ נִ ְת ַק ֵדּשׁ ִתּ ְכ ְבּ ִדי ִה ָקּ ֵטל ְמ ַכ ֵפּר יִ ְשׁ ַתּ ְמּרוּ נִ ְכ ְתּבוּ
וַ ְתּ ֻב ְקּ ִשׁי ֶא ְת ַס ֵתּר ָ ֽשׁ ְמ ָרה יְ ַד ְבּרוּ ֶא ְשׁמֹר ִתּ ָ ֽסּ ְתרוּ נִ זְ ָכר ְשׁפֹט ַכ ֵפּר ֻק ַדּ ְשׁנוּ יִ ְשׁכֹן ָ ֽכּ ְבדוּ וַ ִתּ ְקטֹל
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וְ ִס ַתּ ְר ֶתּם ִמ ְת ַק ְדּ ֵשׁי נִ ְכ ַבּד ִה ָקּ ֵטל נִ ָקּ ֵטל ִתּ ָקּ ֵטל ֶא ָקּ ֵטל ְמ ַכ ֵפּר ֶא ְשׁ ַתּ ֵמּר נִ ְכ ַתּ ְב ְתּ ַה ְמּ ֻב ְקּ ִשׁים
ִתּ ְת ַס ְתּרוּ ָשׁ ַמר שׁ ֵֹמר ְשׁמֹר ָשׁמוֹר ָשׁמוּר וָ ֲא ַד ְבּ ָרה נִ ְשׁמֹר יִ ָסּ ֵתר זְ כֹר ָשׁ ַפ ְטנוּ ִכ ַפּ ְר ִתּי וְ ֻק ְדּשׁוּ
• věty:

קוֹלי ִכּי ִהנֵּ ה יְ הוָ ה נִ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃  2.וְ ַא ֶתּם ִכּ ְתבוּ
ִ 1.שׁ ְמעוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִ
ת־א ֶשׁר
ל־הסּ ֵֹפר ְכּ ָתב־נָ א ֶא ֲ
אמרוּ ֶא ַ
יכם ְבּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ ר ֹשׁ  ...וַ יּ ֹ ְ
הוּדים ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינֵ ֶ
ל־היְּ ִ
ַע ַ
ת־כּ ַ
יִכתֹּב ֶא ָ
ת־א ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר
וּשׁמֹר ֶא ֲ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָבּ ֵסּ ֶפר׃ ְ 3.
ם־מ ְל ֵכּנוּ  ...וְ הוּא ְ
נִ ְכ ָתּב ְבּ ֵשׁ ַ
ל־אנְ ֵשׁי גִ ְל ָעד וַ יִּ ָלּ ֵחם ֶא ֶ
יִפ ָתּח ַהגִּ ְל ָע ִדי
ת־א ְפ ָריִם...׃  5.וַ יִּ ְשׁפֹּט ְ
ת־כּ ַ
יִפ ָתּח ֶא ָ
ְלָך ַהיּוֹם׃  4.וַ יִּ ְקבֹּץ ְ
ן־ח ְל ִקיָּ הוּ ַדּ ֶבּר־נָ א
אמר ֶא ְליָ ִקים ֶבּ ִ
ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁשׁ ָשׁ ִנ֑ים וַ יָּ ָמת וַ יִּ ָקּ ֵבר ְבּ ִעירוֹ ְבגִ ְל ָעד׃  6.וַ יּ ֹ ֶ
ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ָהיָ ה ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
ֶא ַ
יָמים ְתּ ַכ ֵפּר ַע ַ
ל־ע ָב ֶדיָך ִכּי שׁ ְֹמ ִעים ֲאנָ ְחנוּ׃ ִ 7.שׁ ְב ַעת ִ
ל־א ֶרץ גּ ֶֹשׁן
ל־הנֹּגֵ ַע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְק ָ ֽדּשׁ וָ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶאת־יְ הוָ ה׃  8.וְ ֵאת ָכּ ֶ
ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִ ֑שׁים ָכּ ַ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְל ָחם
הוֹשׁ ַע ִ ...כּי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־א ְר ָצם ָל ַכד יְ ֻ
ל־ה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה וְ ֵא ַ
וְ ַעד־גִּ ְבעוֹן וְ ֵאת ָכּ ַ
אשׁיָּ הוּ
ימי י ֹ ִ
ן־חזְ ִקיָּ ה ִבּ ֵ
ן־א ַמ ְריָ ה ֶבּ ִ
ן־כּוּשׁי ֶבן־גְּ ַד ְליָ ה ֶבּ ֲ
ִ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ְ 9.דּ ַבר יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ֶאל ְצ ַפנְ יָ ה ֶבּ
הוּדה ַבּ ְקּשׁוּ ֶאת־יְ ָ֔
ן־אמוֹן ֶמ ֶלְך יְ ָ ֑
ֶב ָ
אוּלי ִתּ ָסּ ְתרוּ ְבּיוֹם ַאף־יְ הוָ ה׃  10.וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי
הוה ַבּ ְקּשׁוּ ִצ ְדקוֹ ַ
ר־א ֶתּם ָבּם וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ָבּ ֶכם ְל ֵעינֵ י ַהגּוֹיִם׃
ן־ה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁ ַ
ֶא ְת ֶכם ִמ ָ
• texty:
 1.וַ יִּ גְ ַבּהּ יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וְ ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ נִ ְק ָדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה׃ )(Iz 5,16

ל־א ֶשׁר־בּוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ָהיָ ה ק ֶֹדשׁ׃
ת־כּ ֲ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָ ֑כּן וְ ֶא ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶא ַ
ת־שׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ָ
 2.וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶא ֶ
ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח )(Ex 40,9–10
ל־כּ ָליו וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶא ַ
ת־כּ ֵ
ת־מזְ ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶא ָ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ ֶא ִ
ָ
ת־א ֶשׁר ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי׃
ת־א ֶשׁר ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי׃ ֲא ַב ְקּ ָשׁה ֶא ֲ
ל־מ ְשׁ ָכּ ִבי ַבּ ֵלּילוֹת ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ֶא ֲ
ַ 3.ע ִ
)(Pís 3,1–2
26

ֹלהיָך נ ֵֹתן ְלָך׃
יָמיָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־א ֶ ֑מָּך ְל ַמ ַען* יַ ֲא ִרכוּן* ֶ
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ַ 4.כּ ֵבּד ֶא ָ
)(Ex 20,12

) = „prodloužit“ (impf 3 m plארְך | “ְ = „aby“, „kvůliל ַמ ַען 26
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Slovíčka:
נִ ְל ַחם יִ ָלּ ֵחם

לחם

ִמ ְל ָח ָמה

bojovat
bitva

 ִכּ ֵבּד יְ ַכ ֵבּד/ ָכּ ֵבד יִ ְכ ַבּד

כבד

q být těžký /pi ctít /pu být ctěn

ִד ֵבּר יְ ַד ֵבּר וַ יְ ַד ֵבּר

דבר

pi mluvit

 ִק ֵדּשׁ יְ ַק ֵדּשׁ/ ָק ַדשׁ יִ ְק ַדּשׁ

קדשׁ

q být svatý /pi posvětit /pu být posvěcen

נִ ְס ַתּר יִ ָסּ ֵתר

סתר

ִכּ ֵפּר יְ ַכ ֵפּר

כפר

/hit posvětit se
ni skrýt se /pi zahalit /pu být zahalen /hit skrývat
se
pi přikrýt, smířit/ pu být přikryt, smířen

יִת ַק ֵדּשׁ
ְ ִה ְת ַק ֵדּשׁ

בקשׁ ִבּ ֵקּשׁ ַיְב ֵקּשׁ
נִ זְ ַכּר יִ זָּ ֵכר

זכר

ni být vzpomínán, být v paměti

אוֹיֵב

nepřítel

ָשׂ ֶדה

pole / otevřený prostor

ָצ ָבא

zástup, šik, oddíl, voj

יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת
ָעוֹן
ָל ָמּה
ָשׂר
ַפּ ְרעֹה
זָ ַבח וַ יִּ זְ ַבּח

pi hledat /pu být hledán

„Hospodin zástupů“
přestupek, přečin, zločin / hřích
k čemu ?, proč ?, nač ?
kníže / velitel
faraon

ֵשׁשׁ

šest

זבח

obětovat

ַחיִ ל

síla / moc / vojsko

אוּלי
ַ

(274×)

adv. snad, možná (výraz přání, naděje)
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LEKCE 9.
)Vyšší slovesné kmeny – kausativy: hifʽīl a hofʽal (K 52; W 55–56; S 32
Přehled tvarů – viz níže
Cvičení (hi, ho):
• tvary:

ִה ְק ִטיל ִה ְק ַט ְל ָתּ יָ ְק ַטל ָמ ְק ָטל ִה ְק ִט ָילה ָתּ ְק ַט ְלנָ ה ִה ְק ַט ְל ִתּי ָה ְק ַט ְל ֶתּם ַה ְק ֵטל ָה ְק ְטלוּ יַ ְק ִטיל
ֻה ְק ְט ָלה יָ ְק ְטלוּ ָא ְק ַטל ַתּ ְק ִט ִילי ַתּ ְק ִטיל ָתּ ְק ַטל ָה ְק ַט ְל ָתּ נֻ ְק ַטל ַמ ְק ִטיל ַתּ ְק ֵט ְלנָ ה יַ ְק ִטילוּ ַה ְק ִטיל
ַה ְק ִטילוּ ַתּ ְק ִטילוּ ַה ְק ֵט ְלנָ ה ַה ְק ֵטל ָמ ְק ָט ָלה ַמ ְק ֶט ֶלת ָמ ְק ֶט ֶלת יַ ְק ִטיל ֻה ְק ַטל ָה ְק ַטל ַה ְק ֵטל ִה ְק ִ֫טילוּ
ַה ְק ִטילוּ ֻה ְק ַט ְל ֶתּם ִה ְק ַט ְל ֶתּם ָה ְק ַט ְל ֶתּם ָתּ ְק ְט ִלי ָה ְק ַט ְל ֶתּן ִה ְק ַט ְלנוּ ָמ ְק ָטל ָא ְק ַטל ַתּ ְק ִט ִילי ַתּ ְק ִטיל
ִה ְק ַט ְל ֶתּן ֻה ְק ֵטל ָה ְק ְט ָלה ַתּ ְק ֵט ְלנָ ה ָתּ ְק ְטלוּ נָ ְק ַטל ַמ ְק ִטיל ָתּ ְק ַט ְלנָ ה ַמ ְק ִט ָילה ִה ְק ִט ָילה ַתּ ְק ִטילוּ
ַה ְק ִטיל ַה ְק ֵטל ָה ְק ַטל יָ ְק ַטל ַה ְק ֵט ְלנָ ה ָמ ְק ָט ָלה ִה ְק ַט ְל ָתּ ִה ְק ִטיל ַה ְק ִטילוּ ַא ְק ִטיל ָמ ְק ָטל ָתּ ְק ְט ִלי
יָ ְק ְטלוּ ָה ְק ְטלוּ ָה ְק ַט ְל ְתּ ִה ְק ַט ְל ְתּ ֻה ְק ַט ְל ְתּ ָמ ְק ֶט ֶלת ַתּ ְק ִטילוּ יָ ְק ַטל ַה ְק ֵטל ִה ְק ַט ְל ֶתּם ַמ ְק ִטיל
ַתּ ְק ִטיל ֻה ְק ַט ְל ֶתּן ַא ְק ִטיל ָתּ ְק ְטלוּ ָתּ ְק ְט ִלי ִה ְק ַט ְלנוּ ָתּ ְק ַטל

)hi – jussiv + impf. consecutivum (narrativ
)• Tvary hi imperfekta bez afformativů 2. a 3. osoby mají zvláštní stažené (apokopátní
tvary pro jussiv (v kmenové slabice se î stahuje do ē):
) (jussיַ ְק ֵטל → )  (impfיַ ְק ִטיל
Apokopát se v hifʽīlu uplatňuje také v imperfektu consecutivu:

•

) (impf consוַ יּ֫ ְק ֵטל → )  (impfיַ ְק ִטיל
Zkrácenou kmenovou samohlásku mají také tvary imperativu:
ַה ְק ֵטל
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Přehled tvarů:
hifʽīl

hofʽal

perfectum

ָה ְק ַטל

)ה ְק ַטל(
ֻ

ִה ְק ִטיל

3.m.sg

ָה ְק ְט ָלה

ִה ְק ִט ָילה

3.f.sg

ָה ְק ַט ְל ָתּ

ִה ְק ַט ְל ָתּ

2.m.sg

ָה ְק ַט ְל ְתּ

ִה ְק ַט ְל ְתּ

2.f.sg

ָה ְק ַט ְל ִתּי

ִה ְק ַט ְל ִתּי

1.sg

ָה ְק ְטלוּ

ִה ְק ִ֫טילוּ

3.pl

ָה ְק ַט ְל ֶתּם

ִה ְק ַט ְל ֶתּם

2.m.pl

ָה ְק ַט ְל ֶתּן

ִה ְק ַט ְל ֶתּן

2.f.pl

ָה ְק ַט ְלנוּ

ִה ְק ַט ְלנוּ

1.pl

imperfectum

יָ ְק ַטל

יַ ְק ִטיל

3.m.sg

ָתּ ְק ַטל

ַתּ ְק ִטיל

3.f.sg

ָתּ ְק ַטל

ַתּ ְק ִטיל

2.m.sg

ָתּ ְק ְט ִלי

ַתּ ְק ִט ִילי

2.f.sg

ָא ְק ַטל

ַא ְק ִטיל

1.sg

יָ ְק ְטלוּ

יַ ְק ִטילוּ

3.m.pl

ָתּ ְק ַט ְלנָ ה

ַתּ ְק ֵט ְלנָ ה

3.f.pl

ָתּ ְק ְטלוּ

ַתּ ְק ִטילוּ

2.m.pl

ָתּ ְק ַט ְלנָ ה

ַתּ ְק ֵט ְלנָ ה

2.f.pl

נָ ְק ַטל

נַ ְק ִטיל
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imperativ
nemá
ַה ְק ֵטל

2. m sg

ַה ְק ִט ִילי

2. f sg

ַה ְק ִטילוּ

2. m pl

ַה ְק ֵט ְלנָ ה

2. f pl

infinitiv

ָה ְק ַטל

)ה ְק ֵטל(
ֻ

ַה ְק ִטיל

inf cs

ַה ְק ֵטל

inf abs

participium

ָמ ְק ָטל

)מ ְק׳ (
ֻ

pt m

ַמ ְק ִטיל

ָמ ְק ָט ָלה

ַמ ְק ִט ָילה

ָמ ְק ֶט ֶלת

ַמ ְק ֶט ֶלת

pt f

Souhrnné cvičení (hi, ho):
• tvary:

ַמ ְק ִט ָילה ַה ְק ִטיל ַה ְק ֵטל וַ יַּ ְק ֵטל ַה ְק ִט ִילי וְ יַ ְק ִטיל וְ ָה ְק ַט ְל ָתּ ִה ְק ַט ְל ִתּי ַה ְק ִטילוּ ִה ְק ִטיל וָ ָא ְק ַטל
נַ ְק ִטיל וַ נַּ ְק ֵטל וַ ַתּ ְק ִטילוּ ַתּ ְק ֵטל וַ ַתּ ְק ִט ִילי ָה ְק ַט ְל ִתּי ַה ְק ֵטל וַ יָּ ְק ַטל ֻה ְק ַט ְל ֶתּם ַה ְק ֵט ְלנָ ה ַתּ ְק ֵטל
ַה ְק ֵטל ִה ְק ַט ְל ִתּי ָמ ְק ָט ָלה ָתּ ְק ְטלוּ וַ ָתּ ְק ַטל ֻה ְק ַט ְל ֶתּן ַמ ְק ִטיל ֻה ְק ַט ְלנוּ יַ ְק ֵטל וַ יָּ ְק ְטלוּ ַתּ ְק ֵטל
ִה ְק ִט ָילה ַתּ ְק ֵט ְלנָ ה נֻ ְק ַטל ַה ְק ִט ִילי ַמ ְק ֶט ֶלת ָתּ ְק ַט ְלנָ ה ָה ְק ְט ָלה ִה ְק ַט ְל ָתּ יַ ְק ֵטל וַ נַּ ְק ֵטל וְ ָה ְק ַט ְל ְתּ
ַמ ְק ִט ָילה ַה ְק ִטיל ַתּ ְק ִטיל ַתּ ְק ֵטל ֻה ְק ַט ְל ָתּ ִה ְק ִט ָילה ִה ְק ִ֫טילוּ ֻה ְק ֵטל ַתּ ְק ֵטל ַתּ ְק ִט ִילי ָמ ְק ָט ָלה
יַ ְק ִטילוּ ָה ְק ַטל ִה ְק ַט ְל ֶתּן יַ ְק ֵטל ַמ ְק ִטיל ִה ְק ִטיל ָמ ְק ָטל ָה ְק ְטלוּ ַא ְק ִטיל וָ ַא ְק ֵטל ַתּ ְק ֵטל ָתּ ְק ְט ִלי
ַמ ְק ִטיל ַה ְק ִט ִילי נַ ְק ִטיל ָתּ ְק ַט ְלנָ ה ַה ְק ֵט ְלנָ ה יַ ְק ִטיל ֻה ְק ְט ָלה ִה ְק ַט ְל ִתּי ִה ְק ִ֫טילוּ ֻה ְק ְטלוּ ַתּ ְק ִטילוּ
ָתּ ְק ְטלוּ ִה ְק ַט ְל ָתּ ֻה ְק ַט ְל ְתּ ִה ְק ִ֫טילוּ ַה ְק ִטילוּ ַתּ ְק ִט ִילי ָמ ְק ָט ָלה ָה ְק ַט ְל ָתּ
יכה וַ ַתּ ְכ ִתיב
יַכ ִתיב נָ ְמ ַלְך ַה ְפ ֵקד ִה ְצ ִדיק ֻה ְשׁ ַל ְכ ֶתּם ָתּ ְכ ַתב ַא ְמ ִליְך וַ ַתּ ְפ ֵק ְדנָ ה ַה ְצ ֵדק ַמ ְשׁ ִל ָ
ְ
ָמ ְמ ָל ָכה ִה ְפ ַק ְדנוּ וַ נַּ ְצ ִדיק ָה ְשׁ ַל ְכנוּ ָה ְכ ֵתב ַה ְמ ִליכוּ ִה ְפ ַק ְד ְתּ יַ ְצ ֵדק נַ ְשׁ ִליְך וַ יַּ ְכ ִתיבוּ ָא ְמ ַלְך וַ ַתּ ְפ ֵקד
יָמ ְלכוּ וַ ַתּ ְפ ֵק ְדנָ ה
יכה ַמ ְכ ִת ִיבים ְ
ַא ְצ ִדיק ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֻה ְכ ַת ְב ָתּ ִה ְמ ִליכוּ ָה ְפ ַק ְד ֶתּם ָה ְצ ֵדק ִה ְשׁ ִל ָ
יֻפ ְקדוּ וַ ַתּ ְצ ִדיקוּ
יַכ ִתיב ָה ְמ ְלכוּ ְ
יכי ְ
יכי נָ ְפ ַקד נַ ְצ ֵדק ַמ ְשׁ ִל ֵ
יקי ֻה ְשׁ ַלְך ַה ַמּ ְכ ֶת ֶבת וַ ַתּ ְמ ִל ִ
ַתּ ְצ ִד ִ
וְ ִה ְשׁ ַל ְכנוּ ָה ְכ ַת ְב ָתּ ַתּ ְמ ִליכוּ ָתּ ְפ ְק ִדי ַה ְצ ֵדק וַ נַּ ְשׁ ִליְך ַה ְכ ֵת ְבנָ ה ָתּ ְמ ַל ְכנָ ה וַ ַתּ ְפ ֵק ְדנָ ה ַתּ ְצ ִדיקוּ וָ ַא ְשׁ ֵלְך
יכי ָתּ ְפ ַקד יַ ְצ ֵדק וַ ַתּ ְשׁ ִליכוּ
ַה ָמּ ְכ ָת ָבה ַה ְמ ִל ִ
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• věty:

ת־בּנֵ י
הוֹשׁ ַע וְ ֶא ְ
ימה* ֶאת־יְ ֻ
ת־שׁאוּל ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  2.וְ ִעיר גִּ ְבעוֹן ִה ְשׁ ִל ָ
ִ 1.כּי ִה ְמ ִליְך יְ הוָ ה ֶא ָ
ן־א ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ֲא ֶשׁר ָה ְמ ַלְך ַעל ַמ ְלכוּת ַכּ ְשׂ ִדּים׃ ִ 4 .כּי ָה ְשׁ ַל ְכנוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ִ 3. 27הנֵּ ה הוּא ָדּ ְריָ וֶ שׁ ֶבּ ֲ
וּמ ֵבּ ֵ
ֵמ ָע ֵרינוּ ִ
ן־א ָמתוֹ
ימ ֶלְך ֶבּ ֲ
ת־א ִב ֶ
א־א ְצ ִדּיק ָר ַשׁע׃  6.וַ יַּ ְמ ִליכוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֶא ֲ
יתינוּ׃ ִ 5.כּי ל ֹ ַ
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ִכּי ֲא ִח ֶ
ַע ַ
יהם
ל־ה ִעיר ֲאנָ ִשׁים ְל ָשׁ ְמ ָרם׃ ַ 8.וֽיהוָ ה ִה ְשׁ ִליְך ֲע ֵל ֶ
יכם הוּא׃ ַ 7.ה ְפ ִקידוּ ַע ָ
גּוֹרל ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה
הוֹשׁ ַע ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל פֹּה ַא ְשׁ ִליְך ָל ֶכם ָ
ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ִמ ַ
אמר יְ ֻ
ן־ה ָשּׁ ַמיִם׃  9.וַ יּ ֹ ֶ
מוּאל ִה ְמ ַל ָ
ל־שׁ ֵ
אמר יְ הוָ ה ֶא ְ
ְבּ ִשֹׁלה׃ ָ 10.ה ִעיר ַהזֶּ ה ָה ְפ ַקד ַהיּוֹם וַ יּ ֹ ֶ
כתּ ֶמ ֶלְך ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ 11.
חוֹמה׃  12.וְ ִה ְשׁ ַל ְכ ִתּי ֶא ְת ֶכם ֵמ ַעל ָפּנָ יו ַכּ ֲא ֶשׁר
ימ ֶלְך ֶפּ ַלח ֶר ֶכב ֵמ ַעל ַה ָ
ל־א ִב ֶ
יכה ַע ֲ
וְ ָה ִא ָשּׁה ִה ְשׁ ִל ָ
וּמ ֶלְך ָבּ ֶבל ִה ְפ ִקיד ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  14.וַ ַתּ ְשׁ ֵלְך ָהגָ ר
יהם׃ ֶ 13.
ִה ְשׁ ִליכוּ ֵה ָמּה א ִֹתי ֵמ ַעל ָפּנֵ ֶ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ימה ֶא ְ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ָ
יחים׃  15.וְ ֵאין ִעיר ְבּ ָכ ָ
ת־היֶּ ֶלד ַתּ ַחת ַא ַחד ַה ִשּׁ ִ
ֶא ַ
יכי ֶא ֶבן ָע ָליו׃ 18.
הוּדה׃ ַ 17.ה ְשׁ ִל ִ
ת־מ ַתּנְ יָ ה ְל ֶמ ֶלְך יְ ָ
ְך־בּ ֶבל ֶא ַ
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ַהזֹּאת׃  16.וַ יַּ ְמ ֵלְך ֶמ ֶל ָ
וַ יַּ ְמ ֵלְך אֹתוֹ ַפּ ְרעֹה ְל ֶמ ֶלְך יְ ָ
ימ ֶלְך ְל ֶמ ֶלְך ְשׁ ֶכם׃
ת־א ִב ֶ
הוּדה׃  19.וַ יַּ ְמ ִליכוּ ַבּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ֶא ֲ
Souhrnné cvičení tvarů silného slovesa (q, ni, pi, pu, hit, hi, ho):
• tvary:
יכי ִשׁ ֵכּן ִתּ ָ ֽשּׁ ְכ ִבי וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּט ִתּ ְשׁ ְכּ ִבי ַתּ ְשׁ ִכּ ִיבי ָמ ְשׁ ָכּ ָבה ַתּ ְצ ֵדּק נִ ְפקֹד נִ ְפ ַקד נִ ְפ ָקד
יִ ְשׁמֹר וַ ִתּ ָכּ ֵתב יְ ַשׁ ְלּכוּ ַמ ְמ ִל ֵ
נַ ְפ ִקיד נֻ ְפ ַקד וְ ִה ְמ ַשׁ ְל ֶתּם ְדר ֹשׁ ִה ְת ַב ַקּ ְשׁנוּ וַ ִתּ ְתגַ ֵדּ ְלנָ ה נִ ְסקֹל ֲא ַד ֵבּר ִה ְמ ַשׁ ְל ָתּ נַ ְצ ִדּיק נְ ַכ ֵפּר ְמ ַכ ֵפּר יְ ַכ ֵפּר ְתּ ַכ ֵפּר
יַמ ֵשׁל ַה ְמ ֵשׁל נֻ ְמ ַשׁל וַ ָתּ ְמ ְשׁ ִלי נִ ְס ָקל
ַכ ֵפּר ִכ ֵפּר נִ ָסּ ֵפר ִתּ ְס ְקלוּ יִ ְשׁ ַתּ ְפּטוּ יִ ְספֹּר ִה ָסּ ֵפר ֻס ַפּ ְר ְתּ וְ ִה ְת ַמ ַשּׁ ְל ֶתּן ִה ְמ ִשׁיל ְ
ְתּ ֻס ְקּלוּ וָ ַא ְצ ֵדק יִ ְק ְבצוּ נִ ָסּ ֵפר ָ ֽשׁ ְברוּ ֵ
לוֹקט ְמ ַסגְּ רוֹת ִסגְ רוּ ָסגַ ְר ִתּי וְ ִה ְסגִּ ירוּ וְ ִה ְסגַּ ְרנוּ ְמ ֻסגֶּ ֶרת וָ ֲא ֻסגַּ ר נִ ְת ַפ ֵשּׁט
יִ ְשׁ ַתּ ֵפּט ְתּ ַק ְדּשׁוּ ֶא ְשׁמֹר ֶא ְשׁ ְמ ָרה וַ נִּ ְשׁמֹר וָ ֶא ָסּ ֵפר נִ ָכּ ֵתב ִה ָכּ ֵתב וַ יִּ ָכּ ֵתב וַ ְתּ ַד ְבּרוּ ִה ְמ ַשׁ ְלנוּ ֶא ְסקֹל נִ ְשׁ ְל ָכה ְמֹלְך
יֻמ ַלְך ָה ְמ ַל ְכ ֶתּם ַד ְבּרוּ נְ ַכ ְפּ ָרה נִ ְמֹלְך וַ נָּ ְמ ַלְך ַה ְמ ֵלְך ַתּ ְמ ֵלְך גִ ַדּ ְל ֶתּם נְ ַשׁ ֵכּן וַ ַתּ ְצ ִדּיקוּ נִ ְשׁ ְכ ָבּה נִ ְשׁ ָכ ָבה נִ ְשׁכֹב
ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ְ
נַ ְשׁ ֵכב נֻ ְשׁ ַכב נַ ְשׁ ִכיב וְ ִה ְמ ַשׁ ְל ִתּי נָ ְשׁ ַכב נִ ְפ ָקד יִ ָסּ ֵפר ָ ֽפּ ְק ָדה ְתּ ַפ ְקּדוּ ִפ ְק ִדי ַה ְפ ֵקד ַפ ֵקּד ֲא ַד ֶבּר ִה ָפּ ֵקד ֲא ַכ ֵפּר ִד ְרשׁוּ
יִת ַצ ֵדּק
וָ ֶא ְשׁ ַתּ ֵפּט ְבקשׁ גִ ְדּלוּ ֲאגַ ְדּ ָלה גִ ַדּ ְלנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ִמ ְת ַכ ֶפּ ֶרת יַ ְס ֵפּר וַ ִתּ ְמשׁ ֹל ָסקוֹל יָ ְצ ַדּק יִ ְצ ַדּק יְ ַצ ֵדּק יַ ְצ ִדּיק ְ
מ ְל ָכה
תוּבים ְמ ַשׁ ְלּכוֹת ֽ ֹ
ִתּ ָסּ ְפ ִרי ִתּ ְק ְבצוּ ְשׁבֹר ִל ְקטוּ ְתּ ַכ ְפּרוּ ַסגְּ ִרי ַה ְפ ֵשׁט ְשׁפֹט ֶא ְשׁ ַתּ ְפּ ָטה ִה ְת ַק ַדּ ְשׁנָ ה שׁ ֵֹמר ְכ ִ
ָ ֽשׁ ְכנָ ה נִ ְשׁ ָכ ָבה נִ ְפ ְק ָדה נִ ְדר ֹשׁ נְ ֻב ַקּשׁ גִ ַדּ ְל ְתּ ַד ֶבּר יְ ַכ ְפּרוּ ִתּ ָסּ ֵפר

“ hi „uzavřít mírשׁלם 27
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Morfémy důležité k analýze slovesného kmene (přehled):
pt typický jev

impf

pf

קֹטל  /קטוּל

יִ ְקטל

ָקטל

q

נ preformativ

יִ ָקּטל

נִ ְקטל

ni

יְ ַקטּל

ִקטּל

pi

יְ ֻקטּל

ֻקטּל

pu

geminace II. radikálu,
a preformativ

יִ ְת ַקטּל

ִה ְת ַקטּל

hit

!preformativní slabika

יַ ְקט)י(ל

ִה ְקט)י(ל

hi

"

יָ ְקטל

ָה ְקטל

ho

"

יֻ ְקטל

ֻה ְקטל

nebo

geminace II. radikálu,
a pod preformativem šewaʽ

(srv. morfémy osoby, rodu a čísla – přehled v 7.lekci).
• věty:

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
ֹלהים ִכּ ְתבוּ ֶא ַ
תּוֹרתוֹ ְבּ ֵעינֵ ינוּ׃  2.כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ֱא ִ
ֹלהינוּ יַ גְ ִדּיל ַהיּוֹם ָ
 1.יְ הוָ ה ֱא ֵ
יהוּדה׃  4.וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵבּץ
ל־כּ ֵסּא ָדוִ ד וּמ ֵֹשׁל ִבּ ָ
וְ ָשׁ ַמ ְר ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ֵל ַב ְב ֶכם׃  3.הוּא ִאישׁ י ֵֹשׁב ַע ִ
ת־שׁ ֵא ִרית ַע ִמּי ִמ ָכּ ָ
אמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּחי׃  6.וַ יּ ֺ ְ
ל־ה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ָשׁם׃ ְ 5.בּיָ ְדָך ַא ְפ ִקיד ִ
ֶא ְ
ֹלהי ַא ָתּה וְ ִשׁ ְמָך גָּ דוֹל ִמ ָכּ ָ
ֶאל יְ הוָ ה ֲאד ֹנַ י יְ הוִ ה ֱא ַ
ת־דּוִ ד
ל־ה ֵא ִלים׃  7.וַ יהוָ ה ִה ְמ ִליְך ֶא ָ
הוּדה
ל־שׂ ֵרי יְ ָ
יִפ ָתּח ָע ַבר ֶא ַ
ירוּשׁ ַל ִם׃  8.וְ ְ
ִבּ ָ
ת־היַּ ְר ֵדּן ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵ י ַעמּוֹן׃  9.וַ יְּ ַד ֶבּר ַה ֶמּ ֶלְך ֶא ָ
ֵלאמֹר...׃  10.וַ יִּ ְשׁפֹּט ֵאילוֹן ַהזְּ בוֹּלנִ י ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  11.וְ ַא ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָ ה וְ ָשׁ ַפ ְט ָתּ
וּל ַה ְצ ִדּיק ַצ ִדּיק ְכּ ִצ ְד ָקתוֹ׃  12.וַ יִּ ָקּ ֵבר ָה ִאישׁ ְבּ ַאיָּ לוֹן ְבּ ֶא ֶרץ
ת־ע ָב ַדי ְל ַה ְר ִשׁ ַיע ָר ָשׁע ְכּ ַד ְרכּוֹ ְ
ֶא ֲ
אמר יְ הוָ ה
ן־ה ֵבּ ֶטן ַעד־יוֹם מוֹתוֹ׃  14.וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהים ְבּנֵ ְך ִמ ַ
בוּלן׃  13.וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְמ ִרי־נָ א ִכּי נְ זִ יר ֱא ִ
זְ ֻ
הוֹשׁ ַע ְבּ ֵעינֵ י ָכּ ַ
ל־ה ִעיר
ל־אנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  15.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ַרב ָדּוִ ד ֶא ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ֲאגַ ֵדּל ֶאת יְ ֻ
וַ יִּ ְשׁלחוּ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ִל ְק ָראתוֹ ַמ ְל ָא ִכים׃  16.וְ ֻה ְשׁ ַלְך ַהנַּ ַער ַעל ָה ָא ֶרץ׃  17.וַ ִתּ ָקּ ֵבר ִהוא ְבּ ֶא ֶרץ
ֶא ְפ ַריִם ְבּ ַהר ָה ֲע ָמ ֵל ִקי׃
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• texty:

אצּר ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל
בוּכ ְדנֶ ַ
אשׁיָּ הוּ ַתּ ַחת ָכּנְ יָ הוּ ֶבּן־יְ הוֹיָ ִקים ֲא ֶשׁר ִה ְמ ִליְך נְ ַ
ְך־מ ֶלְך ִצ ְד ִקיָּ הוּ ֶבּן־י ֹ ִ
 1.וַ יִּ ְמ ָל ֶ
ל־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַ ד יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא׃
הוּדה׃ וְ לֹא ָשׁ ַמע הוּא וַ ֲע ָב ָדיו וְ ַעם ָה ָא ֶרץ ֶא ִ
ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ן־מ ֲע ֵשׂיָ ה ַהכּ ֵֹהן ֶאל־יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא
ת־צ ַפנְ יָ הוּ ֶב ַ
ן־שׁ ֶל ְמיָ ה וְ ֶא ְ
הוּכל ֶבּ ֶ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך ִצ ְד ִקיָּ הוּ ֶאת־יְ ַ
מר ִה ְת ַפּ ֵלּל*־נָ א ַב ֲע ֵדנוּ* ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֵלא ֑ ֹ
ֹלהינוּ׃( Jer 37,1–3 ) 28
29

ת־ה ָר ָשׁע׃
ת־ה ַצּ ִדּיק וְ ִה ְר ִשׁיעוּ* ֶא ָ
ִ 2.כּי־יִ ְהיֶ ה* ִריב ֵבּין ֲאנָ ִשׁים  ...וְ ִתּ ְשׁ ְפּטוּ א ָֹתם וְ ִה ְצ ִדּיקוּ ֶא ַ
) ( Dt 25,1

 3.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ַרב מ ֶֹשׁה ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶ ה וְ ִהנֵּ ה ֵעגֶ ל* ַהזָּ ָהב ְבּתוְֹך ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל  ...וַ יַּ ְשׁ ֵלְך ִמיָּ ָדיו
ת־ה ֻלּחֹת* וַ יְ ַשׁ ֵבּר א ָֹתם ַתּ ַחת ָה ָהר׃( Ex 32,19 ) 30
ֶא ַ
ֶ 4.א ֶרץ ֶא ֶרץ ָ ֑א ֶרץ ִשׁ ְמ ִעי ְדּ ַבר־יְ הוָ ה ) ( Jer 22,29

בוּרתוֹ  ...וַ ֲא ֶשׁר נִ ְל ָחם ...
הוֹשׁ ָפט וּגְ ָ
הוֹשׁ ָפט ִעם ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ וְ יֶ ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ ָ
 5.וַ יַּ ְשׁ ֵלם יְ ָ
ל־ס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
הוּדה׃ ) ( 1Kr 22,45–46
תוּבים ַע ֵ
ֵהם ְכּ ִ
מוּאל
ל־שׁ ֵ
אמר יְ הוָ ה ֶא ְ
ת־דּ ָב ָרם ְבּ ָאזְ נֵ י יְ הוָ ה׃ וַ יּ ֹ ֶ
ל־דּ ְב ֵרי ָה ָעם וַ יְ ַד ֵבּר ֶא ְ
מוּאל ֵאת ָכּ ִ
 6.וַ יִּ ְשׁ ַמע ְשׁ ֵ
ל־אנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ( 1Sam 8,21–22 ) ...
מוּאל ֶא ַ
אמר ְשׁ ֵ
קוֹלם וְ ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ָל ֶהם ֶמ ֶלְך וַ יּ ֹ ֶ
ְשׁ ַמע ְבּ ָ

ל־בּנָ הּ ִכּי־ח ֶֹלה* הוּא
ל־א ִחיָּ הוּ ִהנֵּ ה ֵא ֶשׁת יָ ָר ְב ָעם ָבּ ָאה* ִל ְדר ֹשׁ ָדּ ָבר ֵמ ִע ְמָּך ֶא ְ
 7.וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ֲ
יה*
יהי* ְכב ָֹאהּ* וְ ִהיא ִמ ְתנַ ֵכּ ָרה*׃ וַ יְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ֲא ִחיָּ הוּ ֶאת־קוֹל ַרגְ ֶל ָ
יה וִ ִ
ָכּזֶ ה וְ ָכזֶ ה ְתּ ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָבּ ָאה ַב ֶפּ ַתח וַ יּ ֶֹאמר בּ ִֹאי* ֵא ֶשׁת יָ ָר ְב ָ ֑עם ָל ָמּה זֶּ ה ַא ְתּ ִמ ְתנַ ֵכּ ָרה...׃( 1Kr 14,5–6 ) 31

ת־דּ ְב ֵרי ָא ָדם ֵלאמֹר ִהנֵּ ה ָדוִ ד ְמ ַב ֵקּשׁ ָר ָע ֶ ֽתָך* ִהנֵּ ה ַהיּוֹם
אמר ָדּוִ ד ְל ָשׁאוּל ָל ָמּה ִת ְשׁ ַמע ֶא ִ
 8.וַ יּ ֹ ֶ
י־מ ִשׁ ַיח* יְ הוָ ה הוּא  ...יִ ְשׁפֹּט
א־א ְשׁ ַלח יָ ִדי ַ ֽבּ ֲאד ִֹ֔ני ִכּ ְ
נָ ַתן יְ הוָ ה א ְֹתָך ְבּיָ ִדי ַבּ ְמּ ָע ָרה*  ...וָ א ַֹמר ל ֹ ֶ
יְ הוָ ה ֵבּינִ י ֵ
וּבינֶ ָך ...׃( 1Sam 24,10–13 ) 32
“ַ = „za násב ֲע ֵדנוּ | “ = „modlit seפלל
“) = „prohlásit za provinilého (hříšníkaרשׁע | “ = „budeיִ ְהיֶ ה
“ֻ = „deskaל ַח | “ֵ = „teleעגֶ ל
יהי ְכב ָֹאהּ | “ = „být nemocenחלה | “ָ = „(ona) přicházejícíבּ ָאה
נכר | “) = „a stane se jakmile vejde (onaוִ ִ

28
29
30
31

“! = „vejdiבּ ִֹאי | “ֶ = „nohaרגֶ ל | “= „skrývat se“, „nedat se poznat“, „být inkognito
“ָ = „pomazanýמ ִשׁ ַיח | “ְ = „jeskyněמ ָע ָרה | “ָ = „zloר ָעה 32

~~79

LEKCE 9.

Slovíčka:
יַמ ִליְך
ְ  ִה ְמ ִליְךhi

מלְך

ustanovit králem, prohlásit za krále

 ִה ְשׁ ִלים יַ ְשׁ ִליםhi

שׁלם

uzavřít mír

 ִה ְשׁ ִכּיב יַ ְשׁ ִכּיבhi

שׁכב

položit, uložit

 ִה ְשׁ ִכּין יַ ְשׁ ִכּיןhi

שׁכן

ubytovat (nechat pobývat)

 ִה ְצ ִדּיק יַ ְצ ִדּיקhi

צדק

prohlásit spravedlivým

 ִה ְפ ִקיד יַ ְפ ִקידhi

פקד

dát pod dohled

 ִה ְשׁ ִליְך יַ ְשׁ ִליְךhi

שׁלְך

házet, hodit

 ָשׁ ַלח יִ ְשׁ ַלחq

שׁלח

poslat

 ָדּ ַרשׁ יִ ְדר ֹשׁq

דרשׁ

pátrat, vyšetřovat

נָ ִביא

prorok

ַכּ ְשׂ ִדּים
( ַצ ִדּיק::)

nom propr Chaldejsko, Kaldejsko

רשׁע

být svévolný, bezbožný

ָר ָשׁע

svévolník, bezbožník

( ָר ָשׁע::) ַצ ִדּיק

spravedlivý

פֹּה

tam

גּוֹרל
ָ

los

חוֹמה
ָ

zeď

 ְל ַבב/ ֵלב
ִכּ ֵסּא
ְשׁ ֵא ִרית
זָ ָהב
ְבּתוְֹך
כּ ֵֹהן

srdce
trůn
zbytek
zlato
prep uprostřed, mezi
kněz
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LEKCE 10.
Užití slovesných tvarů určitých (S 48.1; ST 4.7)
•

Slovesný tvar určitý má v různých syntaktických vazbách různé funkce – není
významově jednoznačný a nelze jej všude stejně překládat. Příslušné významy
a funkce nabývají tvary v daném kontextu (nejen vazbách věty, nýbrž i v závislosti
na druhu textu, žánru).33

•

Z hlediska funkce slovesných tvarů je důležité základní rozlišování textů na dva
typy: narrativní (= vyprávění; konstitutivním prvkem je dějový sled v „čase vyprávění“) a diskursivní (= promluva; texty bez dějového aspektu – např. zákoníky, poesie, ale též přímá řeč). Tyto dva typy textů34 se liší postojem ke skutečnosti
(vyprávění je nejen „dějové“, ale nadto se jedná o mluvení „distancované“, převažuje
3. osoba; promluva vyjadřuje „angažovaný“ přístup, vyjadřuje se obvykle v modu
komunikace 1. a 2. osoby).

•

K funkci jednotlivých slovesných tvarů v různých kontextech viz Schneider, § 48,
v přehledu § 48.8 (viz též Stručný přehled gramatiky, D.III.2).

Podrobněji viz lekce 23.–28.

33 Zde tkví novátorský přínos gramatiky W. Schneidera pro hebrejskou syntax – v přístupu nikoli
morfo-genetickém, nýbrž syntakticko-funkcionálním. V této perspektivě netvoří základní opozici
morfo-genetické kategorie „perfectum ↔ imperfectum“ (resp. praeformativní ↔ afformativní
konjugace), nýbrž syntakticko-funkcionální kategorie „narrativ ↔ discursiv“ (tedy „imperfectum
consecutivum ↔ imperfectum“), jakožto „hlavní časy“ alternativních druhů textu. Perfektum je
pak vždy „časem vedlejším“, podle kontextu odkazuje od časové roviny „popředí“ textu k jeho
„pozadí“; pak vyjadřuje v časovém ohledu buď perspektivu zpětnou či vstřícnou.
34 POZOR, zde nejde o různost stylu či žánru, nýbrž odlišný soubor syntaktických prostředků
(nikoli danosti literární, nýbrž jazykové)!
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Přehled základních vztahů (bez zahrnutí vazeb):
druh textu:
hlavní čas:

vedlejší čas:
orientace do minulosti

diskursivní (promluva)

narrativní (vyprávění)

 = יִ ְקטֹלon zabíjí

 = וַ יִּ ְקטֹלa on zabil

imperfectum – discursiv

impf consecutivum – narrativ

ָק ַטל

= on zabil

ָק ַטל

= on /byl/ zabil

perfectum

perfectum (vedl. čas v SVN
a ve vedlejších větách)

 = וְ ָק ַטלa on zabije

 = יִ ְקטֹלbyl by zabil

/ má zabíjet

/ měl zabít
(+ vazby se spojkami)

orientace do budoucnosti

perfectum consecutivum

imperfectum/jussiv

Příklady:
• vyprávění:

 וַ יִּ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל־יַ ֲעקֹבnar

1.

 וַ ָיְב ֶרְך אֹתוֹnar
ל־ה ְבּ ֵה ָמה
ַ  ויִּ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵשׁמוֹת ְל ָכnar

2.

א־מ ָצא ֵעזֶ ר ְכּנֶ גְ דּוֹ
ָ ֹ וּל ָא ָדם ל
ְ SNV pf
 וַ יֵּ ֶלְך ִאישׁ ִמ ֵבּית ֵלִו֑יnar
ת־לוִ יֽ ׃
ֵ ת־בּ
ַ  וַ יִּ ַקּח ֶאnar
 וַ ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁהnar
 וַ ֵתּ ֶלד ֵ ֑בּןnar
 וַ ֵתּ ֶרא אֹתוֹ ִכּי טוֹב הוּ֔ אnar / nv
ֹלשׁה יְ ָר ִחים׃
ָ  וַ ִתּ ְצ ְפּנֵ הוּ ְשׁnar

~82~

3.

LEKCE 10.
• promluva:
1.

אמר ָה ָא ָדם(
)וַ יּ ֹ ֶ
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי
 NVזֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ָ
ְ SNV impfלזֹאת יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה
ִ SNV pfכּי ֵמ ִאישׁ ֻל ֳק ָחת־זֹּאת

2.

אמר ַהנָּ ָחשׁ ֶאל ָה ִא ָשּׁה(
)וַ יּ ֺ ֶ
 x-impfלֹא־מוֹת ְתּ ֻמתוּן
/inf cs

ֹלהים ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ
ִ NVכּי י ֵֹד ַע ֱא ִ
יכם
 w-pfוְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶ

/pt
3.

אֹלהים י ְֹד ֵעי טוֹב וָ ָרע׃
יתם ֵכּ ִ
 w-pfוִ ְהיִ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל(
אמר יְ ֻ
)וַ יּ ֺ ֶ

imper
w-pf
/pf

יכם
ֹלה ֶ
ת־דּ ְב ֵרי ֱא ֵ
ִ intjהנֵּ ה ִשׁ ְמעוּ ֶא ִ
וְ ָשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ָטיו
ֲא ֶשׁר ָא ַמר ֶאל־מ ֶֹשה ַע ְבדּוֹ
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Souhrnné opakování
• nominální tvary:

ת־קוֹלי ִמי ַמ ְצּבוֹת נְ ֵשׁי ֶרגֶ ל ַאנְ ֵשׁי ְבּנַ ְפ ָשׁם
ִ
וּל ַע ְב ֵדנוּ הוּא ֶא
יהם א ֶֹמ ֶרת ְ
ְמ ָל ִכים ַמ ֵצּ ָבה ֽכֹּ ְכ ֵב ֶ
יקים ְשׁ ֵא ִרית ַלכּ ֲֹהנִ ים ֲאנָ ִשׁים ַבּת
ֹלהים ְצ ִד ִ
ח־א ִ
הוּדה ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַא ִחים ִמזְ ַבּ ֱ
יה ָשׂ ֵרי־יְ ָ
ְצ ָבאוֹת ֲע ָב ֵד ָ
כּוֹכ ִבים
סוּסהּ ֲאנִ י נָ ִשׁים ַל ַמּ ֶצּ ֶבת ַא ְתּ ַה ָ
יכם ַמיִם ְבּ ֵשׁם־יְ הוָ ה ְב ִס ְפרוֹ וְ ָ
ֹלהים ֲאד ֹנַ י וְ ָכל־כּ ֲֹהנֵ ֶ
ֱא ִ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ֶאת־כֹל ָע ֵרי־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶמה ַה ַמּ ֵצּבוֹת נַ ְפשׁ ֵֹת ֶ
יכם ָבּנוֹת
טוֹב ָ
ַ
חוֹת־דּוִ ד ַא ְל ָמנָ ה
ָ
ָא
ר־ה ָצּ ָבא
י־חיִ ל ַשׂ ַ
ל־ע ִמּים זֹאת ַאנְ ֵשׁ ַ
ת־כ ַ
י־ה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶא ָ
ֹלה ַ
וֹתיו ֱא ֵ
וּל ַמ ְל ֵכינוּ וְ ִמ ְצ ָ
ל־ה ָעם ְ
י־כ ָ
ִל ְפנֵ ָ
כוֹכ ֵבי
טוֹבתוֹ ָא ִבי ְבּ ֵעינֵ י־יְ הוָ ה ָמה ֶא ֶשׁת ְל ְ
נוֹת־ה ֶמּ ֶלְך ַהגּוֹיִ ים ֲאנַ ְחנוּ ָ
ַ
כוֹכ ֵבי ֱאמוּנָ ה ֵא ֶלּה ְבּ
ְכּ ְ
• slovesné tvary:

כוּרת יְ ַד ֵבּר ִשׁ ְפ ִטי ַתּ ְס ִתּ ִירי ִתּ ְשׁמֹר שׁ ֶֹמ ֶרת ְתּ ֻר ַדּף ַתּ ְס ֵתּר ִה ְס ְתּ ָרה נִ ְשׁ ַמ ְר ְתּ נִ ְר ַדּ ְפנוּ
ָשׁ ַמר ְשׁ ַ
מוּריָך ַא ְס ִתּיר ָ ֽשׁ ְמ ָרה יִ ְל ַבּשׁ
ישׁה ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת ֽשׁ ֹ ְפ ִטים ַתּ ְס ִתּירוּ ְתּ ַד ְבּרוּ ִר ְדּפוּ ְשׁ ֵ
שׁ ְֹמ ֵריָך ַדּ ֵבּר ִה ְל ִבּ ָ
ִדּ ַבּ ְר ְתּ ֶא ָשּׁ ֵמר ִתּ ְשׁפֹט ְמ ַדּ ֶבּ ֶרת ָשׁכוּר ָשׁ ַפ ְט ָתּ שׁ ְֹפ ַטי ְתּ ַר ְדּפוּ ֽשׁ ֹ ְמ ִרים וָ ֶא ְשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְפ ִטי ר ֵֹדף
ְתּ ַד ְבּ ִרי ִה ָ ֽשּׁ ְמרוּ נִ ְר ַדּף ִה ְס ַתּ ְר ְתּ ַה ְס ֵתּר שׁ ְֹמ ֵרינִ י ִתּ ָ ֽשּׁ ְמרוּ ִדּ ַבּ ְר ֶתּן ִתּ ְס ְתּרוּ ַדּ ְבּרוּ נִ ְר ַדּ ְפ ֶתּם ָשׁ ַפ ְט ְתּ
יה וַ יְ ַד ְבּרוּ ֽר ֹ ְד ָפהּ שׁ ְֹפ ָטה שׁ ְֹפ ָטהּ
יכם ֽר ֹ ְד ֵפ ָ
מוּרוֹת ֶ
ֵ
ִדּ ֵבּר ְשׁמֹר ָשׁ ַמ ְר ִתּי ֶא ְשׁפֹט ִה ְל ִבּישׁ ְמ ַדּ ְבּרוֹת ְשׁ
ָ ֽשׁ ְפ ָטה ְתּ ַד ֵבּר ִה ְשׁ ַתּ ֵמּר נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּן ִשׁ ְפטוּ ְשׁמֹר ָ ֽשׁ ְפ ָטה ִתּ ְל ַבּשׁ ִדּ ַבּ ְר ָתּ וַ יִּ ְשׁמֹר ְמ ַר ֵדּף ִה ָשּׁ ֵפט ֽר ֹ ְד ִפי
ֶא ְשׁמֹר שׁ ֵֹמר נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִה ְר ִדּיף וְ ֶא ְר ְדּ ָפה ַה ַמּ ְס ִתּ ִירים ִה ָשּׁ ֵמר ְמ ַדּ ֵבּר ַהנִּ ְל ָח ִמים וַ ַתּ ְס ֵתּר ְמ ַשׁ ֶכּ ֶרת
ִה ְס ַתּ ְר ִתּי וָ ַא ְס ֵתּר ֲא ַד ֵבּר ִר ְדּ ָפה ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְשׁ ַפ ְט ֶתּם ָ ֽשׁ ְפטוּ ִה ָ ֽשּׁ ְמ ִרי ְשׁמ ְֹרנָ ה ִתּ ְס ַתּ ֵתּר ַדּ ְבּ ִרי נִ ְשׁפֹט
שׁוֹפט וְ נִ ְל ַח ְמ ֶתּם ֶא ָלּ ֵחם וַ ִתּ ְשׁמֹר ְשׁ ַמ ְר ֶתּן
ישׁה ֵ
וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ָתּ ִשׁ ְכרוּ נִ ְר ַדּ ְפ ְתּ ִה ְשׁ ַתּ ֵכּר ְתּ ַר ֵדּף נִ ְל ַבּשׁ ַא ְל ִבּ ָ
יה יִ ָשּׁ ֵמר ִתּ ְשׁפ ְֹטנָ ה נַ ְס ִתּיר ָשׁ ַמ ְר ָתּ וָ ֶא ְשׁ ַתּ ֵמּר ִה ָלּ ֵחם ֽר ֹ ְד ִפים
מוּר ָ
נְ ַד ֵבּר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ִתּ ָשּׁ ֵפט ְשׁ ֵ
יהם וַ יַּ ְס ֵתּר נִ ְר ַדּ ְפ ֶתּן ִה ְר ִדּיפוּ וְ נִ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ְמ ֻל ָבּ ִשׁים נִ ְשׁמֹר נִ ְשׁ ַמר נִ ְשׁ ָמר ָ ֽשׁ ְמרוּ
ִה ְס ַתּ ְר ְתּ שׁ ְֹפ ֵט ֶ
מוּרְך
ַתּ ְל ִבּישׁ וַ נִּ ְשׁמֹר ַה ַמּ ְס ִתּירוֹת וַ יִּ ָלּ ֵחם וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ֶתּם שׁ ְֹמ ָרה ְשׁ ַפ ְט ֶתּם וְ נִ ְל ַח ְמ ִתּי ְמ ַדּ ְבּ ָרה נִ ְל ָחם ְשׁ ֵ
יה ִה ְל ִבּישׁוּ נִ ְל ַחם
יִ ְשׁפֹט ַדּ ֵבּ ְרנָ ה נַ ְס ֵתּר נִ ְשׁ ַמ ְר ִתּי נִ ְר ַדּ ְפ ִתּי ֽר ֹ ְד ֵפינוּ ֽר ֹ ְד ֵפנוּ נִ ְשׁ ָפּט ִה ְס ִתּיר שׁ ְֹפ ֵט ָ
מוּרי וְ יִ ְשׁ ַתּ ֵמּר ַא ְשׁ ִכיר ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ ֶא ָשּׁ ֵפט נִ ְל ַח ְמ ְתּ
וַ ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה ֲא ַר ֵדּף ָשׁ ַמ ְר ְתּ ִה ְס ַתּ ְר ֶתּם נִ ְל ֲחמוּ ְשׁ ַ
וָ ֶא ְשׁמֹר ְשׁ ַמ ְר ֶתּם שׁ ְֹמ ֵרינוּ וַ ִתּ ָשּׁ ֵמר יַ ְס ִתּיר נִ ְר ְדּפוּ ְשׁמוּרוֹת נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם וַ ַתּ ְס ְתּ ִרי יַ ְל ִבּישׁ ָשׁמוּר
ִמ ְס ַתּ ֵתּר נִ ְל ַח ְמ ִתּי וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ְתּ ַתּ ְס ִתּ ִירי
• věty:

ֹלהים׃ ֵ 3.א ֶלּה ָב ֶר ֶכב
ת־בּנָ יו ִתּ ְפקֹד ָא ַמר יְ הוָ ה ֱא ִ
ת־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
 1.וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה׃  2.וְ ֶא ַ
סּוּסים וַ ֲאנַ ְחנוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־רגְ ֵלְך ֵ ֽמ ָא ֳה ֵלי ָ ֽה ְר ָשׁ ִעים׃  5.זָ כוֹר
ֹלהינוּ נַ זְ ִכּיר׃ ִ 4.שׁ ְמ ִרי ֶא ַ
וְ ֵא ֶלּה ַב ִ
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וּבנָ יו יִ ְשׁ ְמרוּ
ת־תּוֹרתוֹ׃ ַ 6.ה ָשּׁ ַמיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל׃  7.וְ ַא ֲהר ֹן ָ
ָ
ֹלהים וְ ֶא
ת־בּ ִרית ָ ֽה ֱא ִ
ִתּזְ ְכּרוּ ֶא ְ
ל־ה ֵע ָדה ִל ְפנֵ י א ֶֹהל ֵ
ן־ה ֶמּ ֶלְך ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת־נַ ְפ ְשָׁך וְ ָל ָמּה
מוֹעד׃  8.וַ יְ ֻס ַפּר־לוֹ ִהנֵּ ה ֶב ַ
ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ָכּ ָ
ֶא ִ
ֹלהים
ת־ה ֱא ִ
מוּע ִתי׃  10.וַ ַיְב ֵקּשׁ ָדּוִ ד ֶא ָ
ת־שׁ ָ
לֹא ִת ָמּ ֵלט ְבּ ֶד ֶרְך ַה ִמּ ְד ָבּר׃ ִ 9.ק ְרבוּ ֵא ַלי וְ ִת ְשׁ ְמעוּ ֶא ְ
אֹלהי ָא ֵ
ְבּ ַעד ַהנַּ ַער׃  11.וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ֵבּ ֵ
אֹלהים ַמ ְב ִדּיל ָה ָר ִק ַיע
בוֹתינוּ ַהיּ ֵֹשׁב ְבּ ִציּוֹן׃  12.וֵ ִ
ל־ה ִמּ ְד ָבּר ִכּי ֲע ִ
ין־מיִם ָל ַמיִם׃  13.נִ ְמ ַל ְטנוּ ֶא ַ
ֵבּ ַ
צוּמים א ֵֹיְבינוּ ִמ ֶמּנּוּ׃ ֲ 14.אנָ ִשׁים ְר ָשׁ ִעים ָה ְרגוּ
ל־מ ְשׁ ָכּבוֹ׃  15.שׁ ֵֹפְך ַדּם ָה ָא ָ ֑דם ָבּ ָא ָדם ָדּמוֹ יִ ָשּׁ ֵפְך׃ ְ 16.תּ ַק ְדּשׁוּ
ישׁ־צ ִדּיק ְבּ ֵביתוֹ ַע ִ
ַ
ת־א
ֶא ִ
עוֹלם׃ .
ל־ה ְר ָשׁ ִעים וְ לֹא יִ זָּ ֵכר ְשׁ ָמם ְל ָ
ֹלהים ֶא ְת ֶכם׃  17.יִ ָשּׁ ְברוּ ָכ ָ ֽ
ת־היּוֹם ַהזֶּ ה ִכּי בוֹ ִמ ֵלּט ֱא ִ
ֶא ַ
 18וַ יַּ ְמ ֵלְך ַפּ ְרעֹה ֶא ְ
יִמֹלְך ִאישׁ
ת־בּנוֹ ַת ְח ָתּיו׃  19.וְ ַע ָתּה ֲא ַב ֵקּשׁ ַדּם נָ ִקי ִמיָּ ֵ ֑דָך׃  20.וְ ַתּ ְח ֶתּיָך ְ
ִכּ ְל ָב ִבי ֲא ֶשׁר יִ ְשׁפֹּט ַע ִמּי ְבּ ִצ ְד ָק ִתי וְ ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר נָ ַתן מ ֶֹשׁה
תּוֹר ִתי ְב ִק ְרבּוֹ׃  21.זֹאת ַה ָ
ת־ע ְב ְדָּך ִב ָ
ל־ה ִ
ִל ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ַ
ירוּשׁ ַל ִם׃  23.וְ ֵא ֶלּה
ֹלהי ַא ָתּה ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ֶא ַ
ר־סינַ י׃  22.וְ ַע ָתּה ֱא ַ
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ְבּ ֶא ֶר ִ
ץ־מ ְצ ַריִם׃ ַ 24.בּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ִה ְב ִדּיל יְ הוָ ה ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹלהים ִמ ְת ַה ֵלְּך ַבּגָּ ן ְל ַ
וּ ֵבין ִמ ְצ ָ ֑ריִם׃  25וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת־קוֹל ֱא ִ
ית־א ִבי ִכּי
ה־בּ ָ
וּמ ֵ
רוּח ַהיּוֹם׃ ִ 26.מי ֲאנִ י ַ
ֶא ְמשׁ ֹל ָבּ ָעם ַהזֶּ ה׃ ֵ 27.אין שׁ ֵֹמר ֶח ֶסד וְ ֵאין נִ ְשׁ ָפּט ֶ ֽבּ ֱאמוּנָ ה׃ ְ 28.שׁמֹר ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ִכּי ָקדוֹשׁ
אֹלהים ְבּ ָכל־נַ ְפשׁוֹ וְ לֹא ָה ַלְך ְבּ ֶד ֶרְך ָ ֽה ְר ָשׁ ִעים׃ ַ 30.א ָתּה
ֹלהיָך׃  29.וַ ְיִּב ַטח ֵבּ ִ
ַהיּוֹם ַליהוָ ה ֱא ֵ
ם־ה ַע ִמּים
ת־תוֹרת יְ הוָ ה׃  32.וְ לֹא ִת ְכר ֹת ְבּ ִרית ִע ָ ֽ
ַ
וּב ִמ ְשׁ ָפּט׃  31.זִ ְכרוּ ֶא
ת־ע ִמּי ְבּ ֶצ ֶדק ְ
ִת ְשׁפֹּט ֶא ַ
ת־מ ַ
יכם ֶא ֵ
רוּכי
י־הנָּ ָהר׃ ִ 34.ה ָ ֽשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֵמ ִה ָלּ ֵחם ָבּם ִכּי ְב ֵ
ֹלהים ִל ְפנֵ ֶ
ָה ֵא ֶלּה׃  33.וְ ָכ ַרת ֱא ִ
ֹלהים ֵה ָמּה׃  35.אוֹי ָל ֶכם ָה ֽר ֹ ְד ִפים ֶא ַ
ֱא ִ
ן־א ָדם ִכּי ִתזְ כֹּר אֹתוֹ׃ ִ 37.שׁ ְפטוּ
ה־בּ ָ
ת־ה ַצּ ִדּיק׃ ַ 36.מ ֶ
ת־ה ִעיר ַהזֹּאת ִכּי ֵאין ָבּהּ
ַה ָשּׁ ַמיִם ֵבּינִ י ֵ
וּבין ַע ִמּי ִכּי ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ָא ֶרץ׃ ַ 38.בּיּוֹם ַההוּא ֶא ְשׁפֹּט ֶא ָ
ל־מ ַרגְּ ֵלי־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־יוֹם־ה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ׃ ִ 40.דּ ְבּ ָרה ָ ֽה ִא ָשּׁה ֶא ְ
ַ
ִמ ְשׁ ָפּט׃  39.זָ כוֹר ִתּזְ כֹּר ֶא
ל־ה ֶא ֶבן וַ יִּ ָ ֽשּׁ ְפכוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמיִם
יוֹמיִם ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶתּם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם׃  41.וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
ֵלאמֹר ִה ָ ֽסּ ְתרוּ ֶ ֽבּ ָה ִרים ַ
עוֹלם׃
יְכ ַבּד ְל ָ
דוֹשׁיָך ְת ֻה ַלּל וְ ִשׁ ְמָך ֻ
ִכּ ְד ַבר־יְ הוָ ה׃ ְ 42.בּתוְֹך ְק ֶ֫
• texty:

יוֹסף
יהם׃ וַ יְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵלאמֹר עוֹד ֵ
ת־א ִחיו ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַא ְר ָצה ְכּנַ ַען ֶאל־יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
יוֹסף ֶא ָ
 1.וַ יִּ ְשׁ ַלח ֵ
ל־דּ ְב ֵרי
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִם  ...וְ יַ ֲעקֹב לֹא ֶה ֱא ִמין* ָל ֶהם׃ וַ יְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּ ִ
ַחי וְ ִכי־הוּא מ ֵֹשׁל ְבּ ָכ ֶ
יהם׃(Gn 45,25n) 35
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶהם  ...וַ ְתּ ִחי* ר ַוּח יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ֵ

אמר
ל־דּוִ ד וַ יּ ֺ ֶ
יוֹאב ַמ ְל ָא ִכים ֶא ָ
לוּכה׃ וַ יִּ ְשׁ ַלח ָ
ת־עיר ַה ְמּ ָ
יוֹאב ְבּ ַר ַבּת ְבּנֵ י ַעמּוֹ֑ ן וַ יִּ ְלכֹּד ֶא ִ
 2.וַ יִּ ָלּ ֵחם ָ
“ = pi „a ožil“, „okřálוַ ְתּ ִחי | “ֶ = „věřilה ֱא ִמין 35
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ת־עיר ַה ָ ֽמּיִם׃ )(2S 12,26–28
נִ ְל ַח ְמ ִתּי ְב ַר ָבּה גַּ ם ָל ַכ ְד ִתּי ֶא ִ

י־א ֶתּם
ל־ה ָעם ֵע ִדים ַא ֶתּם ָבּ ֶכם ִכּ ַ
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
אמר יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֶאת־יְ הוָ ה נַ ֲעבֹד*׃ וַ יּ ֺ ֶ
אמר ָה ָעם ֶאל־יְ ֻ ֑
 3.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהי ַהנֵּ ָכר
ת־א ֵ
אמר( וְ ַע ָתּה ָה ִסירוּ* ֶא ֱ
אמרוּ ֵע ִדים׃ )וַ יּ ֺ ֶ
ְבּ ַח ְר ֶתּם ָל ֶכם ֶאת־יְ הוָ ה ַל ֲעבֹד* אוֹתוֹ וַ יּ ֺ ְ
הוֹשׁ ַע ֶאת־יְ הוָ ה
אמרוּ ָה ָעם ֶאל־יְ ֻ ֑
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ וַ יּ ֺ ְ
ת־ל ַב ְב ֶכם ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ַהטּוּ* ֶא ְ
ֹלהינוּ נַ ֲעבֹד ְ
ֲא ֵ
וּבקוֹלוֹ נִ ְשׁ ָ ֽמע׃(Joz 24,21–24) 36
ל־מ ְשׁ ַפּ ַחת ֵבּית ֲא ִבי
ל־כּ ִ
יהם וְ ֶא ָ
ל־א ֵחי ִאמּוֹ וַ יְ ַדּ ֵבּר ֲא ֵל ֶ
ימ ֶלְך ֶבּן־יְ ֻר ַבּ ַעל ְשׁ ֶכ ָמה ֶא ֲ
 4.וַ יֵּ ֶלְך* ֲא ִב ֶ
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ַמה־טּוֹב ָל ֶכם ַה ְמשׁ ֹל ָבּ ֶכם ִשׁ ְב ִעים* ִאישׁ כֹּל ְבּנֵ י
ִאמּוֹ ֵלאמֹר׃ ַדּ ְבּרוּ־נָ א ְבּ ָאזְ נֵ י ָכ ַ
י־אמּוֹ ָע ָליו
וּב ַשׂ ְר ֶכם ָאנִ י׃ וַ יְ ַד ְבּרוּ ֲא ֵח ִ
יכם ְ
ם־משׁ ֹל ָבּ ֶכם ִאישׁ ֶא ָ ֑חד וּזְ ַכ ְר ֶתּם ִכּי ַע ְצ ֵמ ֶ
יְ ֻר ַבּ ַעל ִא ְ
37

ימ ֶלְך ִכּי ָ ֽא ְמרוּ ָא ִחינוּ הוּא׃
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ ֑א ֶלּה וַ יֵּ ט* ִל ָבּם ַא ֲח ֵרי ֲא ִב ֶ
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ֵאת ָכּ ַ
ְבּ ָאזְ נֵ י ָכּ ַ
)(Sd 9,1–3

= וְ ַהטּוּ |“ָ = „odstraňteה ִסירוּ | “ַ = „abyste sloužili“, „k slouženíל ֲעבֹד | “ = „budeme sloužitנַ ֲעבֹד 36
“„vztáhněte“, „napřimte
“ = „natáhlo se“, „vztáhlo se“, „přiklonilo seוַ יֵּ ט | “ִ = „sedmdesátשׁ ְב ִעים | “ = „a šelוַ יֵּ ֶלְך 37
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Slovíčka:
ֵעד
בחר

ָב ַחר ְיִב ַחר

svědek
vyvolit, vybrat

נֵ ָכר

cizí

ֶק ֶרב

nitro, střed

ְבּ ֶק ֶרב
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה

uvnitř, uprostřed
čeleď, příbuzenstvo, klan

אֹזֶ ן

ucho

ֶע ֶצם

kost

ַחי

živý

základní číslovky:
předmět ve femininu

ַא ַחת

předmět v maskulinu

ַא ַחת

ַא ַחד

ֶא ָחד

jedna

ְשׁ ַ֫תּיִם ְשׁ ֵתּי

ְשׁנֵ י

ְשׁ ַ֫ניִם

dvě

ְשׁ ֫ל ֶשׁת ָשׁלשׁ ְשׁלשׁ

לשׁה
ָ ְשׁ

ַא ְר ַ֫בּ ַעת ַא ְר ַבּע ַא ְר ַבּע

ַא ְר ָבּ ָעה

čtyři

ֲח ֵ֫מ ֶשׁת ָח ֵמשׁ ֲח ֵמשׁ

ֲח ִמ ָשּׁה

pět

tři

ֵשׁשׁ

ֵשׁשׁ

ִשׁ ָשּׁה ֵ֫שׁ ֶשׁת

šest

ְשׁ ַבע

ֶ֫שׁ ַבע

ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ַעת

sedm

ְשׁמֹנֶ ה ְשׁמֹנֶ ה

ְשׁמֹנָ ה ְשׁמֹנַ ת

osm

ְתּ ַשׁע

ִתּ ְשׁ ַעת ֵ֫תּ ַשׁע

֫ ֶע ֶשׂר

֫ ֶע ֶשׂר

ִתּ ְשׁ ָעה

devět

ֲע ָשׂ ָרה ֲע ֶ֫שׂ ֶרת

deset

אתיִם ֵמאוֹת
ַ ְמ ַאת ָמ
ֲא ָל ֫ ִפים ַא ְל ֵפי

ֶא ֶלף ַא ְל ֫ ַפּיִם

ֵמ ָאה

sto,

dvě stě (du), stovky (pl)

ֶא ֶלף

tisíc,

dva tisíce (du), tisíce (pl)
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LEKCE 11.
Laryngální slovesa (K 69–71; W 69.71–72; S 34)
•

Mezi silnými slovesy tvoří zvláštní kategorii slovesa laryngální, jejichž kořen tvoří
jedna či více laryngálních souhlásek (tzv. hrdelnice:  )א ה ח עnebo hláska ר, která
vykazuje podobné vlastnosti.

•

V morfologii se projevují tři vlastnosti laryngálních hlásek, jež působí změny či
variace při tvorbě slabik (souhlásky zůstávají beze změny, proto se jedná o silné
slovesné tvary):
1. Laryngální souhlásky se nezdvojují. Ve tvarech, kde dagešem zdvojený
konsonant uzavírá slabiku, dochází k jejímu otevření a samohláska této
slabiky se proto prodlužuje (tzv. náhradní dloužení, případně virtuální
dloužení: )יֵ ָא ֵמר ָיְב ֵרְך יְ נַ ֵחל.
2. Jako vokál si laryngální souhlásky v proměnných slabikách prosazují
samohlásku a. Uzavírá-li laryngála poslední slabiku tvaru, v níž je dlouhá,
neproměnná samohláska, vsunuje se vokál a jako tzv. pataḥ furtivum ()ה ְשׁ ִל ַיח.
ִ
3. Pokud laryngála uzavírá slabiku, může být tvrdé uzavření (šewa‛ quiescens)
změkčeno polohláskou (chatefem). Vzniká tím vypáčená slabika ()נֶ ֱע ַבד יַ ֲע ִביד.

Slovesa primae laryngalis – ( פ׳רK 69; W 69; S 34.1-2)
U sloves s laryngálou na pozici prvního kmenové souhlásky (verba primae laryngalis)
vznikají hláskové změny podle třetího odstavce v imperfektu qalu, perfektu nif‛alu a ve
tvarech perfekta i imperfekta hif‛ílu i hof‛alu.
Změny podle prvního odstavce nastávají pouze v imperfektu nif‛alu (a z něho odvozovaných
tvarů inf cs a imp).
Tabulka tvarů – viz paradigmata.
tvary פ׳ר

ֲע ַמ ְד ֶתּם ֶי ֱֽחזַ ק ֶנ ֶֽע ְמ ָדה ָח ַתם ֵ ֽתּ ָע ֵמד ַתּ ֲעמֹד ַתּ ֲעמ ְֹדנָ ה ֲחזַ ק ָחזֵ ק ֵ ֽתּ ָע ְמ ִדי יַ ְחתֹם ָ ֽע ְמדוּ ִע ְמ ִדי יַ ַע ְמדוּ
יָ ָע ְמדוּ יֵ ָ ֽע ְמדוּ ַי ֲֽע ִמידוּ ֶ ֽתּ ֱחזַ ק ע ֵֹמד ֵנ ָֽע ֵמד ַתּ ַח ְתמוּ ַנ ֲֽעמֹד ֶנ ֱֽע ַמ ְד ְתּ ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ֶתּם נֶ ֱע ַמ ְד ֶתּם ָה ֳע ַמ ְד ֶתּם
ֲע ַמ ְד ֶתּם ע ֵֹמד ֶתּ ֶחזְ קוּ ָעמוּד ָעמוּד ֶנ ֶֽע ְמדוּ ֲחתֹם ֶ ֽה ֱע ִמיד ֵ ֽה ָע ֵמד ע ֵֹמד ַתּ ַע ְמ ִדי ֶתּ ֶחזְ ִקי ֵתּ ָ ֽע ְמ ִדי
ַתּ ֲע ִמ ִידי ָתּ ָע ְמ ִדי ֶנ ֱֽחזַ ק ֵ ֽה ָע ֵמד ָחזֵ ק נַ ְחתֹם ֲע ַמ ְד ֶתּם ֲעמ ְֹדנָ ה ֶ ֽא ֶע ְמ ָדה ַא ֲע ִמ ָידה ֶ ֽתּ ֱחזַ ְקנָ ה וַ ֵ ֽתּ ָע ֵמד
ַתּ ַח ְת ִמי וָ ֵ ֽא ָע ֵמד ָחזֵ ק וָ ֶ ֽא ֱעמֹד ַה ֲע ִמיד ַה ֲע ֵמד ַמ ֲע ִמיד ֶה ֱע ַמ ְד ָתּ וַ יַּ ֲע ֵמד ַה ֲע ִמיד ַ ֽתּ ֲחזִ יקוּ ֶנ ֱֽע ַ֫מ ְד ְתּ
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וָ ֶא ְחתֹם ַי ַֽע ְמדוּ ֵי ָֽע ֵמד ֵ ֽה ָע ֵמד ַה ֲע ֵמד ַה ֲע ִמיד ֲעמֹד ָעמוֹד ע ֵֹמד ָעמוּד ֶ ֽא ֱחזַ ק ַה ֲע ֵ֫מ ְדנָ ה וַ ַתּ ְחת ְֹמנָ ה
ֲעמֹד ַתּ ֲע ֵמ ְדנָ ה ַתּ ֲעמ ְֹדנָ ה ֵתּ ָע ַ֫מ ְדנָ ה ֲעמֹד ִחזְ קוּ ַתּ ֲע ִמיד ַתּ ְחתֹם ֵ ֽה ָע ַמ ְדנָ ה ָה ֳע ַמ ְדנוּ ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ֶתּן ָחזֵ ק
ֶנ ֱֽע ַמד נַ ֲעמֹד ֶנ ֱֽע ַמד נֵ ָע ֵמד נַ ֲע ִמיד נָ ֳע ַמד וַ נַּ ֲע ֶמד ָח ַת ְמנוּ ָ ֽע ְמדוּ ָ ֽה ֳע ַמ ְד ֶתּם ע ֵֹמד ֶנ ֱֽחזַ ק ַתּ ֲע ִמ ִידי
ָמ ְח ָמד
Cvičení:
• tvary:

ֶ ֽה ֱע ַב ְד ֶתּם ַתּ ַע ְברוּ ַתּ ַע ְבדּוּ ַי ֲֽעבֹד ֶנ ֱֽעזַ ב יַ ֲעזֹב ֵתּ ָעזֵ ב ֶנ ֱֽעזָ בוֹת ֶ ֽא ֱעבֹר ַנ ֲֽעבֹר ֶי ֱֽחזַ ק וַ ַתּ ֲעב ְֹדנָ ה נַ ֲעבֹד
ִע ְב ִרי ָעבוֹר ֶ ֽה ֱע ִביר ֶנ ְֽע ַבד ֶ ֽה ֱחזִ יק ַה ֲחזֵ ק ַי ֲֽעבֹד ַי ֲֽע ִביד ֶנ ֱֽע ַב ְדנוּ ֲעבֹד יֵ ָע ֵבד ֶנ ֱֽע ָבד ֶנ ֲֽעבֹד נֵ ָע ֵבד ֶנ ֱֽע ַבד
ָנ ֳֽע ַבד ַנ ֲֽע ִביד ֶ ֽה ֱע ִביד יֶ ֱחזַ ק ֲחזַ ְקנָ ה ִע ְב ִדּי ֵה ָ ֽע ְב ִדּי ַה ֲע ִב ִידי וַ ַתּ ֲע ִב ִידי ֶא ְחמֹד ֵא ָח ֵמד וְ נֶ ְח ְמדוּ ַמ ֲחזֶ ֶקת
וַ יַּ ֲע ֵבד ֵתּ ָע ֵבד ִתּ ְרד ֹף ְרד ֹף ֶנ ֱֽעזַ ב ֶנ ֱֽעזָ ב ַנ ֲֽעזֹב ֶ ֽה ֱע ַב ְר ִתּי ַי ֲֽע ִביר וַ ַ֫יּ ֲע ֶבר ֻע ַבּד יֵ ָע ֵבד יֶ ֶחזְ קוּ וַ יֶּ ֱחזַ ק
ֶה ֱחזַ ְק ִתּי ֲעבֹד ע ֵֹבד ַה ֲע ִביד ַמ ֲע ִב ֵידי ֶנ ֱֽע ַב ְד ֶתּם ֲעזֹב ָעזוּב ַה ֲע ִביר ַמ ֲע ִב ִירים יֵ ָע ֵבר ִה ְת ַחזַּ ק ֶ ֽה ֱחזַ ְק ְתּ
ִחזְ קוּ יַ ֲחזִ יקוּ ִמ ְת ַחזֵּ ק ֶתּ ֶחזְ קוּ ֶנ ֱֽחזַ ק יַ ֲע ֵבר יַ ֲעבֹר ֽעֹ ְב ָדּיו וַ יֵּ ָע ֵבד
• věty:

יכם׃  2.וְ ֶ ֽה ֱע ִמיד ָ ֽי ָר ְב ָעם ְבּ ֵבית־ ֵאל ֶאת־כּ ֲֹהנֵ י
ֹלה ֶ
 1.וְ ַא ֶתּם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ַב ְד ֶתּם ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֵ
ֹלהינוּ וַ ַנּ ֲֽע ִמיד ִמ ְשׁ ָמר
ל־א ֵ
יוֹסף׃  4.וַ נִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶא ֱ
ל־א ֶשׁר לוֹ ְבּיַ ד ֵ
ת־כּ ֲ
יפר ֶא ָ
פּוֹט ַ
ַה ָבּמוֹת׃  3.וַ יַּ ֲעזֹב ִ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה ִמ ְפּנֵ י ָ ֽה ַעמֹּנִ ים וְ ָ ֽה ַא ְשׁ ִ
הוּדה
ת־מ ֶלְך יְ ָ
מוֹאב יַ ַע ְבדוּ ֶא ֶ
ל־אנְ ֵשׁי ָ
דּוֹדים׃  5.וְ ָכ ַ
רוּשׁ ַל ִם ָ
ַעל יְ ָ
ִבּ ָ
ֹלהים ֲחזַ ק וַ ֲחזַ ק׃ ִ 7.כּי כֹה ָא ַמר ֵא ַלי ֲאד ֹנָ י ַה ֲע ֵמד ַהשּׁ ְֹמ ִרים
ירוּשׁ ַליִם׃ ָ 6.שׁלוֹם ְלָך ִאישׁ ֱא ִ
ל־ה ָעם ֲע ַב ְר ֶתּם ַהיּוֹם ֶא ַ
ַע ַ
ל־ה ִרים יַ ַע ְמדוּ ַמיִם׃ ַ 10.א ָתּה
ת־היַּ ְר ֵדּן׃ ַ 9.ע ָ
ל־ה ָמּ ֲחנֶ ה  8.וְ ַא ָתּה וְ ָכ ָ
ת־ע ְב ְדָּך ְבּ ָצ ָרה גְּ ָ
יְ הוָ ה ֲעזַ ְר ָתּ ֶא ַ
ֹלהים
ת־ה ֲא ָד ָמה׃  12.וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ
דוֹלה׃  11.וְ ָא ָדם ַאיִ ן ַל ֲעבֹד ֶא ָ
וּב ִמּ ְד ָבּר ָ ֽא ְמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־מ ֶֹשׁה ֲח ַדל ִמ ֶמּנּוּ
דוֹלה ַע ָ
רוּח גְּ ָ
ֶאת־נ ַֹח וַ יַּ ֲע ֵבר ַ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ ַ 13.
ֹלהיָך ְבּח ֵֹרב ַהיּוֹם ַההוּא ֶבּ ֱאמֹר
ת־מ ְצ ַריִם׃  14.הוּא ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ָתּ ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
וְ נַ ַע ְב ָדה ֶא ִ
ת־היַּ ְר ֵדּן׃
ל־הר גְּ ִרזִ ים ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ֶא ַ
אמר מ ֶֹשׁה ֵא ֶלּה יַ ַע ְמדוּ ַע ַ
ֹלהיָך ֵא ֶליָך׃  15.וַ יּ ֺ ֶ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
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Číslovky (K 48–50; W 83; S 22)
•

Číslovky se užívají jako nominální tvary.

•

Číslovky základní jsou uvedeny mezi slovíčky 10 lekce. Řád desítek vyjadřují tvary
základních číslovek s koncovkou plurálu (ֹלשׁים
ִ „ = ְשׁtřicet“, „ = ַא ְר ָבּ ִעיםčtyřicet“);
výjimkou je číslovka „dvacet“: ע ְשׂ ִרים.ֶ

•

S počítanými předměty se číslovky pojí tak, že se ke tvarům počítaných předmětů
v maskulinu pojí číslovky s koncovkami feminina a vice versa:
Příklady:

ֹלשׁת ָבּנִ ים
ֶ  ְשׁ/ ֹלשׁה ָבּנִ ים
ָ ְשׁ

„tři synové“

ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת

„sedm krav“

ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה

„čtyřicet let“

ֵאת ְשׁ ֵתּי ָה ֲעגָ לו ֺת וְ ֵאת ַא ְר ַבּ ַעת ַה ָבּ ָקר
ֲח ֶמ ֶשׁת ַה ְמּ ָל ִכים
אתיִם ֶא ֶלף נָ ִשׁים
ַ ָמ
ֹלשׁים ָשׁנָ ה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
ִ וּשׁ
ְ ְמ ַאת ָשׁנָ ה

„dva povozy a čtyři dobytčata“
„pět králů“
„dvě stě tisíc žen“
„sto třicet sedm let“

•

Číslovky řadové se z tvarů číslovek základních tvoří koncovkou -î : ישׁי ִשׁ ִשּׁי
ִ שׁנִ י ְשׁ ִל.
ֵ
Výjimkou je výraz „první“: ( ִראשׁוֹןodvozen od „ = רֹאשׁhlava“).

•

Číslovky násobné se vyjadřují frazeologicky pomocí tvaru „ =( ַפּ ַעםkrok“):
„( ָשֹׁלשׁ ְפ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָ הtřikrát v roce“, „po třikrát ročně“), „( ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמיםsedmkrát“).

Cvičení:
• tvary:

ְשׁנַ יִם ׀ ַא ַחד ׀ ֲע ֶשׂ ֶרת ׀ ֶא ֶלף ׀ ִשׁ ִשּׁים ׀ ֶע ֶשׂר ׀ ֵמ ָאה ׀ ְשׁ ֵתּי ׀ ַא ְר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים ׀ ְשׁלשׁ ׀ ַא ְר ַבּע
ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ֲע ִשׂ ִירי ׀ ֶא ָחד ׀ ֶע ְשׂ ִרים ׀ ֵתּ ַשׁע ׀ ְשׁנֵ י ׀ ְשׁנַ יִם ׀ ִשׁ ִשּׁים ׀ ֶא ֶלף ׀ ַא ַחת ׀ ֲח ֵמשׁ ׀
אתיִם ׀ ֶע ְשׂ ִרים ׀
ַ֫ לשׁה ׀ ֶע ְשׂ ִרים ׀ ֶא ֶלף ׀ ָמ
ָ ַא ְר ָבּ ִעים ׀ ִשׁ ְב ָעה ׀ ִראשׁוֹן ׀ ֶא ָחד ׀ ַא ְר ַבּע ׀ ְשׁ
ָח ֵמשׁ ׀ ֵמ ָאה ׀ ִתּ ְשׁ ָעה ׀ ֵשׁנִ י ׀ ְשׁלשׁ־ ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ְשׁ ַבע ׀ ְשׁ ַתּיִם ׀ ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ֶא ֶלף ׀ ְשׁ ֵתּי
אתיִם ׀
ַ֫ ישׁי ׀ ֵמ ָאה ׀ ַא ְר ָבּ ִעים ׀ ֲח ִמ ָשּׁה ׀ ְשׁ ִמינִ י ׀ ָמ
ִ ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ַא ְר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים ׀ ָשׁלשׁ ׀ ְשׁ ִל
ִ ַא ְל ֫ ַפּיִם ׀ ִשׁ ִשּׁים ׀ ֵשׁ ֶשׁת ׀ ְר ִב
אתיִם ׀ ְשׁנֵ י ָע ָשׂר ׀ ֶא ֶלף ׀ ֶע ְשׂ ִרים ׀ ַא ְר ָבּ ָעה ׀ ִשׁ ִשּׁים ׀
ַ֫ יעי ׀ ָמ
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יעי ׀ ְשׁמֹנֶ ה
לשׁת ׀ ְשׁ ִב ִ
אתיִם ׀ ְתּ ַשׁע ׀ ְשׁ ֶ
ַא ְר ָבּ ִעים ׀ ֵמ ָאה ׀ ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר ׀ ֵשׁשׁ ׀ ִשׁ ִשּׁי ׀ ָמ ַ֫
לשׁה ָע ָשׂר ׀ ַא ַחד ׀ ַא ַחת ׀ ַא ַחד ָע ָשׂר ׀
ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ׀ ַא ְר ַבּ ַעת ֲא ָל ִפים ׀ ִשׁ ָשּׁה ׀ ְשׁ ָ
׀שׁ ִשּׁי ׀ ַא ַחד ָע ָשׂר ׀ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ֶע ְשׂ ִרים ׀
ַא ְל ֫ ַפּיִם ׀ ֵמ ָאה ׀ ִראשׁוֹן ׀ ַא ְר ָבּ ִעים ׀ ֶשׁ ַבע ׀ ִשׁ ִשּׁים ִ
ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ְשׁמֹנָ ה ׀ ֵמ ָאה ׀ ְשׁ ֵתּי ׀ ְשׁמֹנֶ ה ׀ ֲח ֵ֫מ ֶשׁת ׀ ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ׀ ְשׁנֵ י ׀ ַא ְר ָבּ ִעים ׀ ֲע ָשׂ ָרה
אתיִם ׀ ֶא ֶלף ׀ ַא ְל ֫ ַפּיִם
יעי ׀ ְשׁנֵ י ָע ָשׂר ׀ ָמ ַ֫
׀ ִשׁ ִשּׁים ׀ ַא ְל ֫ ַפּיִם ׀ ַא ְר ַבּ ַעת ׀ ֵמ ָאה ׀ ְר ִב ִ
• věty:

יעי׃ ָ 3.שׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָ ה׃ ַ 4.א ְר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה׃ ִ 5.הנֵּ ה ֲאנִ י ִראשׁוֹן
 1.יוֹם ֶא ָחד׃  2.יוֹם ְר ִב ִ
ַהיּוֹם ְבּ ָכ ֵ
וּל ָל ָבן ִשׁ ְב ַעת ַא ְל ֵפּי־צֹאן׃ 8.
חוּצה׃ ְ 7.
ת־שׁנֵ י נְ ָע ָריו ָ
ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  6.וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶא ְ
וּשׁנֵ י ַחיֵּ י ָשׂ ָרה ֵמ ָאה
ן־ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה׃ ְ 10.
ִב ְשׁנַ ת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלשׁ ָשׁנָ ה׃ ַ 9.א ְב ָרם ֶבּ ָ
וּל ַא ְח ָאב ִשׁ ְב ִעים ָבּנִ ים
ע־א ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה׃ ְ 12.
ן־שׁ ַב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
ָשׁנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים׃ ֵ 11.
יהם ַא ְח ָאב ֵס ֶפר
ְבּשׁ ְֹמרוֹן׃ ֵ 13.א ֶלּה ְבּנֵ י ְשׁ ַפ ְטיָ ה ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים ְ
וּשׁנַ יִם׃  14.וַ יִּ ְכתֹּב ֲא ֵל ֶ
יכם וּבֹאוּ* ֵא ַלי
י־אד ֹנֵ ֶ
אשׁי ַאנְ ֵשׁי ְבנֵ ֲ
ת־ר ֵ
וּלק ִֹלי ַא ֶתּם שׁ ְֹמ ִעים ְקחוּ* ֶא ָ
ם־לי ַא ֶתּם ְ
ֵשׁנִ ית ֵלאמֹר ִא ִ
֑אלה ְ
ָכּ ֵעת ָמ ָחר יִ זְ ְר ֶע ָ
וּבנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ֶאת־גְּ ד ֵֹלי ָה ִעיר׃ 15. 38וְ ַאנְ ֵשׁי ָבּ ֵבל ַה ֽשׁ ֹ ְכנִ ים ָשׁם
ַא ְל ַפּיִם וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ִשׁ ִשּׁים וְ ִשׁ ְב ָעה׃
Opakování:
• tvary:

יהם וַ יֶּ ֱחזַ ק ֶה ֱחזַ ְק ִתּי ֵתּ ָע ֵבר וְ ַה ְע ַתּ ְר ֶתּם ַתּ ֲע ֵבר ֶתּ ֶחזְ קוּ
ֶ ֽה ֱע ִביד ֶנ ֱֽע ַבד נֵ ָע ֵבד וַ ַנּ ֲֽע ֵבד ֽעֹ ְב ָדּיו ע ְֹב ֵד ֶ
ֶנ ֱֽחזַ ק ְתּ ַחזֵּ ק ֵתּ ָר ֵדף ִתּ ְרד ֹף ֶ ֽה ֲע ַשׁ ְר ִתּי ִתּ ְת ַח ַכּם וַ ַתּ ֲח ֵרשׁ ַתּ ֲעבֹר ֻח ַבּר וַ ֵתּ ָע ֵבר ַמ ֲע ִב ִידים ִע ְבדוּ יֶ ְח ַכּם
ֵ
חוֹלק ֶ ֽה ֱחזַ ְק ְתּ ַ ֽמ ֲחזֶ ֶקת וַ ֶיּ ְֽע ַתּר ִחזְ קוּ ַה ְע ִתּירוּ ַו ֲֽחזַ ְק ֶתּם ֲחזַ ק ֲחשְׂך וְ ֶה ֱח ַר ְשׁ ְתּ ֶי ֱֽחזַ ק ַי ֲֽח ֵרשׁ
ַה ֲח ַשׁ ְכ ִתּי ֶ ֽתּ ֶחזְ קוּ יַ ְר ִחיב ָח ַשׂ ְכ ָתּ ַי ֲֽע ִשׁיר ֶ ֽה ֱחזִ ִ
ישׁים יְ ֻח ַבּר ֲח ַכם
יקי יַ ְחשׂ ְֹך ַה ְר ִחיבוּ וַ יֵּ ָח ֵלק ַ ֽמ ֲח ִר ִ
יֵ ָח ֵשְׂך ַחזֵּ ק ִחזַּ ק וַ יְ ַחזֵּ ק ַי ְֽחֹלק ַתּ ְר ִחיבוּ וְ ֶ ֽה ֱח ִרישׁוּ ֶתּ ְח ַשְׁך ַא ְע ִתּיר וַ ֶיּ ֱֽחזַ ק יַ ְח ִשׁיְך ִה ְר ַח ְב ִתּי ֶ ֽה ֱחזִ יקוּ
וּמ ֲע ִשׁיר ַתּ ְחֹלק ֶתּ ְח ַכּם ֵתּ ָח ֵשְׂך ָח ַשׂ ְכ ִתּי ֶ ֽה ֲע ַשׁ ְר ְתּ ְמ ַחזֵּ ק
ַה ְר ִח ִיבי ֵ ֽתּ ָח ֵלק ֲא ַח ֵלּק ַ ֽמ ֲחזִ ֵיקי ַה ֲח ֵרשׁ ַ ֽ
יקים וַ יְ ַחזְּ קוּ ַתּ ְר ִחיב ַתּ ְחשְׂך ֶ ֽתּ ֱח ַרשׁ ַתּ ְע ִתּיר נִ ְר ַחב נִ ְר ָחב וַ ַתּ ְר ִחיבוּ ֶא ְת ַח ַבּר וְ ִה ְר ַח ְב ִתּי
וּמ ֲחזִ ִ
ַֽ
וְ נֶ ְע ַתּר ֶה ְח ִשׁיְך וַ ֶתּ ֱחזַ ק ְמ ֻח ָכּ ִמים ֶתּ ְח ַשׁ ְכנָ ה ִמ ְת ַע ֵשּׂר ָ ֽח ְשׂכוּ וַ יֵּ ָע ֵתר ִה ְר ִחיבוּ יְ ַח ֵלּק ֶ ֽה ֱח ַר ְשׁ ִתּי
יִת ַח ְבּרוּ
וַ יַּ ְח ְלקוּ ַתּ ֲע ִשׁיר יְ ַחזֵּ ק ֶ ֽה ֱחזִ יק וַ ֶתּ ְח ַשְׁך ֶ ֽה ֱח ִרישׁ ח ֵֹשְׂך ֵי ָֽח ֵלק ִה ְר ִח ָיבה ַמ ְר ִחיב וְ ַה ְע ַתּ ְר ִתּי ְ
וַ יַּ ֲע ִשׁירוּ ְ
חוֹברוֹת וַ ַתּ ְר ֵחב ֶתּ ֱחזַ ְקנָ ה ַמ ֲח ִרישׁ ִה ְר ַח ְב ָתּ יֶ ְח ְשׁכוּ

“ = „a přijďteוּבֹאוּ | “ְ = „vezměteקחוּ 38
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• věty:

ד־עוֹלם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃
ָ
כוּתי ַע
וּב ַמ ְל ִ
יתי ְ
ת־מ ְל ִכּי ְבּ ֵב ִ
ת־הנָּ ָהר׃  2.וְ ַה ֲע ַמ ְד ִתּי ֶא ַ
ל־ה ַעם ֶא ַ
 1.וַ יַּ ֲעבֹר ָכּ ָ
ית*
יָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
ל־עם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר זְ כֹר ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ׃ ֵשׁ ֶשׁת ִ
 3וַ יְ ַד ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶא ַ
יעי ַשׁ ָבּת ַליהוָ ה ֱא ֵ
יְמי ְשׁנֵ י ַחיֵּ י ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ָחי
ֹלהיָך׃ 4. 39וְ ֵא ֶלּה ֵ
אכ ֶ ֑תָּך וְ ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ל־מ ַל ְ
ת־כּ ְ
ֶא ָ
ת־היַּ ְר ֵדּן ִהנֵּ ה ֶהם ְשׁנַ יִם יַ ְח ָדּו׃
וּשׁנֵ י ְבנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך יַ ַע ְברוּ ֶא ַ
ְמ ַאת ָשׁנָ ה וְ ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֶמשׁ ָשׁנִ ים׃ ְ 5.
ה־לּי ֶע ְשׂ ִרים
ים־ע ְשׂ ֵרה ֲא ָבנִ ים ַה ֲע ַב ְר ֶתּם ִע ָמּ ֶכם ִמתּוְֹך ַהיַּ ְר ֵדּן ַעד ַה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה׃  7.זֶ ִ
ת־שׁ ֵתּ ֶ
 6.וְ ֶא ְ
ע־ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ִבּ ְשׁ ֵתּי ְב ֶ
יתָך ֲע ַב ְד ִתּיָך ַא ְר ַבּ ֶ
נוֹתיָך וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְבּצֹאנֶ ָך׃  8.וְ ַהיָּ ִמים ֲא ֶשׁר
ָשׁנָ ה ְבּ ֵב ֶ
ירוּשׁ ַליִם ָמ ַלְך ָשׁלשׁ ָשׁנִ ים
וּב ִ֫
ָמ ַלְך ָדּוִ ד ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה׃ ְבּ ֶח ְברוֹן ָמ ַלְך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ִ
לשׁה ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּ ִבים*
ח־הא ֶֹהל ְבּ ֵ ֽאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא וְ ִהנֵּ ה ְשׁ ָ
לשׁים ָשׁנָ ה׃ ַ 9.א ְב ָר ָהם י ֵֹשׁב ֶפּ ַט ָ
וּשׁ ִ
ְ
רוּשׁ ַל ִם ַא ֲח ָריו׃ 11.
ירוּשׁ ַל ִם ְל ַה ֲע ִמיד ֶאת־יְ ָ
ָע ָליו׃ִ 10. 40כּי ְל ַמ ַען ָדּוִ ד נָ ַתן יְ הוָ ה ָ ֽל ֲא ִביָּ ם ֵבּן ִבּ ָ
וּב ַא ְר ַבּע ֶע ְשׂ ֶרה ָשׁנָ ה ָבּא*
לשׁ־ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ָ ֽמ ְרדוּ ְ
ֶ
וּב ְשׁ
ת־כּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ִ
ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ָ ֽע ְבדוּ ֶא ְ
ְכּ ָד ְר ָלא ֶֹמר וְ ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ וַ יַּ כּוּ* א ָֹתם׃ 12. 41וַ יַּ ֲעבֹר ָדּוִ ד ָבּ ָא ֶרץ וַ יִּ ְשׁ ַכּן ְבּ ֶח ְברוֹן הוּא וְ גַ ם
ְשׁ ֵתּי נָ ָשׁיו ִאתּוֹ ֲא ִחינ ַֹעם ַהיִּ זְ ְר ֵע ִלית וַ ֲא ִביגַ יִ ל ֵא ֶשׁת נָ ָבל ַה ַכּ ְר ֵמ ִלי׃  13.וַ יַּ ֲעבֹד יַ ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל ְשׁ ַבע
ָשׁנִ ים׃  14.וְ ָכּ ַ
ת־היַּ ְר ֵדּן׃
ישׁי ֲע ַב ְר ֶתּם ֶא ַ
ת־מ ֶלְך ָבּ ֶבל׃ ַ 15.בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־הגּוֹיִ ים ָה ֵא ֶלּה יַ ַע ְבדוּ ֶא ֶ
• texty:
ֶ 1.מ ֶלְך ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ַי ֲֽע ִמיד ָ ֑א ֶרץ׃ )(Př 29,4

יה
ת־ע ֵר ָ
ת־ה ָא ֶרץ׃ וַ יַּ ַע ְברוּ ָ ֽה ֲאנָ ִשׁים ָב ָא ֶרץ וַ יִּ ְכ ְתּבוּ ֶא ָ
הוֹשׁוּע ְשׁלוֹשׁ ֲאנָ ִשׁים ִל ְכתֹּב ֶא ָ
ַ
 2.וַ יִּ ְשׁ ַלח יְ
ַ
גּוֹרל ְבּ ִשֹׁלה
הוֹשׁוּע ָ
ַ
הוֹשׁוּע ֶאל־ ַה ַ ֽמּ ֲחנֶ ה ְבּ ִשֹׁלה׃ וַ יַּ ְשׁ ֵלְך ָל ֶהם יְ
ל־ס ֶפר וַ יָּ בֹאוּ* ֶאל־יְ
יה ַע ֵ
ת־ח ְל ֵק ָ
וְ ֶא ַ
ת־ה ָא ֶרץ ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ַמ ְח ְלק ָֹתם׃(Joz 18,9n) 42
הוֹשׁוּע ֶא ָ
ַ
ק־שׁם יְ
ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ יְ ַח ֶלּ ָ
מוֹרה וְ ַה ְכּ ַנ ֲֽענִ י ָאז ָבּ ָא ֶרץ׃ )(Gn 12,6
 3.וַ יַּ ֲעבֹר ַא ְב ָרם ָבּ ָא ֶרץ ַעד ְמקוֹם ְשׁ ֶכם ַעד ֵאלוֹן ֶ

י־פ ַעל וְ ָע ָשׂה* ק ֵֹרא ַהדּ ֹרוֹת ֵמרֹאשׁ
ִ 4.מ ָ
43

ת־א ֲחר ֹנִ ים ֲאנִ י־הוּא׃
ֲאנִ י יְ הוָ ה ִראשׁוֹן וְ ֶא ַ

)(Iz 41,4
ית
“ = „budeš dělatוְ ָע ִשׂ ָ
“ = „stojícíנִ ָצּ ִבים
)נכה  = „a pobili“ (hiוַ יַּ כּוּ | “ָ = „přišelבּא
“ = „a přišliוַ יָּ בֹאוּ
“ = „a udělal“, „a učinilוְ ָע ָשׂה
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וּבנוֹת ָשׁלוֹשׁ׃ )(1Par 25,5
ימן חֹזֵ ה ַה ֶמּ ֶלְך ַ ...א ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ָ
ל־א ֶלּה ָבנִ ים ְל ֵה ָ
ָ 5.כּ ֵ
ת־מ ֶלְך ָבּ ֶבל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה׃ )(Jr 25,11b
 6.וְ ָע ְבדוּ ַהגּוֹיִ ים ָה ֵא ֶלּה ֶא ֶ

ת־היַּ ְר ֵדּן ָל ֵתת* א ָֹתנוּ
ת־ה ָעם ַהזֶּ ה ֶא ַ
הוֹשׁוּע ֲא ָההּ ֲאד ֹנָ י יֱ הוִ ה ָל ָמה ֵה ֲע ַב ְר ָתּ ַה ֲע ִביר ֶא ָ
ַ
אמר יְ
 7.וַ יּ ֺ ֶ
ְבּיַ ד ָ ֽה ֱאמ ִֹרי׃(Joz 7,7) 44

יהוּדה ִאישׁ
ירוּשׁ ַליִם וְ ִל ָ
...ל ָ
ִ
בוּכ ְדנֶ ַצּר ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל
ֵ 8.א ֶלּה ְבּנֵ י ַה ְמּ ִדינָ ה ֲ ...א ֶשׁר ֶהגְ ָלה* נְ ַ
וּשׁ ָ ֑נ יִם׃ ְבּנֵ י ְשׁ ַפ ְטיָ ה ְשׁלשׁ
...מ ְס ַפּר ַאנְ ֵשׁי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ְבּנֵ י ַפ ְרעֹשׁ ַא ְל ַפּיִם ֵמ ָאה וְ ִשׁ ְב ִעים ְ
ְל ִעירוֹ׃ ִ
אתיִם ֲח ִמ ִשּׁים וְ ַא ְר ָבּ ָעה׃ ְבּנֵ י זַ תּוּא ְשׁמֹנֶ ה ֵמאוֹת
וּשׁנַ יִם ְ ...בּנֵ י ֵע ָילם ֶא ֶלף ָמ ַ
ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים ְ
ית־ל ֶחם
...בּנֵ י ָח ִריף ֵמ ָאה ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר׃ ְבּנֵ י גִ ְבעוֹן ִתּ ְשׁ ִעים וַ ֲח ִמ ָשּׁה׃ ַאנְ ֵשׁי ֵב ֶ
ַא ְר ָבּ ִעים וַ ֲח ִמ ִשּׁים׃ ְ
וּשׁמֹנָ ה׃ ַאנְ ֵשׁי ִק ְריַת יְ ָע ִרים ְכּ ִפ ָירה
וּשׁמֹנָ ה׃ ַאנְ ֵשׁי ֲענָ תוֹת ֵמ ָאה ֶע ְשׂ ִרים ְ
וּנְ ט ָֹפה ֵמ ָאה ְשׁמֹנִ ים ְ
וּשׁ ָ
וּב ֵארוֹת ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ַא ְר ָבּ ִעים ְ
ְ
לשׁה׃ )(Neh 7,6n
ל־מ ְצוֹת
ֹלהינוּ ִשׁ ְמרוּ וְ ִד ְרשׁוּ ָכּ ִ
וּב ָאזְ נֵ י ֱא ֵ֔
אמר ָדּוִ ד( וְ ַע ָתּה ְל ֵעינֵ י ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְק ַהל־יְ הוָ ה ְ
) 9.וַ יּ ֺ ֶ
45

ד־עוֹלם׃
ָ
יכם ַע
יכם ַא ֲח ֵר ֶ
טּוֹבה וְ ִהנְ ַח ְל ֶתּם ִל ְבנֵ ֶ
ת־ה ָא ֶרץ ַה ָ
*ל ַמ ַען ִ ֽתּ ְירשׁוּ* ֶא ָ
יכם ְ
ֹלה ֶ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
)(1Pa 28,8

ֹלהים
ל־ה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה וַ יַּ ֲע ֵבר ֱא ִ
ת־כּ ַ
ל־ה ַחיָּ ה וְ ֶא ָ
ֹלהים ֶאת־נ ַֹח וְ ֵאת ָכּ ַ
 10.וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ
ל־ה ָא ֶרץ׃ )(Gn 8,1
ַ
רוּח ַע ָ
ירוּשׁ ַל ִם...׃ )(2Pa 29,1
ן־ע ְשׂ ִרים וְ ָח ֶמשׁ ָשׁנָ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים וָ ֵת ַשׁע ָשׁנָ ה ָמ ַלְך ִבּ ָ
 11.יְ ִחזְ ִקיָּ הוּ ָמ ַלְך ֶבּ ֶ

)ָ = „abys dal“ (inf.c.ל ֵתת 44
“ְ = „abyste dostali do dědictvíל ַמ ַען ִ ֽתּ ְירשׁוּ 45
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Slovíčka:
אמר
ֶ ֺ אמר וַ יּ
ַ ֹ ָא ַמר י

q

נֶ ֱא ַמר יֵ ָא ֵמר

ni

אמר

říct, pravit

(5282/5305×)

říká se, je říkáno, praví se

ֵלאמֹר

řka: ... (uvození přímé řeči)

ִא ְמ ָרה

slovo / řeč / výrok

ָא ַסף יֶ ֱאסֹף

q

נֶ ֱא ַסף יֵ ָא ֵסף וַ יֵּ ָא ֶסף

ni

ָה ַרג יַ ֲהר ֹג

q

הרג

zabít, zavraždit

ָחזַ ק וַ יֶּ ֱחזַ ק

q

חזק

být pevný / posilnit se / přemoci

ִחזַּ ק וַ יְ ַחזֵּ ק

pi

posilnit, upevnit, nabýt vrchu

ֶה ֱחזִ יק יַ ֲחזִ יק וַ יַּ ֲחזֵ ק

hi

pevně se chopit, podporovat, zesílit (118/290×)

אסף

shromažďovat

(103/198×)

shromažďovat se / být shromážďen

ָחזָ ק

(162/167×)
(1290×)

pevný, silný

ָע ַבד יַ ֲעבֹד

q

עבד

sloužit / pracovat / otročit / ctít

(271/289×)

ָע ַבר יַ ֲעבֹר

q

עבר

přejít, překročit, přebrodit

(465/548×)

ָעזַ ב יַ ֲעזֹב

q

עזב

opustit, zanechat

(203/214×)

ָעזַ ר יַ ֲעזֹר

q

עזר

být ku pomoci, pomáhat

ָע ַמד יַ ֲעמֹד

q

עמד

stát, stavět / obstát

(90×)
(435/522×)

ַא ֲחרוֹן

zadní / poslední / (budoucí)

ִראשׁוֹן

první / dřívější

(182×)

druhý

(156×)

ֵשׁנִ י
ֵשׁנִ ית
ַפּ ַעם
du ַפּ ֲע ַמיִם

podruhé
krok, ráz / ...-krát

(118×)

dvakrát
zvířectvo / dobytek

(190×)

výsost, výšina (kultická)

(103×)

aby, kvůli, pro

(270×)

ִמ ְד ָבּר

poušť, step

(270×)

ַמ ֲחנֶ ה

tábor, válečné ležení

ְבּ ֵה ָמה
ָבּ ָמה
 ְל ַמ ַען/ ַמ ַען

~94~
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zítřejší den / zítra

(216×)
(50×)

ִמ ְס ָפּר

počet, číslo

(134×)

ִמ ְשׁ ָפּט

právo, soud

(422×)

ָמ ָחר

נְ ֻאם יְ הוָ ה

výrok Hospodinův (prorocká formule)
řeka / proud

(117×)

nyní, teď

(433×)

צֹאן

brav, malý dobytek (ovce a kozy)

(274×)

ָצ ָרה

tíseň, ohrožení, nouze

ָק ָהל

shromáždění, společenství lidu

נָ ָהר
ַע ָתּה

~95~
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LEKCE 12.
) (K 70; W 71; S 34.3ע׳ר – Slovesa mediae laryngalis
Pravidla:
• U sloves s laryngálou na pozici druhého radikálu (verba mediae laryngalis) vznikají
hláskové změny pouze ve tvarech intensivů (pi, pu a hit), u nichž nemůže dojít ke
zdvojení souhlásky.
Slabika vytvářená prvním radikálem je proto otevřená, u její samohlásky dochází
k náhradnímu či virtuálnímu dloužení.

•

Ve slebice druhého radikálu se prosazuje samohláska a.

•

Tabulka tvarů – viz paradigmata.

•

:ע׳ר Tvary

ָשׁ ַחט יִ ְשׁ ַחט ֵבּ ַרְך ִה ְת ָ ֽבּ ְר ָכה ָ ֽשׁ ֲח ָטה נִ ְשׁ ַחט וַ נִּ ְשׁ ַחט ֵבּ ַר ְכ ָתּ ֲא ָב ֵרְך נִ ְשׁ ָחט נִ ַחם ְתּנַ ֵחם ְשׁ ַחט
בּ ַֹר ְכ ָתּ ַשׁ ֲחטוּ ִמ ְתנַ ֵחם ָשׁ ַח ְט ָתּ ִתּ ְשׁ ַח ְטנָ ה ְתּ ָ ֽב ֲר ִכי נִ ְשׁ ָח ִטים וָ ֶא ְת ָבּ ֵרְך ְמנֻ ָחם ְתּב ַֹרְך ֵ ֽבּ ֲר ָכה נִ ַח ְמ ִתּי
נֻ ַה ְמ ִתּי ָ ֽבּ ֲר ִכי יִ ָשּׁ ֵחט נֻ ַה ְמנוּ ִה ְת ָבּ ַר ְכ ָתּ ְתּ ָב ֵרְך בּ ַֹרְך ְשׁ ַח ְטנָ ה ֵבּ ַר ְכ ְתּ ְתּ ַנ ֲֽחמוּ ְתּ ָב ַר ְכנָ ה ִמ ְת ָבּ ֵרְך
יִתנַ ֵחם ָבּ ֵרְך
נִ ַח ְמ ָתּ ָבּ ַר ְכנָ ה נֻ ַהם ִה ְת ָבּ ֵרְך ְמ ָ ֽב ְר ִכים שׁ ֵֹחט נִ ַח ְמ ָתּ יְ נַ ֵחם ִה ְת ָ ֽבּ ְרכוּ ָשׁחוֹט נֻ ַה ְמ ְתּ ְ
וַ ִתּ ְשׁ ַחט ְתּ ֽבֹ ְרכוּ ָשׁ ַח ְט ֶתּן נִ ַח ְמנוּ ִה ָשּׁ ֵחט יְ ב ַֹרְך נַ ֵחם נִ ְשׁ ַח ְט ָתּ נִ ְשׁ ֲח ִטי יְ נֻ ַהם נִ ַח ְמנוּ נִ ְתנַ ֵחם ִתּ ָשּׁ ֵחט
ֽבֹּ ְרכוּ יִ ְת ָבּ ֵרְך נְ ָב ֵרְך ִתּ ָנּ ֲֽחמוּ נִ ַח ְמ ְתּ ְתּנֻ ַהם ֵבּ ַר ְכ ִתּי ִתּ ְת ָ ֽבּ ְרכוּ ְתּ ֽבֹ ְר ִכי וַ ִתּ ְת ָבּ ֵרְך ֲאב ַֹרְך נִ ַח ְמ ֶתּם
ְתּנַ ֲה ִמי ִה ָ ֽשּׁ ֲח ִטי ְמנַ ֵחם ִתּ ְת ָ ֽבּ ְר ִכי בּ ַֹר ְכ ָתּ בּ ַֹר ְכ ְתּ נִ ְשׁ ַחט ִתּ ְתנַ ֵחם נִ ְשׁחוֹט ָיְב ֵרְך ְתּנֻ ַה ְמנָ ה ִה ְת ָבּ ַר ְכ ִתּי
ָשׁ ַח ְט ִתּי ֵ ֽבּ ֲרכוּ ְתּ ָ ֽב ֲרכוּ ֵבּ ַר ְכ ֶתּם יִ ָנּ ֲֽחמוּ ְמ ָב ֵרְך ִה ְת ָבּ ַר ְכ ְתּ נֻ ַה ְמ ָתּ ְתּב ַֹר ְכנָ ה נִ ְשׁ ַח ְט ִתּי ֶא ְתנַ ֵחם ֽבֹּ ְר ָכה
יְב ֲרכוּ יִ ָ ֽשּׁ ֲחטוּ ִתּ ְת ָבּ ֵרְך ִהנָּ ֵחם ָ ֽבּ ֲרכוּ בּ ַֹר ְכ ִתּי ִה ְת ָבּ ַר ְכנוּ נְ ב ַֹרְך יִ ְשׁ ֲחטוּ ִתּ ָשּׁ ַח ְטנָ ה
וַ ְתּ ָב ֵרְך ָשׁחוּט ָ ֽ
ִה ָשּׁ ַח ְטנָ ה נִ ְשׁ ֲחטוּ ְמב ָֹרְך ֵבּ ַר ְכ ֶתּם ִה ְתנַ ֵחם נִ ָשּׁ ֵחט נִ ְשׁ ָח ָטה נִ ַח ְמ ְתּ נִ ְת ָבּ ֵרְך נִ ְשׁ ַח ְטנוּ וַ ִתּ ָ ֽשּׁ ֲחטוּ
ֲאנֻ ַהם ָשׁ ַח ְטנוּ ִתּ ָנּ ֲֽח ִמי וְ ִה ְת ָבּ ַר ְכ ֶתּם בּ ַֹר ְכ ֶתּם ָ ֽשׁ ֲחטוּ ִ ֽשׁ ֲחטוּ ַ ֽשׁ ֲח ִטי ִתּ ְשׁ ַחט ֵבּ ַר ְכנוּ ִה ָ ֽשּׁ ֲחטוּ ֶא ְשׁ ַחט
ֶא ָשּׁ ֵחט וַ ִתּ ְת ָבּ ַר ְכנָ ה ִה ְת ָבּ ַר ְכנָ ה נִ ְשׁ ַח ְט ֶתּם וַ ִתּ ָשּׁ ֵחט נִ ְשׁ ָח ַטי בּ ַֹר ְכנוּ ִתּ ְשׁ ֲחטוּ ִתּ ָ ֽשּׁ ֲח ִטי ָשׁ ַח ְט ְתּ
ָשׁ ַח ְט ֶתּם ְשׁ ַחט ַשׁ ֲח ִטי וְ ַה ִמּ ְת ָ ֽבּ ְר ִכים ִתּ ְשׁ ֲח ִטי נִ ְשׁ ַח ְט ֶתּן נִ ְשׁ ָח ֵטינוּ
Cvičení:
• tvary:

יִ ְשׁ ַחט וְ ִר ַח ְמ ִתּי וַ יְ ֻר ַחם ְתּ ַר ֲחמוּ יְ גָּ ֵרשׁ ֵק ַר ְב ִתּי ְתּ ָק ֵרב ָק ֵרב וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ וַ יִּ ְר ֲחצוּ יְ ָשׁ ֲאלוּ ִתּ ְכר ֹת וַ יְ ַצ ֵחק
יְת ֵעב ְמ ָשׁ ֵרת ִכ ַחד ֲא ַת ֵע ָ֑בה ְמ ַת ֲע ַבי
וַ יִּ ְצ ַחק ְמ ַצ ֵחק ַה ְמ ָת ֲע ִבים ִ ֽכּ ֲחדוּ ִר ַח ְק ָתּ ְמ ַר ֵחם ַכּ ַח ְד ָתּ וַ ָ
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יְמ ֵאן ִה ְכ ִרית נִ ְד ַרְך גָּ ֵרשׁ ִמ ַה ְר ֶתּם ְתּ ַכ ֵחד ְמ ַ ֽמ ֲהרוֹת גֵּ ַר ְשׁ ָתּ ִ ֽמ ֲה ָרה ֻיְב ַחר נִ ְמ ָה ִרים
ֲא ַר ֵחם ִכ ֵהן ַ
יְ ַר ֵחם נְ ֻר ַחם ְתּ ַכ ֲח ִדי וַ יְ ָ ֽגּ ְרשׁוּ ַר ֲחמוּ ֻר ַח ְצ ְתּ ְתּ ַת ֵעב ָשׁ ֵרת ִר ַח ְמ ִתּי נְ ָמ ֵאן ֵמ ַאנּוּ ֵמ ֲאנוּ ִכ ַח ְד ִתּי נְ ַכ ֵחד
יְכ ֵחד ִה ְת ָ ֽבּ ְר ִכי
שׂרף ְתּ ָ ֽבּ ְרכוּ נַ ֵח ְמנָ ה וְ ֵ ֽג ְר ָשׁה ַ
יְ ַר ֲחקוּ ְמ ָת ֵעב יְ ר ֹת ֲאגָּ ֵרשׁ ַכּ ַח ְד ִתּי ִה ְת ָר ַח ְצ ִתּי ַ
וּמ ָ ֽשׁ ְר ִתים גֵּ ַר ְשׁ ִתּי
יְת ֵעב וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ וַ יַּ ְשׁ ִאילוּ ִר ַחק נֻ ַח ְמ ֶתּן נִ ְשׁ ָח ָטה ַכ ֵהן ֹֽגּ ְרשׁוּ נִ ְשׁ ֲח ָטה ְ
וַ יְ ָשׁ ֲאלוּ ָ
בּ ַֹר ְכ ָתּ וַ ְתּנַ ֵח ְמנָ ה ֵ ֽגּ ְרשׁוּ נְ נֻ ַחם ְתּ ֽבֹ ְר ִכי נַ ֵחם ְתּ ַכ ֲחדוּ וַ יַּ ְכ ֵחד ִר ַח ְק ִתּי וַ יְ ָת ֵעב וַ יַּ ְת ֵעב ַכּ ַח ְד ְתּ ֲא ַכ ֵחד
ְמ ֽבֹ ְר ִכים ֶא ְתנַ ֵחם
• věty:

א־כ ַח ְד ִתּי ַח ְס ְדָּך וַ ֲא ִמ ְתָּך ְב ָק ָהל ָרב׃  3.וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת־א ֶֹהל
ִ 1.כּי יְ ַר ֵחם יְ הוָ ה ֶאת־יַ ֲעקֹב׃  2.ל ֹ ִ
ֹלהינוּ ְמ ַר ֵחם׃ 5.
ת־בּנָ יו ֲא ַק ֵדּשׁ ְל ַכ ֵהן ִלי׃  4.יְ הוָ ה ַצ ִ ֑דּיק ֱא ֵ
ת־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
מוֹעד וְ ֶאת־ ַה ִמּזְ ֵ ֑בּ ַח וְ ֶא ַ
ֵ
אמר
ר־ע ָליו כּ ָֹר ָתה׃  6.וַ יּ ֺ ֶ
וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַבּבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּ ה נֻ ַתּץ ִמזְ ַבּח ַה ַבּ ַעל וְ ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁ ָ
ל־בּנִ ים ִר ַחם
ֹלהים ֶאל־נ ַֹח לֹא־יִ ְהיֶ ה* עוֹד ַה ַמּיִם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת כֹּל ָבּ ָשׂר׃ְ 7. 46כּ ַר ֵחם ָאב ַע ָ
ֱא ִ
יְ הוָ ה ַעל־יְ ֵר ָ ֽאיו*׃

47

ת־עמּוֹ ִמ ִצּיּוֹן
ת־מוֶ ת׃ ָ 9.יְב ֵרְך יְ הוָ ה ֶא ַ
ִ 8.כּי ֲא ַמ ְר ֶתּם ָכּ ַר ְתנוּ ְב ִרית ֶא ָ

ת־א ֶשׁר ֲא ַר ֵחם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃ ... 11.
וְ ִה ְת ָבּ ֲרכוּ ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה ָכל־גּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ׃  10.וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶא ֲ
ֹלהינוּ׃  12.וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ יֶּ ֱחזַ ק ָ ֽה ָר ָעב
הוּדה ֲא ַר ֵחם ָא ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־בּית יְ ָ
וְ ֶא ֵ
ל־פּ ְרעֹה ֵלאמֹר ְתּנָ ה* ָלנוּ ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל׃
ל־ה ָעם ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ וַ יִּ ְצ ַעק ָכּ ָ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם וַ ִתּ ְר ַעב ָכּ ָ

48

13.

וּב ָקר וְ ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב וַ ֲע ָב ִדים ַר ִבּים׃ ָ 14 .בּרוְּך
ֹלהים וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן ָ
וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ְמאֹד וַ ָיְב ֵרְך אֹתוֹ ֱא ִ
דוֹשׁיו ַס ְפּרוּ
ל־ק ָ
ת־ל ְחמוֹ ְבּ ִעתּוֹ׃ ֽ ָ 15.בּ ְרכוּ ֶאת־יְ הוָ ה ָכּ ְ
ל־בּ ָשׂר ֶא ַ
ֹלהינוּ ַהנּ ֵֹתן ְל ָכ ָ
ַא ָתּה יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־עת׃
ת־ח ָס ָדיו ְבּ ָכ ֵ
ֶא ֲ

 = „budeיִ ְהיֶ ה 46
“ = „bojící se ho“, „ti kdo před ním mají bázeňיְ ֵר ָ ֑איו 47
“!ְ = „dejתּנָ ה 48
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LEKCE 12.

Slovesa tertiae laryngalis – ( ל׳רK 71; W 72; S 34.4)
•

Ke slovesům této třídy (verba tertiae laryngalis) patří pouze slovesa, jejichž třetí
konsonantu tvoří ח, ע, nebo znělé ( הּoproti tomu  אnebo  הna konci tvaru nemají
funkci souhlásek, nýbrž jsou podklady dlouhých samohlásek, tzv. matres lectionis).

•

Hláskové změny vznikají pouze tam, kde laryngála na konci tvaru prosazuje vokál a,
a to buď záměnou za původní samohlásku nebo vsunutím (tzv. pataḥ furtivum).

•

Tabulka tvarů – viz paradigmata.
Pataḥ furtivum se prosazuje zejména u tvarů:
– s hláskou ō

q inf

– s hláskou ū

q pt pas

– s hláskou ī

hi pf

ְכּתֹב

→

ֹלח
ַ ְשׁ

ָכּתוּב

→

לוּח
ַ ָשׁ

ִה ְכ ִתּיב

→ ִה ְשׁ ִל ַיח

U tvarů, kde se vokál kmenové slabiky mění na a,
se pataḥ furtivum objevuje ve tvarech pausálních:
pi pf 3 sg
m

ִשׁ ַלּח

→

ִשׁ ֵלּ ַ֑ח

q pt act

שׁ ַֹלח

→

שׁ ֵֹל ַ֑ח

ִה ָשּׁ ַלח

→

ִה ָשּׁ ֵל ַ֑ח

ni inf abs

Tvary ל׳ר:

ִתּ ְשׁ ַלח ֲא ַשׁ ַלּח ַמ ְשׁ ִל ַיח ִה ָשּׁ ַלח נִ ְשׁ ַל ַח ְתּ ְתּ ַשׁ ַלּ ְחנָ ה ָא ְשׁ ַלח ֶא ְשׁ ְל ָחה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ִתּי יְ ַשׁ ְלּחוּ
ִתּ ָשּׁ ַלח ְשׁ ַלח שׁ ֵֹל ַח ָשׁ ַל ַח ְתּ ֶא ְשׁ ַלח ַה ְשׁ ַלח נִ ְשׁ ָלח ְתּ ַשׁ ַלּח ַתּ ְשׁ ִל ַיח נִ ְשׁ ַתּ ַלּח יָ ְשׁ ַלח ֶא ָ ֽשּׁ ְל ָחה ִתּ ָ ֽשּׁ ְל ִחי
ַ לוּח ִמ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח ִה ְשׁ ַל ַח ְתּ נִ ְשׁ
ַ ֻשׁ ַלּ ַח ְתּ ִתּ ְשׁ ַתּ ַלּ ְחנָ ה נְ ַשׁ ַלּח ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ָתּ ִה ָ ֽשּׁ ְל ִחי ָשׁ
ֹלח ִתּ ְשׁ ַל ְחנָ ה
ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ֶתּם ִתּ ְשׁ ְלחוּ ְתּ ַשׁ ְלּחוּ נַ ְשׁ ִל ַיח ִה ְשׁ ַתּ ְלּחוּ יִ ָ ֽשּׁ ְלחוּ יַ ְשׁ ִל ַיח וַ יַּ ְשׁ ַלח וַ יִּ ְשׁ ַלח ִתּ ָשּׁ ַל ְחנָ ה יִ ְשׁ ַלח
יחה יְ ַשׁ ַלּח ַא ְשׁ ִל ַיח ֶא ְשׁ ַתּ ַלּח
ָ ִה ָשּׁ ַל ְחנָ ה ְשׁ ַל ְחנָ ה ְמ ֻשׁ ָלּח ִתּ ְשׁ ְל ִחי ָה ְשׁ ַל ַח ְתּ ִה ָ ֽשּׁ ְלחוּ ַשׁ ַלּ ְחנָ ה ַא ְשׁ ִל
לוֹח וַ יִ ְשׁ ַתּ ַלּח יִ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ ַשׁ ְלּ ִחי ַה ְשׁ ַל ְחנָ ה ָתּ ְשׁ ַלח נִ ָשּׁ ַלח נָ ְשׁ ַלח ַתּ ְשׁ ִליחוּ ִתּ ָ ֽשּׁ ְלחוּ ִתּ ְשׁ ַתּ ַלּח
ַ ָשׁ
יחי ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְחנוּ יִ ְשׁ ְלחוּ יִ ְשׁ ַתּ ַלּח
ִ ֲא ַשׁ ְלּ ָחה ַשׁ ְלּחוּ ִשׁ ַלּ ַח ְתּ ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ַח ְתּ ַתּ ְשׁ ִל
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LEKCE 12.
Cvičení:
• tvary:

ְמ ַשׂ ֵמּ ַח וַ ַתּ ְשׁ ִמ ַיע ָשׁ ַמ ַע ְתּ ִשׂ ַמּח ַא ְשׂ ִמ ַיח ַשׁ ֵמּ ַע ַמ ְשׂ ִמ ַיח ז ֵֹר ַע ָמ ַשׁ ַח ְתּ יְ ַשׁ ַמּע ַתּ ְשׁ ִמ ַיע זַ ֵבּ ַח ִשׂ ַמּ ַח ְתּ
ִתּ ָשּׁ ַמע יַ ְר ִשׁ ַיע זָ ַב ַח ְתּ יַ ְשׁ ִמ ַיע ִשׂ ַמּ ְח ָתּ נַ זְ ִר ַיח וַ יִּ ָשּׂ ַמח ִר ַקּ ַע ְתּ ְמ ַשׁ ַמּע ִה ְשׂ ִמ ַיח ַשׁ ַמּע זָ ַר ַע ְתּ ֶא ָשּׁ ַמע
יַ ְר ִק ַיע יְ זַ ַבּח ַמזְ ִר ַיח ָר ַק ַע ְתּ ִה ְשׁ ִמ ַיע ַתּ ְר ִשׁ ַיע וַ יַּ ְשׂ ַמח וַ יִּ ְשׂ ַמח ַתּזְ ִר ַיח ִשׂ ַמּ ְח ֶתּם ְמזַ ֵבּ ַח נְ ַשׁ ַמּע
ַתּ ְשׂ ִמ ַיח ר ֵֹק ַע וַ יִּ ָשּׁ ַמע זִ ַבּח ַה ְשׁ ִמ ַיע יַ ְשׂ ִמ ַיח ְתּ ַשׁ ַמּע ִתּ ָשּׂ ַמח וַ יַּ זְ ִר ַיח נִ ָשּׁ ַמע וַ יְ זַ ַבּח ִר ַקּע ֶא ָשּׂ ַמח
ַמזְ ִר ַיח
• věty:

אמר ָ ֽה ִא ָשּׁה ֵכּן ֲאד ֹנִ י ַא ָתּה ַה ֶמּ ֶלְך ִל ְשׁמ ַֹע ַהטּוֹב וְ ָה ָרע׃ ִ 2.אישׁ־א ֵֹהב ָח ְכ ָמה יְ ַשׂ ַמּח ָא ִביו
 1.וַ תּ ֺ ֶ
יהם ֶמ ֶלְך׃ ִ 4.הנֵּ ה ַה ֶח ֶרב ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי
וְ ר ֶֹעה זוֹנוֹת יְ ַא ֶבּד־הוֹן*׃ 3. 49וְ ָ ֽה ְלכוּ ָה ֵע ִצים ִל ְמשׁ ַֹח ֲא ֵל ֶ
ל־השּׁ ֵֹמ ַע יִ ְצ ַח ִ
שׁ ֵֹל ַח ֵבּינֵ ֶ
ק־לי׃ְ 6. 50שׂ ַמח ָבּחוּר
ֹלהים ָכּ ַ
אמר ָשׂ ָרה ְצחֹק ָע ָשׂה* ִלי ֱא ִ
יכם׃  5.וַ תּ ֺ ֶ
יכם׃ 9.
לוּח ֲא ֵל ֶ
ֹלהים וַ ֲאנָ ִשׁים׃  8.הוּא ַמ ְל ָאְך ָשׁ ַ
ת־תּירוֹשׁ ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֱא ִ
דוּתיָך׃ ִ 7.הנֵּ ה ֶא ִ
ְבּיַ ְל ֶ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  10.וְ לֹא ָהיָ ה* ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפּנָ יו וְ ַא ֲח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע יְ הוָ ה
יוֹסף ֶא ְ
ַה ְשׁ ֵבּ ַע ִה ְשׁ ִבּ ַיע ֵ
י־א ִביו וַ יִּ ְצ ַעק ְבּקוֹל גָּ דוֹל
ת־דּ ְב ֵר ָ
ְבּקוֹל ִאישׁ ִכּי יְ הוָ ה נִ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל׃ 11. 51וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ֵע ָשׂו ֶא ִ
ֵלאמֹר ָבּ ֵרְך גַּ ם א ִֹתי ָא ִבי׃ ָ 12.בּ ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר יְ הוָ ה יִ ְהיֶ ה* ָר ָעב גָּ דוֹל ְבּ ָכל־ ָה ָ ֑א ֶרץ ָר ָעב לֹא
ת־דּ ַבר־יְ הוָ ה׃  13.וַ יַּ ֲעמֹד מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵ ַ
ַל ֶלּ ֶחם ִכּי ִל ְשׁמ ַֹע ֶא ְ
אמר ֵא ָליו כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה
י־פ ְרעֹה וַ יּ ֺ ֶ
ת־ע ִמּי וְ יַ ַע ְבדוּ א ִֹתי ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר וְ ִאם ַא ָתּה לֹא ְמ ַשׁ ֵלּ ַח א ָֹתם ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח
ֹלהי־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַשׁ ַלּח ֶא ַ
ֱא ֵ
פוֹתי ְבָּך ְ ֽ
ל־מגֵּ ַ
ת־כּ ַ
ֶא ָ
אמר ַפּ ְרעֹה ְלמ ֶֹשׁה ִמי יְ הוָ ה ִכּי
וּב ֲע ָב ֶדָך וְ יָ ַד ְע ָתּ ִכּי ֵאין ָכּמוֹנִ י ְבּ ָכּל־ ָה ָ ֽא ֶרץ׃ וַ יּ ֺ ֶ
ת־ה ָעם ֵ ֽמ ָע ְב ֵ ֫דנִ י ִהנְ נִ י לֹא יָ ַד ְע ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ֲא ַשׁ ֵ ֽלּ ַח׃
ֶא ְשׁ ַמע ָאנ ִֹכי ְבּקוֹלוֹ וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֶא ָ
Opakování:
• tvary:

ִמ ַה ְרנוּ ְתּ ָמ ֵאן ֵק ַר ְב ֶתּם ְתּ ָשׂ ַרף ְתּ ָ ֽבּ ְר ִכי ֻר ַקּ ַע ְתּ וַ יִ ְשׁ ַתּ ַלּח יְ ַשׁ ַמּע ַתּ ְשׁ ִמ ַיע וַ ְתּנַ ֵח ְמנָ ה נִ ְמ ָה ִרים
וּמ ְר ִשׁ ַיע וַ יִּ ְשׂ ַמח בּ ַֹר ְכ ְתּ
ִה ְת ָ ֽבּ ְרכוּ זָ ַר ַע ְתּ וַ יְ ָשׁ ֲאלוּ ֶא ָשּׁ ַמע נֻ ַח ְמ ֶתּם נִ ְשׁ ָח ָטה ֵמ ֲאנוּ נִ ְשׁ ֲח ָטה וַ יַּ ְשׂ ַמח ַ
ִמ ַה ְר ְתּ ִה ְר ִק ַיע נַ זְ ִר ַיח ִה ְת ָבּ ֵרְך ְתּגָּ ֵרשׁ ְמ ָ ֽשׁ ְר ֵתי ָבּ ֵר ְכנָ ה יְ ֹֽגּ ְרשׁוּ יַ ְר ִק ַיע יְ זַ ַבּח וַ יִּ ָשּׂ ַמח ֲא ֻר ַחם וַ יְ נַ ֲחמוּ
זַ ֵבּ ַח ִשׂ ַמּ ַח ְתּ ִתּ ָשּׁ ַמע ַמזְ ִר ַיח ִר ַח ְמ ֶתּן וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ַלּח ְתּנֻ ַחם ִה ְק ַר ְב ִתּי ֵק ַר ְב ְתּ ַתּזְ ִר ַיח ִשׂ ַמּ ְח ֶתּם נִ ְק ָרב
ַמ ְר ִשׁ ַיע ְתּ ַצ ֵחק וַ יִּ ְצ ַחק ִה ְשׂ ִמ ַיח ַשׁ ַמּע ְמ ַצ ֲח ֵקי ְמזַ ֵבּ ַח נְ ַשׁ ַמּע ֲא ָת ֵעב נְ ַת ֵע ָ֑בה ַשׁ ֵמּ ַע יַ ְר ִשׁ ַיע זָ ַב ַח ְתּ
“ = „majetekהוֹן 49
“ָ = „učinilע ָשׂה 50
“ָ = „byloהיָ ה 51
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כוֹתי וַ יִּ ָשּׁ ַמע זִ ַבּח ִה ְר ַק ַע ְתּ
ַמ ְשׂ ִמ ַיח ִה ְת ָ ֽבּ ְרכוּ ִר ַקּ ַע ְתּ ְמ ַשׁ ַמּע יְ ֽבֹ ְרכוּ ֲאנַ ֵחם ז ֵֹר ַע ָמ ַשׁ ַח ְתּ ְמ ֽבֹ ְר ִ
יְמ ֵאן ַמ ְר ִק ַיע וְ ִר ַח ְמ ֶתּם ִה ְשׁ ִמ ַיע ֲא ֻר ַחם יְ ַר ֲחמוּ
ִה ְתנַ ֵחם וַ יִּ ְת ָבּ ֵרְך יַ ְשׁ ִמ ַיע ִשׂ ַמּ ְח ָתּ ְתּ ָבּ ֵר ְכנָ ה נִ ְשׁ ַחט וַ ָ
שׂרף ַתּ ְר ִשׁ ַיע וַ יַּ ְשׂ ַמח וַ יִּ ְשׂ ַמח נְ ָק ֵרב ֲא ָק ֵרב ְמ ַת ֲע ִבים ֵמ ַאנּוּ ֵמ ֲאנוּ וַ ְת ַר ֵחם ָר ַק ַע ְתּ ֵמ ֲאנָ ה ִה ְכ ִריתוּ
נְ ַ
נִ ְד ַרְך וַ נִּ ְד ַרְך ִמ ַה ְר ָתּ ַתּ ְשׂ ִמ ַיח ר ֵֹק ַע ְמ ַ ֽמ ֲה ֵרי וַ ָ
יְמ ֵאן ַ ֽמ ֲה ָרה ַ ֽמ ֲה ִרי יַ ְר ִשׁ ַיע ְתּ ַר ֵחם ְתּ ֻר ַחם ַר ֲחמוּ
ִר ַח ְמ ְתּ
• věty:

שׁוּעה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְפ ַא ְר ִתּי*׃
שׁוּע ִתי לֹא ֵת ַא ֵחר וְ נָ ַת ִתּי* ְב ִציּוֹן ְתּ ָ ֑
וּת ָ
ֵ 1.ק ַר ְב ִתּי ִצ ְד ָק ִתי לֹא ִת ְר ָ ֑חק ְ

52

ימוֹתי*
 2.וְ יִ ְצ ַחק ֵב ַרְך ֶאת־יַ ֲעקֹב׃ ִ 3.הנֵּ ה ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי ְל ָפנֶ יָך ִל ְשׁ ָמ ְר ָ֫ך ַבּ ֶדּ ֶרְך׃  4.וַ ֲה ִק ִ
ל־בּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי ַה ַמּבּוּל וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה* עוֹד ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
א־יִכּ ֵרת ָכּ ָ
יתי ִא ְתּ ֶכם וְ ל ֹ ָ
ת־בּ ִר ִ
ֶא ְ

53

ה־דּ ֶבּר ֵא ֶליָך
וּמ ִ
יתָך* ַ
ל־תּ ַכ ֵחד ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא נְ ִמ ֶ ֑
ל־ה ֶמּ ֶלְך ַא ְ
ה־דּ ַבּ ְר ָתּ ֶא ַ
אמרוּ ַה ָשּׂ ִרים ַמ ִ
 5.וַ יּ ֺ ְ
54

ַה ֶמּ ֶלְך׃

א־שׁ ַמע
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  7.וְ יוֹנָ ָתן ל ֹ ָ
ן־בּ ֵא ִרי ֲא ַר ֵחם ֶא ֵ
ל־הוֹשׁ ַע ֶבּ ְ
ֵ
אמר יְ הוָ ה ֶא
 6.וַ יּ ֺ ֶ

ְבּ ַה ְשׁ ִבּ ַיע ָא ִביו ֶא ָ
ל־הכּ ֲֹהנִ ים
ן־ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ְבּ ַשׁ ַלּח אוֹתוֹ ִאמּוֹ ֶא ַ
ת־ה ָעם וַ יִּ ְשׁ ַלח...׃  8.וְ ַהנַּ ַער ֶבּ ָ
ְבּ ִשֹׁלה׃  9.וְ ִה ְשׁ ִבּ ַיע ַהכּ ֵֹהן ֶאת־ ָה ִא ָשּׁה ִב ְשׁ ֻב ָעה׃ ִ 10.כּי ָב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך ֶאת־זַ ְר ֲעָך וְ ִה ְת ָבּ ֲרכוּ ְבזַ ְר ֲעָך
אמר ִאישׁ ֵ ֽמ ָה ָעם ֶאל־יוֹנָ ָתן ֵלאמֹר ַה ְשׁ ֵבּ ַע ִה ְשׁ ִבּ ַיע ָא ִביָך
כֹּל גּוֹיֵ י ָה ָ֔א ֶרץ נְ ֻאם יְ הוָ ה׃  11.וַ יּ ֺ ֶ
אכל* ֶל ֶחם ַהיּוֹם׃
ת־ה ָעם ֵלאמֹר ָארוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־י ֹ ַ
ֶא ָ
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ל־א ֶלּה ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁנֵ ים
ָ 12.כּ ֵ

אמר ֵע ִלי
ָע ָשׂר וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם יַ ֲעקֹב וַ ָיְב ֵרְך א ָ ֹ֑תם ִאישׁ ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֹ ֵב ַרְך א ָֹתם׃  13.וַ יּ ֺ ֶ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר
ֹלהים ַאל־נָ א ְת ַכ ֵחד ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר ִמ ָכּ ַ
מוּאל ָמה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶליָך ֱא ִ
ל־שׁ ֵ
ֶא ְ
ִדּ ֶבּר ֵא ֶליָך׃ וַ יּ ֺ ֶ
ֹלשׁת
אמר ַשׁ ַלּח ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים גִּ בּ ִֹרים ֶק ְד ָמה ְבּ ֶד ֶרְך ְשׁ ֶ
אמר ֵע ִלי יְ הוָ ה הוּא׃  14.וַ יּ ֺ ֶ
יָמים׃
ִ
• texty:

וּב ָכל־נַ ְפ ְשָׁך
ל־ל ַב ְבָך ְ
ֹלהיָך ְבּ ָכ ְ
ֹלהינוּ יְ הוָ ה ֶא ָחד׃ וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ הוָ ה ֱא ֵ
ְ 1.שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָ ה ֱא ֵ
יאָך* ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים׃
הוֹצ ֲ
ן־תּ ְשׁ ַכּח ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ִ ֽ
...ה ָשּׁ ֵמר ְלָך ֶפּ ִ
ל־מא ֶ ֹ֑דָך׃ ִ
וּב ָכ ְ
ְ
ֹלהי
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ֵמ ֱא ֵ
וּב ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁ ֵ ֑ב ַע׃ לֹא ֵ ֽת ְלכוּ* ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ֹלהיָך ִתּ ָירא* וְ אֹתוֹ ַת ֲעבֹד ִ
ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
יכם*׃
יבוֹת ֶ
ָ ֽה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ ֽ
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)(Dt 6,4–5.12–14
“ִ = „sláva“, „majestátתּ ְפ ָא ָרה | “ = „a dámוְ נָ ַת ִתּי
ימוֹתי
“ = „budeיִ ְהיֶ ה | “ַ = „potopaמבּוּל | “ = „a ustanovímוַ ֲה ִק ִ
יתָך
“ = „a nezabijeme těוְ לֹא נְ ִמ ֶ ֑
אכל
“ֲ = „jenž jí“, „který by pojedlא ֶשׁר־י ֹ ַ

יאָך
הוֹצ ֲ
ִֽ
= ָס ִביב | “ֽ ֵ = „budete choditת ְלכוּ | “ִ = „budeš se bát“, „budeš mít v úctěתּ ָירא | “= „vyvedl tě
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יְמ ֵאן ְל ִה ְתנַ ֵחם׃ )(Gn 37,35
נוֹתיו ְלנַ ֲחמוֹ וַ ָ
ל־בּ ָ
ל־בנֵ י יַ ֲעקֹב וְ ָכ ְ
 2.וְ ָ ֽה ְלכוּ ָכּ ְ
יה ִ ...כּי נִ ְר ָצה* ֲעוֹנָ הּ ִכּי
רוּשׁ ַל ִם וְ ִק ְראוּ ֵא ֶל ָ
ל־לב יְ ָ
יכם ַד ְבּרוּ ַע ֵ
ֹלה ֶ
אמר* ֱא ֵ
 3.נַ ֲחמוּ נַ ֲחמוּ ַע ִמּי י ֹ ַ
יה׃(Iz 40,1–2) 57
ָ ֽל ְק ָחה ִמיַּ ד יְ הוָ ה ִכּ ְפ ַליִם* ְבּ ָכ ַ
את ָ
ל־חטּ ֹ ֶ
אמר ָל ֶהם ...׃ )(Gn 9,1
ֹלהים ֶאת־נ ַֹח וְ ֶאת ָבּנָ יו וַ יּ ֺ ֶ
 4.וַ ָיְב ֵרְך ֱא ִ
שׁ ָמּה׃ )(Gn 19,21–22
אמר ֵא ָליו ַ ...מ ֵהר ִה ָמּ ֵלט ָ ֑
 5.וַ יּ ֺ ֶ

ם־בּנִ י
ן־ה ָא ָמה ַהזֹּאת ִע ְ
ת־בּנָ הּ ִכּי לֹא יִ ַירשׁ* ֶבּ ָ
אמר ָשׂ ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם גָּ ֵרשׁ ָה ָא ָמה ַהזֹּאת וְ ֶא ְ
 6.וַ תּ ֺ ֶ
ִעם־יִ ְצ ָחק׃(Gn 21,10) 58

ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ...
ת־בּנֵ י־יַ ֲעקֹב וְ ִר ַח ְמ ִתּי ָכּ ֵ
ָ 7.ל ֵכן כֹּה ָא ַמר ֲאד ֹנַ י יְ הוִֹ ה ַע ָתּה ָא ִשׁיב* ֶא ְ
ל־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאד ֹנַ י יְ הוִֹ ה׃
ת־רוּחי ַע ֵ
ִ
וְ לֹא ַא ְס ִתּיר עוֹד ָפּנַ י ֵמ ֶהם ֲא ֶשׁר ָשׁ ַפ ְכ ִתּי ֶא
)(Ez 39,25.29
ָ 8.אנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח ַבּיהוָ ה ֽ ָ ...בּ ֲר ִכי נַ ְפ ִשׁי ֶאת־יְ הוָ ה ַה ְללוּ־יָ הּ׃ )(Ž 104,34n
שׁוּח ֶמ ֶלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל׃ )(2S 3,38n
...אנ ִֹכי ַהיּוֹם ָמ ַ
ל־ע ָב ָדיו ָ
אמר ַה ֶמּ ֶלְך ֶא ֲ
 9.וַ יּ ֺ ֶ

הו֑ה ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי
ל־דּ ָב ַרי נְ ֻאם יְ ָ
א־שׁ ְמעוּ ֶא ְ
 10.כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ִהנְּ נִ י ַ ...תּ ַחת ֲא ֶשׁר־ל ֹ ָ
ת־ע ָב ַדי ַהנְּ ִב ִאים ַה ְשׁ ֵכּם וְ ָשׁ ַל ֹח וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃ וְ ַא ֶתּם ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר־יְ הוָ ה
יהם ֶא ֲ
ֲא ֵל ֶ
ירוּשׁ ַל ִם ָבּ ֶב ָלה׃ )(Jr 29,17.19n
ר־שׁ ַלּ ְח ִתּי ִמ ָ
גּוֹלה ֲא ֶשׁ ִ
ל־ה ָ
ָכּ ַ

 11.וְ ִשׁ ַבּ ְח ִתּי ֲאנִ י ֶאת־ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֲא ֶשׁר ֵאין־טוֹב ָל ָא ָדם ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי ִאם ֶל ֱאכוֹל וְ ִל ְשׂמוֹח׃

59

)(Kaz 8,15a
אמר ַא ְב ָר ָהם ָאנ ִֹכי ִא ָשּׁ ֵב ַע׃ )(Gn 21,24
 12.וַ יּ ֺ ֶ

“„okolo
אמר 57
“ִ = „dvojitě“, „dvojnásobněכּ ְפ ַליִ ם| “ = „je odčiněnaנִ ְר ָצה | “ = „praví“, „říkáי ֹ ַ
“ = „bude dědit“, „bude dědicemיִ ַירשׁ 58
“ = pi „chválit“, „oslavovatשׁבח 59
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ת־מ ֵטּה ֵלוִ י ֶו ַֽה ֲע ַב ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵ י ַא ֲהר ֹן ַהכּ ֵֹהן וְ ֵשׁ ְרתוּ
ַ  וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר׃ ַה ְק ֵרב ֶא13.
ת־עב ַֹדת
ֲ מוֹעד ַל ֲעבֹד ֶא
ֵ
ל־ה ֵע ָדה ִל ְפנֵ י א ֶֹהל
ָ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ָכּ
ִ ת־מ ְשׁ ַמ ְרתּוֹ וְ ֶא
ִ אֹתוֹ׃ וְ ָשׁ ְמרוּ ֶא
ת־עב ַֹדת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן׃
ֲ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעבֹד ֶא
ִ מוֹעד וְ ֶא
ֵ ל־כּ ֵלי א ֶֹהל
ְ ת־כּ
ָ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן׃ וְ ָשׁ ְמרוּ ֶא
(Nu 3,5–8)

Slovíčka:
אבד
ַ ֹ ָא ַבד י

q

אבד

mizet, ztratit se / hynout

(117/184×)

ֵבּ ַרְך ָיְב ֵרְך

pi

ברְך

žehnat

(233/327×)

יְ ב ַֹרְך

pu

být požehnán

יִת ָבּ ֵרְך
ְ ִה ְת ָבּ ֵרְך

hit

žehnat se

נִ ַחם יִ נָּ ֵחם

ni

נִ ַחם יְ נַ ֵחם

pi

(ָצ ַעק יִ ְצ ַעק ) ←זעק

q

צעק

křičet, úpěnlivě volat (o pomoc)

ִר ַחם יְ ַר ֵחם

pi

רחם

slitovat se, být milostiv

ָשׁ ַחט יִ ְשׁ ַחט
ֵשׁ ֵרת וַ יְ ָשׁ ֵרת

נחם

litovat, želet

(50/108×)

těšit, potěšovat

(50/108×)

q שׁחט

zabít, porazit / tepat

pi

sloužit, obsluhovat, přisluhovat

שׁרת

(162×)

q משׁח

pomazat, potřít, natřít

ָמ ִשׁ ַיח

pomazaný (sv. olejem) / mesiáš

ָשׂ ַמח יִ ְשׂ ַמח

q שׂמח

být radostný, mít radost, radovat se

נִ ְשׁ ַבּע יִ ָשּׁ ַבע

ni

přísahat, zavázat přísahou

ִה ְשׁ ִב ַיע וַ יַּ ְשׁ ַבּע

hi

יִמ ַשׁח
ְ ָמ ַשׁח

ָשׁ ַכח יִ ְשׁ ַכּח
ָשׁ ַמע יִ ְשׁ ַמע

q

ִה ְשׁ ִמ ַיע וַ ַתּ ְשׁ ַמע

hi

() ← לֹא

שׁבע

(1261×)
(154/185×)

uložit přísahu, přimět někoho k přísaze

שׁכח

zapomenout

שׁמע

slyšet

(102/102×)
(1051/1159×)

dát uslyšet, zvěstovat

ַאל

particula negationis ne, ať ne (přání, zákaz) (729×)

ֵאין־

ַאיִ ן

není, neexistuje

מוֹעד
ֵ א ֶֹהל

א ֶֹהל
ָח ְכ ָמה

(789×)

stan, stánek setkávání, stánek úmluvy (345×)
moudrost
~102~
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ֶח ֶרב

meč, dýka

(413×)

ֶל ֶחם

chléb

(299×)

ָל ֵכן
מוֹעד
ֵ
ַמ ֶטּה

jistě / conj proto, pročež
(190×)
sjednaný čas / setkání, dohoda,
čas slavnostního shromáždění (223×)
hůl, kmen
(252×)

ַמ ְל ָאְך

posel

(213×)

ִמ ְשׁ ָכּן

byt, příbytek

(139×)

ֵע ָדה

sdružení, pospolitost / sraz

(149×)

ֶק ֶבר

hrob

ַרב
ָר ָעב
ִתּירוֹשׁ

(70×)

mnohý, bezpočetný / adv mnoho

(474×)

hlad, hladomor

(101×)

mladé víno
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LEKCE 13.
) (K 73; W 70; S 35פ׳א Slabá slovesa – třída
 má pouze tvary silného slovesa. Jen osm slovesא Většina sloves s prvním radikálem
 v roliא tvoří slabé tvary a to pouze ve tvaru 1. os sg impf, kde se kořenná souhláska
 a proto se vypouští.א podkladu dlouhé samohlásky setkává s preformativním

•

Samohláskou preformativní slabiky je v qalu ô.

•

Samohláskou kmenové slabiky je a nebo e.

•

 :פ׳א Slabá slovesa třídy
)×(5307

)×(63

 říkatאמר

)×(814

 jístאכל

)× hynout, mizet (184אבד

)×(13

 péctאפה

 chtítאבה

 uchopitאחז )× shromáždit (200אסף

)×(54
)×(215

 milovatאהב

:פ׳א Tvary

אכל
אכלוּ ִא ְכלוּ וַ נּ ֹ ַ
אכל ָא ַכ ְל ְתּ תּ ֺ ְ
אכל א ַֹכל א ֵֹכל ֱאכֹל ָאכוּל נ ֹ ַ
אמר ֲא ַכ ְל ֶתּם וַ תּ ֺ ַ
אכל וַ ֫יּ ֹ ֶ
ָא ַכל י ֹ ַ
אכ֑לוּ
אכלוּ֫ וַ יּ ֹ ֵ
א ְכ ָלה ָ ֽא ְכ ָלה א ֶֹכ ֶלת ִא ְכ ִלי וַ יּ ֹ ְ
אמר וָ א ַֹמר ֽ ֹ
אכ ִלי וַ יּ ֹ ַ ֑
א ְֹכ ָלה ֲאכ ְֹלנָ ה תּ ֺ ְ
Cvičení:
• tvary:

אכלוּ
א ְכ ָלה וַ יּ ֺ ְ
אכל ָא ַסף וְ ָ ֽא ְכ ָלה וְ ֽ ֹ
אבדוּ וַ תּ ֺ ַ
אמר ָ ֽא ְב ָדה וְ א ַֹמר ֶ ֽה ֱא ַמ ְר ָתּ ֵ ֽה ָא ֵסף א ֵֹבד תּ ֺ ְ
ָא ַבד וַ יּ ֺ ֶ
אבדוּ ֲא ַמ ְר ֶתּם ֶנ ֱֽאסֹף ֶנ ֱֽא ַסף
אמר א ֶֹב ֶדת וַ יּ ֹ ְ
אבד ָא ַמר א ֵֹמר א ַֹמר וָ א ַֹמר תּ ֺ ַ
א ְב ֵדי תּ ֺ ַ
וָ א ַֹכל ֶ ֽא ֱאסֹף ֽ ֹ
אבד ָ ֽא ְמ ָרה
יִת ַא ֵמּר יּ ֺ ַ
א ְב ִדים ֵלאמֹר ְ
אכל וַ ֲא ַס ְפ ֶתּם ֽ ֹ
אמ ִרי י ֹ ַ
אמרוּ תּ ֺ ְ
ֶנ ֱֽא ָסף וְ ֶנ ֶֽא ְספוּ ָא ַב ְד ָתּ וַ יּ ֺ ְ
א ְכ ִלים ֵתּ ָא ֵכל ָא ַמ ְרנוּ
אמר ֽ ֹ
אמ ְרנָ ה וַ תּ ֺ ֶ
אכלוּ תּ ֺ ַ
א ְמ ָרה וְ א ֶֹמ ֶרת ֶ ֽתּ ֱאסֹף וַ ֲא ַכ ְל ֶתּן ָ ֽוא ַֹמר ֽתּ ֹ ְ
ֹֽ
א ְמ ָרה וָ ֽ ֹ
אכל ֽ ֹ
א ְבדוֹת תּ ֺ ַ
אבדוּ ָ ֽא ְבדוּ ָא ַב ְד ִתּי ֽ ֹ
אמר יֵ ָא ֵמר ֽי ֹ ְ
ָא ַס ְפ ָתּ וְ א ַֹמר וַ יּ ֺ ֶ
אמרוּ ְמ ַא ֵסּף ָ ֽא ְכלוּ
א ְמ ִרים וַ יּ ֺ ְ
אמרוּ א ַֹכל א ֵֹכל ֶנ ֱֽא ַכל ָאכוֹל ֲאכֹל ָא ַכל
אמר וַ יֵּ ָא ֵמר יִ ְת ַא ְמּרוּ ָ ֽא ְמרוּ תּ ֺ ְ
ָא ַמ ְר ְתּ א ֶֹמ ֶרת ֽ ֹ
א ְמרוֹת תּ ֺ ַ
אכ ִלי
אמר ַה ֶנּ ֱֽא ֶכ ֶלת תּ ֺ ְ
אכל וַ תּ ֺ ֶ
אבד וְ א ַֹמר ָ ֽהא ֵֹכל וְ ֵלאמֹר וַ ֲא ַב ְד ֶתּם נ ֹ ַ
ָ ֽוא ַֹמר ֶ ֽא ֱאסֹף וְ ָא ַמ ְר ָתּ נ ֹ ַ
אמר ָ ֽהא ֶֹכ ֶלת
א ְבדוֹת יּ ֺ ַ
אבד וַ יֵּ ָא ֵכל וַ יּ ֺ ֶ
וְ ָא ַס ְפ ִתּי ֲא ַכ ְל ֶתּם וַ יּ ֺ ַ
אמר וָ א ַֹמר ָה ֽ ֹ
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• věty:

אבד
אמרוּ ָ ֽה ֲאנָ ִשׁים ֶאל־יִ ְר ְמיָ הוּ ֵלאמֹר ִכּי לֹא־ת ֺ ַ
י־א ָתּה נְ ֻאם־יְ הוָ ה׃  2.וַ יּ ֺ ְ
 1.וָ א ַֹמר ְלָך ַע ְב ִדּ ַ
אמר ָה ִאישׁ
תּוֹרה ִמכּ ֵֹהן וְ ֵע ָצה ֵ ֽמ ָח ָכם וְ ָד ָבר ִמנָּ ִביא׃  3.וְ ִהנֵּ ה ֶל ֶחם ִל ְפנֵ י ָה ִאישׁ ַההוּא ֶל ֱאכֹל׃ וַ יּ ֺ ֶ
ָ
אמר יְ הוָ ה
אמר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ָאנ ִֹכי...׃  4.וַ יּ ֺ ֶ
אמרוּ ַדּ ֵבּר׃ וַ יּ ֺ ֶ
ד־אם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ְדּ ָב ַרי וַ יּ ֺ ְ
לֹא־א ַֹכל ַע ִ
מר כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ְבּנִ י
ֶאל־מ ֶֹשׁה ִהנֵּ ה ֲאנִ י שׁ ֵֹל ַח א ְֹתָך ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ַפ ְרעֹה׃ וְ ָא ַמ ְר ָתּ ְל ַפ ְרעֹה ֵלא ֑ ֹ
ת־בּנִ י ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ ֽמ ֲעב ֶ ֹ֑דָך הוּא ַי ֲֽעבֹד א ִֹתי ַבּ ִמּ ְד ָבּר׃ וַ ְתּ ָמ ֵאן
ְבכ ִֹרי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ וָ א ַֹמר ֵא ֶליָך ַשׁ ַלּח ֶא ְ
ְל ַשׁ ְלּחוֹ ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶא ִ
אכל ִאישׁ ְבּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיּוֹם
ל־ה ֶמּ ֶלְך לֹא־תּ ֺ ַ
ת־בּנְ ָך ְבּכ ֶ ֹֽרָך׃  5.וָ א ַֹמר ֶא ַ
י־תּ ַאוֶּ ה*
א ְכ ָלה ָב ָשׂר ִכּ ְ
ר־לְ֑ך וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֽ ֹ
בוּלָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּ ָ
ֹלהיָך ֶאת־גְּ ְ
ַההוּא׃ ִ 6.כּי־יַ ְר ִחיב יְ הוָ ה ֱא ֵ
60

אכל ָבּ ָשׂר׃
ל־אוַּ ת* נַ ְפ ְשָׁך תּ ֺ ַ
נַ ְפ ְשָׁך ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר׃ ְבּ ָכ ַ

ינ ָך
יְמ ֶ ֑
ֹלהיָך ַ ֽמ ֲחזִ יק ִ
ִ 7.כּי ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ

ם־א ָתּה ְבּקוֹל
ל־שׁאוּל ֵלאמֹר וְ ַע ָתּה ְשׁ ַמע־נָ א גַ ַ
אמר ָה ִא ָשּׁה ֶא ָ
ָהא ֵֹמר ְלָך ֲאנִ י ִצ ְד ָק ֶ ֽתָך׃  8.וַ תּ ֺ ֶ
ל־ה ִא ָשּׁה ַה ִהיא לֹא א ַֹכל׃
אמר ֶא ָ
יְמ ֵאן ָשׁאוּל ֶל ֱאכֹל ַה ֶלּ ֶחם וַ יּ ֺ ֶ
ִשׁ ְפ ָח ֶתָך ִהנֵּ ה ֶל ֶחם ְל ָפנֶ יָך ֶל ֱאכֹל׃ וַ ָ
יהוּדה
אמר ָדּוִ ד ְל ַל ֵמּד ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
וַ יִּ ְפ ְרצוּ־בוֹ ֲע ָב ָדיו וְ גַ ם ָ ֽה ִא ָשּׁה וַ יִּ ְשׁ ַמע ְלק ָֹלם וַ יּ ֺ ֵ ֽ
אכל׃  9.וַ יּ ֺ ֶ
ל־בּנָ יו ַה ֽכֹּ ֲהנִ ים
ל־א ֲהר ֹן ָא ִחיָך וְ ֶא ָ
בּוֹרים וְ י ֹ ְ
ֵלאמֹר ֵאיְך ָנ ְֽפלוּ גִ ִ
אבדוּ ְכּ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה׃ ֱ 10.אמֹר ֶא ַ
אֹלהים
דוֹשׁים ַא ֶתּם ֵל ִ
ֵלאמֹר ְק ִ
) (K 72; W 67–68; S 36פ׳ן Slabá slovesa – třída
Souhláska nūn má tendenci připodobňovat se tam, kde uvnitř tvaru uzavírá slabiku,
následujícímu konsonantu. Souhláska nūn s šewou quiescens tedy ve tvaru mizí,
asimiluje se do následující souhlásky, která je pak zdvojena (dageš forte).

•

Slabé tvary sloves třídy vznikají v těchto kategoriích:
qal
impf
*jin-pol
<

•

יִ פֹּל
נִ ַפּל

<

*nin-pal

pf

nif‛al

ִה ִפּיל

<

*hin-pîl

pf

hif‛il

יַפּיל
ִ

<

*jan-pîl

impf

ֻה ַפּל

<

*hun-pal

pf

יֻפּל
ַ

<

*jun-pal

impf

hof‛al

“ַ = „tužba“, „choutkaאוָּ ה | “ְ = „zatoužíתּ ַאוֶּ ה 60
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 s kmenovou samohláskou a mají nadto slabé tvary imperativu a infiפ׳ן Slovesa třídynitivu:

גַּ שׁ )גְּ ָ֫שׁה( גְּ ִשׁי גְּ שׁוּ ֫ ַגּ ְשׁנָ ה
<

גֶּ ֶשׁת

*gašt

נגשׁ

inf cs

předložková vazba

ָלגֶ ֶשׁת

předložková vazba + suf

גִּ ְשׁ ֫תּוֹ
גַּ ַעת

נגשׁ

imp

•

ָל ֫ ַג ַעת גַּ ְע ֫תּוֹ

laryngální slovesa mají vokál a
:פ׳ן Tvary

ישׁי ֻהגַּ שׁ ָ ֽנ גְ ָשׁה וַ יַּ גֵּ שׁ ֻמגָּ שׁ ִתּ ְפּ ִלי גַּ שׁ ִה ָ ֽנּ גְ שׁוּ וַ ִתּגַּ שׁ
יִפּלוּ נִ גַּ ְשׁ ָתּ וַ נַּ גֵּ שׁ גְּ ִשׁי ִתּפֹּל ִהגִּ ישׁ ַמגִּ ֵ
נָ גַ שׁ יִ גַּ שׁ ְ
גֶּ ֶשׁת ִהגַּ ְשׁ ָתּ וַ ִתּגְּ שׁוּ נַ גִּ ישׁ נָּ גַ ְשׁ ִתּי ַהגִּ ישׁ וַ יִּ ְפּלוּ נִ גַּ שׁ נִ גָּ שׁ נִ נָּ גֵ שׁ ֻהגַּ ְשׁ ָתּ נִ גַּ שׁ נָ גוּשׁ ֶאגְּ ָשׁה ַהגֵּ שׁ נִ גְּ ָשׁה
ישׁה ֶאגַּ שׁ וַ ִתּפֹּל וְ ִהגַּ ְשׁ ְתּ יִ גְּ שׁוּ גְּ שׁוּ גֶּ ֶשׁת יֻ גַּ שׁ
וַ ִתּ ְפּלוּ נְ פֹל נִ פֹּל נ ֵֹפל נָ פֹל ֻתּגְּ שׁוּ ַאגִּ ישׁ ִתּנָּ גֵ שׁ ִהגִּ ָ
ישׁים וְ ֻהגַּ ְשׁ ֶתּם נָּ גַ ְשׁ ָתּ נִ גַּ ְשׁ ָתּ יַ גִּ ישׁ ֻהגְּ ָשׁה נֹגֵ שׁ וַ יִּ פֹּל נִ גַּ ְשׁ ְתּ ָ ֽנּ גְ שׁוּ ִתּפּ ְֹלנָ ה ֻמגָּ ָשׁה ִה ָ ֽנּ גְ ִשׁי
נִ גַּ ְשׁ ִתּי ַמגִּ ִ
וְ ִהגִּ ישׁוּ וְ גַּ שׁ ִתּגְּ ִשׁי ֻתּגַּ שׁ גַּ ְשׁנָ ה ֶאפֹּל וַ ֻתּגְּ שׁוּ ַתּגֵּ שׁ ַמגִּ ישׁ וַ ַתּגֵּ שׁ וְ גֶּ ֶשׁת וַ ִתּ ְפּ ִלי נִ גַּ ְשׁ ֶתּם וָ ֶאנָּ גֵ שׁ ֻהגַּ ְשׁ ְתּ
יַ גִּ ישׁוּ נְּ גַ ְשׁ ֶתּם נִ פֹּל נָ ַפ ְל ְתּ נ ֶֹפ ֶלת ֹֽנ ְפ ַלת נְ פ ְֹלנָ ה ֻתּגַּ ְשׁנָ ה וַ ִתּגַּ ְשׁנָ ה וָ ַאגֵּ שׁ ִתּ ְפּלוּ נִ גַּ ְשׁנוּ ִהגַּ ְשׁ ִתּי וַ ִתּגַּ שׁ
גֶּ ֶשׁת ֹֽנגְ ִשׁים ַהגֵּ ְשׁנָ ה וְ ֶא ְפּ ָלה וַ ִתּנָּ גֵ שׁ ַמגִּ ישׁוֹת גַּ שׁ וַ נִּ פֹּל נִ גְּ שׁוּ ֻמגָּ ִשׁים וְ ִהגַּ ְשׁנוּ ִתּ ָ ֽנּ גְ שׁוּ נָּ גַ ְשׁנוּ וַ ִתּגְּ שׁוּ
ִהגַּ ְשׁ ֶתּם וַ יִּ גַּ שׁ וַ ֻתּגַּ שׁ ָ ֽלגֶּ ֶשׁת ֻהגַּ ְשׁנוּ
לקח  aנתן Slovesa
).יִ ַקּח >  (impf *jilqaḥפ׳ן  se ve tvarech třídy impf qalu chová jakoלקח Sloveso

•

 vytváří dvojnásobně slabé tvary tím, že i třetí konsonant nūn asimilujeנתן Sloveso

•

).תּת < s následující souhláskou tam, kde uzavírá slabiku (inf cs *tent
ֵ

ֹלק ַח ָנ ְֽתנָ ה ֶא ַקּח
נָ ַתן ֵתּת נָ ַת ִתּי נָ ַתנּוּ ָנ ְֽתנוּ ִתּ ְתּנוּ ֵתּן ְתּנוּ ָל ַקח ָל ַק ְחנוּ ָל ַק ְח ִתּי יִ ַקּח יִ ְקחוּ ְקחוּ ֵ
יִתּנוּ נִ ַתּן ַקח נִ ֵתּן ְתּנִ י ְקחוּ ָל ַק ַחת ָל ַק ַח ְתּ
יִתּן נָ ַת ְתּ ְ
ִהנָּ ֵתן ַקח ַק ַחת וַ ִתּ ַקּח וַ ִתּ ְקחוּ נָ ַת ָתּ ְתּנִ י ֵ
ָל ַק ְח ִתּי וַ יִּ ַקּח ֵתּת נ ֵֹתן וַ יִּ ְקחוּ נִ ַתּ ָתּ יִ ָלּ ַקח וָ ֶא ַקּח ְק ִחי ְתּנוּ ָ ֽל ְק ָחה ִתּ ַקּ ְחנָ ה ֵתּן ִתּ ֵתּן ֶא ֵתּן נִ ַקּח יִ נָּ ֵתן
קוּח נָ ַת ֶתּם נָ תוֹן ֵתּת ַקח ִתּ ְקחוּ ְתּנוּ וַ ִתּ ֵתּן וַ ִתּ ַקּ ְחנָ ה ִתּנָּ ֵתן ֵתּן ֶא ַקּח ְק ִחי נְ ַת ֵתּן
ַק ַחת ִתּ ְתּנוּ יִ ְקחוּ ָל ַ
ַק ַחת ְתּנִ י ַקח
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Cvičení:
• tvary:

ִהנָּ ֵתן ַקח ַק ַחת וַ ִתּ ַקּח וַ ִתּ ְקחוּ נָ ַת ָתּ וְ גַּ ע ִהגִּ ַיע ְתּנִ י יִ ֵתּן ַתּגִּ יד ָנ ְֽתנוּ ִתּ ְתּנוּ ֵתּן ְתּנוּ ָל ַקח נֹגֵ ַע ִתּנָּ ֵצל
גַּ שׁ נִ גַּ ע יִ גְּ עוּ ִהגִּ יד וַ ִתּ ַקּ ְחנָ ה ַמגִּ ָידה ִתּנָּ ֵתן ַא ִצּיל ַק ַחת וַ יַּ גִּ יעוּ ֵתּן ַקח וְ נַ גִּ יד ִתּ ְקחוּ וְ ִהגַּ ְד ָתּ ְתּנוּ וַ ִתּ ֵתּן
וַ ִתּגַּ ע וַ יַּ גַּ ע ִה ִצּילוּ גֶּ ֶשׁת ֻהגַּ ְשׁ ְתּ יַ גִּ ישׁוּ נְּ גַ ְשׁ ֶתּם נִ פֹּל נָ ַפ ְל ְתּ ַהגַּ ע ִה ַצּ ְל ָתּ וַ יַּ ֵצּל נ ֶֹפ ֶלת ֹֽנ ְפ ַלת ִהגַּ ְד ִתּי
נְ פ ְֹלנָ ה וַ יִּ גַּ ע ִתּגְּ ִעי ַתּגִּ ַיע וַ ַתּ ֵצּל ֻתּגַּ ְשׁנָ ה וַ ִתּגַּ ְשׁנָ ה ִהגִּ ָידה יִ ָנּ ְֽצלוּ ֻהגַּ ְד ִתּי ִה ַצּ ְל ְתּ וָ ַאגֵּ שׁ וַ ִתּגְּ עוּ נַ ִצּיל
וַ יַּ ְצּלוּ ִתּ ְפּלוּ ֶא ַקּח ְק ִחי ַמגִּ יד נְ ַת ֵתּן וְ יַ גִּ ַיע ַמ ִצּיל ַק ַחת ְתּנִ י וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם וַ יֻּ גַּ ד גַּ ע ֻהגַּ ְשׁ ָתּ נִ גַּ שׁ נָ גוּשׁ
וּמגִּ יד נָּ גַ שׁ יִ גַּ שׁ נָ ַת ְתּ וַ ִתּגַּ שׁ גֶּ ֶשׁת ִהגִּ ידוּ ִהגַּ ְשׁ ָתּ וַ ִתּגְּ שׁוּ נַ גִּ ישׁ נָ ַת ִתּי ַקח
ֶאגְּ ָשׁה וְ ִהגַּ ְד ֶתּם וְ ַאגִּ יד ַ
קוּח
ַמגִּ ישׁ וַ ַתּגֵּ שׁ וְ גֶּ ֶשׁת וַ ִתּ ָנּ ְֽצלוּ וַ ִתּגְּ עוּ וַ גִּ ַיע ִתּגְּ עוּ ַמגִּ ַיע וַ יַּ גֵּ ד וַ ִתּ ְפּ ִלי נִ גַּ ְשׁ ֶתּם וָ ֶאנָּ גֵ שׁ יִ ְקחוּ ַאגִּ ָידה ָל ַ
נָ ַת ֶתּם וַ ַתּגֵּ ְדנָ ה נָ תוֹן ֵתּת נֹגַ ַעת יִ ָנּ ְֽצלוּ ֻהגַּ ְד ִתּי ִה ַצּ ְל ְתּ גַּ ע וְ ִה ִצּיל וְ ִהגַּ ְד ְתּ נִ גַּ ְשׁנוּ ַאגִּ יד ִהגַּ ְשׁ ִתּי וַ ִתּגַּ שׁ
יִ נָּ ֵצל יֻ גַּ ד גַּ ַעת וַ יִּ ַקּח ֵתּת יַ ִצּיל ֻהגַּ ד וְ נַ גִּ ָידה ַה ַמּגִּ ִידים נ ֵֹתן וַ יִּ ְקחוּ נִ ַתּ ָתּ יִ ָלּ ַקח וָ ֶא ַקּח ְק ִחי יַ גֵּ ד ְתּנוּ
ָ ֽל ְק ָחה וַ ַתּגַּ ע ַתּ ִצּיל ֵתּן ִהגַּ ְד ָתּ ִתּ ַקּ ְחנָ ה ֵתּן ִתּ ֵתּן ֵא ֵתּן נִ ַקּח וָ ֶאנָּ ֵצל ִה ִצּ ָילה ַקח יִ נָּ ֵתן ַתּגִּ יד ַק ַחת
ישׁים נָּ גַ ְשׁ ִתּי ַהגִּ ישׁ
ישׁה ֶאגַּ שׁ וַ ִתּפֹּל וְ ִהגַּ ְשׁ ְתּ יִ גְּ שׁוּ גְּ שׁוּ גֶּ ֶשׁת יֻ גַּ שׁ נִ גַּ ְשׁ ִתּי ַמגִּ ִ
ַמגֶּ ֶדת ִתּ ְתּנוּ ִתּנָּ גֵ שׁ ִהגִּ ָ
יִתּנוּ נִ ַתּן ַקח נִ ֵתּן ְתּנִ י ְקחוּ וַ ִתּנָּ ֵצל וַ ַתּ ְצּלוּ ָל ַק ַחת
וַ יִּ ְפּלוּ ֶאגְּ ָעה יִ גַּ ע ַמגַּ ַעת נִ גַּ שׁ נִ גָּ שׁ ַהגֵּ ד נִ נָּ גֵ שׁ נָ ַתנּוּ ְ
ָל ַק ַח ְתּ ָל ַק ְח ִתּי ְ
יִפּלוּ נִ גַּ ְשׁ ָתּ וַ נַּ גֵּ שׁ נָ ַתן ֵתּת וְ ֻהגַּ ְשׁ ֶתּם נַ גֵּ ד נָּ גַ ְשׁ ָתּ נִ גַּ ְשׁ ָתּ יַ גִּ ישׁ ֻהגְּ ָשׁה נֹגֵ שׁ וַ יַּ גִּ ידוּ וַ יִּ פֹּל
ֹלק ַח ָנ ְֽתנָ ה ֶא ַקּח ָ ֽנּ גְ שׁוּ
גוּע גַּ ע ִה ַצּ ְל ֶתּם וָ ַא ֵצּל נִ גַּ ְשׁ ְתּ ָל ַק ְחנוּ ָל ַק ְח ִתּי יִ ַקּח יִ ְקחוּ ְקחוּ ֵ
וַ ַתּגֵּ ד נָ ַ
ישׁי ֻהגַּ שׁ ָ ֽנּ גְ ָשׁה וַ יַּ גֵּ שׁ
ִתּפּ ְֹלנָ ה ֻמגָּ ָשׁה ִה ָ ֽנּ גְ ִשׁי וְ ִהגִּ ישׁוּ וְ וְ גַּ שׁ ִתּגְּ ִשׁי ֻתּגַּ שׁ גַּ ְשׁנָ ה ֶאפֹּל וַ ֻתּגְּ שׁוּ ַתּגֵּ שׁ ַמגִּ ֵ
ֻמגָּ שׁ ִתּ ְפּ ִלי גַּ שׁ ִה ָ ֽנּ גְ שׁוּ
• věty:

ישׁע׃
 1.וַ יִּ גַּ ע ָה ִאישׁ ְבּ ַע ְצמוֹת ֱא ִל ָ
ת־כּ ְר ְמָך וַ ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְלָך ַכ ְר ִמי ַתּ ְח ָתּיו׃
ֵ 2.תּן ִלי ֶא ַ
ַ 3.א ָתּה יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־ה ַצּ ִדּיק ָקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
עוֹלם ַה ַמּ ִצּיל ֶא ַ
ֹלהינוּ ֲאדוֹן־ ָה ָ
ק־לי ְבּנִ י׃ וַ יִּ גַּ שׁ יַ ֲעקֹב וַ יִּ ַשּׁק־לוֹ׃
אמר ֵא ָליו יִ ְצ ָחק ָא ִביו ֵלאמֹר גַּ שׁ־נָ א וְ ֵשּׁ ִ
 4.וַ יּ ֺ ֶ
בּוֹרי ָשׁאוּל ָבּ ִעיר ְל ָה ְר ֶ ֑ג ָך וַ יִּ ָמּ ֵלט ָדּוִ ד ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא וַ יִּ נָּ ֵצל ִמיָּ ָדם׃
 5.וַ יֻּ גַּ ד ְל ָדּוִ ד ֵלאמֹר ִהנֵּ ה גִ ֵ
בוֹדי׃
ת־כּ ִ
 6.נָ תֹּן ֶא ֵתּן ֶאת־א ַֹיְבי ְבּיָ ְדָך וְ יָ ַד ְע ָתּ ֶא ְ
ֹלהים׃
ל־פּנָ יו וַ יְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ֱא ִ
 7.וַ יִּ פֹּל ַא ְב ָר ָהם ַע ָ
ִ 8.מי ַצ ִדּיק ָבּ ֶהם יִ גַּ שׁ ֵא ַלי׃
ן־יִפר ֹץ ָבּ ֶהם יְ הוָ ה׃
 9.וְ גַ ם ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהנִּ גָּ ִשׁים ֶאל־יְ הוָ ה יִ ְת ַק ָ ֑דּשׁוּ ֶפּ ְ
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 10.וַ יהוָ ה ִה ִצּיל ַעמּוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא ִמיַּ ד ִמ ְצ ַריִם׃
ד־מ ֶלְך ַאשׁוּר׃
אמר ַהנָּ ִביא ַה ֵצּל יַ ִצּיל יְ הוָ ה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם וְ לֹא ִתנָּ ֵתן ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַ ֶ
 11.וַ יּ ֺ ֶ
וּביַ ד ֲע ָב ָדיו׃
ד־דּוִ ד ְ
י־פּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּיַ ָ
 12.וַ יִּ ְפּלוּ ְבּנֵ ְ
Opakování
• tvary:

א ְכ ִלים וַ ִתּגַּ ע וַ יַּ גַּ ע ִה ִצּילוּ גֶּ ֶשׁת ִהנָּ ֵתן ַקח ַק ַחת וַ ִתּ ַקּח וָ ֶאנָּ ֵצל ִה ִצּ ָילה
אבדוּ וְ ֽ ֹ
ֵלאמֹר ֶ ֽא ֱאסֹף יֵ ָא ֵמר ֽי ֺ ְ
אמר נָ ַתן ֵתּת ַק ַחת ִתּ ְקחוּ ְתּנוּ וַ ִתּ ֵתּן
א ְמ ָ ֫רה ָא ַמר א ֵֹמר א ַֹמר ָא ַבד ָ ֽא ְב ָדה וַ יּ ֺ ֶ
וְ ַקח וַ ִתּ ְקחוּ ָ ֽא ְמ ָרה ֽ ֹ
אבד א ֵֹכל ֶ ֽה ֱא ַב ְד ֶתּם ֶנ ֱֽא ָסף א ֶֹב ֶדת יִ ָנּ ְֽצלוּ ֻהגַּ ְד ִתּי ִה ַצּ ְל ְתּ
א ְב ֵדי תּ ֺ ַ
אמרוּ ֽ ֹ
אמר יֵ ָא ֵמר וַ יּ ֺ ְ
ָ ֽוא ַֹמר י ֹ ַ
אמר נֹגֵ ַע נִ גַּ ע יִ גְּ עוּ וְ ֶנ ֱֽא ַס ְפ ִתּי יַ גִּ ישׁוּ
קוּח נָ ַת ֶתּם נָ תוֹן ֵתּת ַקח ִתּ ְקחוּ תּ ֺ ַ
אמ ִרי וַ ִתּנָּ ֵצל וַ ַתּ ְצּלוּ ָל ַ
תֺּ ְ
נֹגַ ַעת גַּ ע וְ ִה ִצּיל נְּ גַ ְשׁ ֶתּם נִ פֹּל ֶאגְּ ָעה יִ גַּ ע וַ ִתּ ָנּ ְֽצלוּ וַ ִתּגְּ עוּ וַ גִּ ַיע ַמגַּ ַעת נָ ַפ ְל ְתּ נ ֶֹפ ֶלת ֹֽנ ְפ ַלת וַ ִתּגְּ עוּ נַ ִצּיל
אבד ַהגַּ ע ִה ַצּ ְל ָתּ וַ יַּ ֵצּל ָא ַמ ְר ְתּ א ֶֹמ ֶרת ִהגַּ ְשׁ ֶתּם וַ יִּ גַּ שׁ ִתּנָּ ֵצל
וַ יַּ ְצּלוּ וַ ַתּגַּ ע ַתּ ִצּיל ֵתּן נְ פ ְֹלנָ ה וְ ֶ ֽה ֱא ַב ְד ְתּ יּ ֺ ַ
א ְמרוֹת וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם וַ יֻּ גַּ ד גַּ ע נָ ַתנּוּ ָנ ְֽתנוּ ִתּ ְתּנוּ ֵתּן ְתּנוּ ָל ַקח
גַּ שׁ וַ ֻתּגַּ שׁ ָ ֽלגֶּ ֶשׁת וְ יַ גִּ ַיע ַמ ִצּיל ֻהגַּ ְשׁנוּ ֽ ֹ
קוּח נָ ַת ֶתּם נָ תוֹן ֵתּת ַקח
אמר ִתּגְּ עוּ יִ ָנּ ְֽצלוּ ֻהגַּ ְד ִתּי ִה ַצּ ְל ְתּ ַמגִּ ַיע ִתּ ְתּנוּ יִ ְקחוּ ָל ַ
אמרוּ וַ יּ ֺ ֶ
ֶ ֽה ֱא ִביד תּ ֺ ְ
א ְמ ָרה וְ א ֶֹמ ֶרת נָ ַת ִתּי
ֶ ֽה ֱא ַב ְד ִתּי ֵלאמֹר נְ ַא ֵבּד וְ א ַֹמר נָ ַת ָתּ ְתּנִ י יִ ֵתּן נָ ַת ְתּ ַהגַּ ע ִה ַצּ ְל ָתּ וַ יַּ ֵצּל ָ ֽא ְמ ָרה וָ ֽ ֹ
שׁתּם
ישׁים וְ ֻהגַּ ֶ
ְמ ַא ֵסּף ְתּ ַא ְבּדוּ ֶ ֽא ֱאסֹף א ֵֹבד ִא ַבּד יִ גְּ שׁוּ ַא ִצּיל ַק ַחת וַ יַּ גִּ יעוּ גְּ שׁוּ גֶּ ֶשׁת יֻ גַּ שׁ נִ גַּ ְשׁ ִתּי ַמגִּ ִ
נָּ גַ ְשׁ ָתּ נִ גַּ ְשׁ ָתּ וַ ַתּגֵּ שׁ ִתּגְּ עוּ ַמגִּ ַיע וְ גֶּ ֶשׁת וַ ִתּ ְפּ ִלי נִ גַּ ְשׁ ֶתּם וָ ֶאנָּ גֵ שׁ ֻהגַּ ְשׁ ְתּ וַ יּ ֺ ֽא ְבדוּ ִא ַבּ ְד ָתּ וַ ִתּגְּ עוּ נַ ִצּיל
אמ ְרנָ ה ָל ַק ְחנוּ ָל ַק ְח ִתּי
א ְב ִדים ְתּ ַא ֵבּד ִתּ ְתּנוּ יִ ְקחוּ ֶנ ֱֽא ָס ִפים ָ ֽא ְבדוּ וַ תּ ֺ ַ
אמר ָא ַב ְד ָתּ ֵתּ ָא ֵכל ֽ ֹ
וַ יַּ ְצּלוּ וַ תּ ֺ ֶ
אכלוּ ָ ֽל ְק ָחה ִתּ ַקּ ְחנָ ה ֵתּן
אבדוּ ַהגַּ ע ִה ַצּ ְל ָתּ וַ יַּ ֵצּל ֶ ֽה ֱא ַכ ְלנוּ וַ יּ ֺ ְ
ֹלק ַח ָא ַב ְד ִתּי יַ גִּ ישׁ תּ ֺ ְ
יִ ַקּח יִ ְקחוּ ְקחוּ ֵ
יִת ַא ְמּרוּ ְמ ַא ְבּ ִדים
ִתּ ֵתּן ֵא ֵתּן נִ ַקּח וַ ִתּגַּ ע וַ יַּ גַּ ע ִה ִצּילוּ נֹגֵ ַע נִ גַּ ע יִ גְּ עוּ יִ נָּ ֵצל יֻ גַּ ד גַּ ַעת גֶּ ֶשׁת יִ נָּ ֵתן ְ
אמר ִתּנָּ ֵצל גַּ שׁ וְ ֶנ ֱֽא ַסף ִתּנָּ גֵ שׁ
ֶ ֽה ֱא ַכ ְל ְתּ וְ ִהגִּ ישׁוּ וְ גַּ שׁ וַ יִּ גַּ ע ִתּגְּ ִעי ַתּגִּ ַיע וַ ַתּ ֵצּל ִתּגְּ ִשׁי ֻתּגַּ שׁ גַּ ְשׁנָ ה וַ תּ ֺ ֶ
ישׁה ֶאגַּ שׁ וַ ִתּפֹּל וְ ִהגַּ ְשׁ ְתּ ֶאפֹּל נֹגַ ַעת גַּ ע וְ ִה ִצּיל וַ ֻתּגְּ שׁוּ ַתּגֵּ שׁ ַמגִּ ישׁ ִא ַבּ ְד ְתּ ֶ ֽה ֱא ַכ ְל ֶתּם ָ ֽוא ַֹמר
ִהגִּ ָ
גוּע גַּ ע ִה ַצּ ְל ֶתּם וָ ַא ֵצּל ַק ַחת וַ יַּ גִּ יעוּ נֵ ָא ֵכל ֵלאמֹר וַ יּ ֺ ֽא ְמרוּ יַ ִצּיל ֻהגַּ ד וְ גַּ ע ִהגִּ ַיע א ַֹכל
א ְבדוֹת וְ ַא ִצּיל נָ ַ
ֹֽ
א ֵֹכל ָאכוֹל ֲאכֹל ְמ ֻא ָסּף ָא ַכל ֶ ֽה ֱא ַכ ְל ִתּי יִ ְתּנוּ נִ ַתּן ַקח יִ נָּ ֵצל יֻ גַּ ד גַּ ַעת נִ ֵתּן ְתּנִ י ְקחוּ ָל ַק ַחת ָל ַק ַח ְתּ
אמר וַ ִתּ ָנּ ְֽצלוּ
אבד וַ ֵתּ ָא ֵמר וְ ִא ַבּ ְד ֶתּם ַה ֶנּ ֱֽא ֶכ ֶלת וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם וַ יֻּ גַּ ד גַּ ע וַ ֲא ַב ְד ֶתּם וַ יֵּ ָא ֵכל וַ יּ ֺ ֶ
ָל ַק ְח ִתּי יְ ַא ֵבּד נ ֺ ַ
וַ ִתּגְּ עוּ וַ גִּ ַיע ֻתּגַּ ְשׁנָ ה וַ ִתּגַּ ְשׁנָ ה וָ ַאגֵּ שׁ ִתּ ְפּלוּ נִ גַּ ְשׁנוּ ִהגַּ ְשׁ ִתּי וַ ִתּגַּ שׁ גֶּ ֶשׁת ֹֽנגְ ִשׁים ַהגֵּ ְשׁנָ ה וְ ֶא ְפּ ָלה
א ְבדוֹת וַ ַתּגַּ ע ַתּ ִצּיל ֵתּן וְ ֶ ֽה ֱא ַב ְד ָתּ ִה ְת ַא ֵסּף ָ ֽוא ַֹמר
אבד ָה ֽ ֹ
וַ ִתּנָּ גֵ שׁ ַמגִּ ישׁוֹת גַּ שׁ וְ ֶנ ֱֽא ַס ְפ ֶתּם וַ יּ ֺ ַ
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LEKCE 13.
• věty:

אמר מ ֶֹשׁה
ל־א ְפּ ָלה ִב ֵידי־א ַֹיְבי׃  2.וַ יּ ֺ ֶ
אמר ֶאל־נַ ֲערוֹ ַא ֶ
יה וַ יּ ֺ ֶ
ת־ח ְרבּוֹ וַ יִּ פֹּל ָע ֶל ָ
 1.וַ יִּ ַקּח ָשׁאוּל ֶא ַ
יכם שׁ ֵֹל ַח א ִֹתי ֲא ֵל ֶיכ֑ם
בוֹת ֶ
ֹלהי ֲא ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶהם ֱא ֵ
הוֹלְך ֶא ְ
ֹלהים ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ֵ
ל־ה ֱא ִ
ֶא ָ ֽ
ה־שּׁמוֹ וְ ִהנֵּ ה ָמה א ַֹמר ֲא ֵל ֶהם׃  3.וְ לֹא ִהגִּ ָידה ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ִכּי ִע ְב ִריָּ ה ִהוא׃ 4.
רוּ־לי ַמ ְ
וְ ָ ֽא ְמ ִ
וַ ַתּגֵּ שׁ ָה ִא ָשּׁה ֶל ֶחם ִל ְפנֵ י ָשׁאוּל וְ ִל ְפנֵ י ֲע ָב ָדיו וַ ֽיּ ֹ ְ
ל־אד ֹנִ י ָבּרוְּך
אכלוּ ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא׃  5.וָ א ַֹמר ֶא ֲ
ל־יוֹסף ֵלאמֹר ֻהגֵּ ד ֻהגַּ ד ִלי ִכּי ִאישׁ ָח ָכם
ֵ
אמר ַפ ְרעֹה ֶא
ַא ָתּה וְ ָכבוֹד ֵשׁ ְמָך ְבּ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  6.וַ יּ ֺ ֶ
ת־ה ֲחלוֹם ֲא ֶשׁ ָ
ד־לי ֶא ַ
ַא ָתּה י ֵֹד ַע ֲחלוֹמוֹת וְ ַע ָתּה ַהגֵּ ִ
ר־ח ַל ְמ ִתּי׃  7.וְ לֹא ָז ְֽכרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־יְ הוָ ה
אוֹתם ִמיַּ ד ָכּל־ ָא ֵיְב ֶ
יהם ַה ַמּ ִצּיל ָ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
אמר ָה ֶע ֶבד ֵלאמֹר וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וְ ִהנְ נִ י ע ֵֹמד
יהם ִמ ָסּ ִביב׃  8.וַ יּ ֺ ֶ
יה ָו ֶֽאפֹּל
ת־דּ ָב ֶר ָ
יה׃ וַ יְ ִהי ְכּ ָשׁ ְמ ִעי ֶא ְ
ית־א ִב ָ
ת־שׁם ֵבּ ָ
ת־שׁ ָמהּ וְ ֶא ֵ
ַבּ ֶדּ ֶרְך וְ ִהנֵּ ה ַהיַּ ְל ָדּה ְל ָפ ָנ֑י וַ ַתּגֵּ ד ִלי ֶא ְ
ת־שׁם יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר לֹא ָעזַ ב ֶא ֲ
יוֹסף וְ לֹא־יָ ַדע
ל־א ֶשׁר־לוֹ ְבּיַ ד ֵ
ת־אדוֹנִ י׃  9.וַ יַּ ֲעזֹב ָכּ ֲ
ל־פּנַ י ָו ֲֽא ַה ֵלּל ֶא ֵ
ַע ָ
אוּמה ִכּי ִאם ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר־הוּא ֵ
ִאתּוֹ ְמ ָ
ל־ה ֶכּ ִלי וַ יִּ ַקּח ִמ ָשּׁם ֶא ֶבן
אוֹכל׃  10.וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶאת־יָ דוֹ ֶא ַ
ל־פּנָ יו ַא ְר ָצה וַ ֶיּ ֱֽחזַ ק ָדּוִ ד
ל־מ ְצחוֹ* וַ ִתּ ְט ַבּע* ָה ֶא ֶבן ְבּ ִמ ְצחוֹ וַ יִּ פֹּל ַע ָ
ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ֶא ִ
וַ יְ ַק ַלּע* וַ יַּ ְך* ֶא ַ
ן־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי׃
ִמ ַ
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ֵ 11.תּן ְל ָח ָכם וְ יֶ ְח ַכם עוֹד׃  12.וָ א ַֹמר ֲא ָההּ ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ֲאנִ י ֲא ַד ֵבּר ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים

ד־הנֶּ ֶפשׁ אוֹי ָלנוּ לֹא ְצ ָד ָקה ִבּ ָ
ת־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה
ירוּשׁ ַל ִם׃  13.וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע מ ֶֹשׁה ֶא ִ
אוֹתם וְ ֵהם ֶח ֶרב ַע ַ
ָ
ל־פּנָ יו ַא ְר ָצה וַ יּ ֺ ֶ
וַ יִּ פֹּל ַע ָ
ת־שׁ ֵתּי נָ ָשׁיו ִה ִצּיל
ל־א ֶשׁר ָל ַקח ֲע ָמ ֵל֑ק וְ גַ ם ֶא ְ
אמר...׃  14.וַ יַּ ֵצּל ָדּוִ ד ֵאת ָכּ ֲ
אמרוּ
ת־ע ָמּהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ָלהּ ָמ ְר ֳדּ ַכי׃  16.וַ יּ ֺ ְ
מוֹל ְד ָתּהּ וְ ֶא ַ
ַבּיּוֹם ַההוּא׃  15.וְ ֵאין ֶא ְס ֵתּר ַמגֶּ ֶדת ַ
ת־דּ ָב ֵרנוּ ֶז֑ה וְ ָהיָ ה* ְבּ ֵתת יְ הוָ ה ָלנוּ
יכם ָלמוּת* ִאם לֹא ַתגִּ ידוּ ֶא ְ
ָלהּ ָ ֽה ֲאנָ ִשׁים ֵלאמֹר נַ ְפ ֵשׁנוּ ַת ְח ֵתּ ֶ
ת־ה ָא ֶרץ וְ ָע ִשׂינוּ* ִע ָמְּך ֶח ֶסד ֶו ֱֽא ֶמת׃
ֶא ָ
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• texty:

ה*־כן ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי
ֵ
ת־הסּוּס ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַ ֽו ֲע ֵשׂ
ת־ה ְלּבוּשׁ וְ ֶא ַ
אמר ַה ֶמּ ֶלְך ְל ָה ָמן ַמ ֵהר ַקח ֶא ַ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ת־ה ְלּבוּשׁ
ל־א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ׃ וַ יִּ ַקּח ָה ָמן ֶא ַ
ל־תּ ֵפּל ָדּ ָבר ִמ ָכּ ֲ
יּוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶ ֑מּ ֶלְך ַא ַ
הוּדי ַה ֵ
ַהיְּ ִ
אמרוּ
ת־כּל ַה ָדּ ָ ֑בר וַ יּ ֺ ְ
וּל ָכל־א ֲֹה ָביו ֶא ֶ
ת־מ ְר ֳדּ ַכי  ...וַ יְ ַס ֵפּר ָה ָמן ְלזֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ְ
ת־הסּוּס וַ יַּ ְל ֵבּשׁ ֶא ָ
וְ ֶא ַ
יסי ַה ֶמּ ֶלְך
עוֹדם ְמ ַד ְבּ ִרים ִעמּוֹ וְ ָס ִר ֵ
הוּדים ָמ ְר ֳדּ ַכי׃ ָ
לוֹ ֲח ָכ ָמיו וְ זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ֵלאמֹר ִאם ִמזֶּ ַרע ַהיְּ ִ
ל־ה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֲא ֶשׁ ָ
ת־ה ָמן ֶא ַ
ִהגִּ יעוּ וַ ְיַּב ִהלוּ* ְל ָה ִביא* ֶא ָ
ר־ע ְשׂ ָתה* ֶא ְס ֵתּר׃(~Est 6,10–14) 63
אבד׃ )(Ž 1,6
יקים וְ ֶדּ ֶרְך ְר ָשׁ ִעים תּ ֹ ֵ ֽ
י־יוֹד ַע יְ הוָ ה ֶדּ ֶרְך ַצ ִדּ ִ
ִ 2.כּ ֵ
“ = „potopit se“, „zabořit seטבע | “ֵ = „čeloמ ַצח | “ = „a udeřilוַ יַּ ְך | “ = „mrštitקלע 61
“ = „a učinímeוְ ָע ִשׂינוּ | “ = „a budeוְ ָהיָ ה | “ָ = „na smrt“, „k zemřeníלמוּת 62
“ָ = „konala“, „pořádalaע ְשׂ ָתה | “ְ = „aby přivedliל ָה ִביא | “ = „a spěchaliוַ ְיַּב ִהלוּ | “ַ = „a učiňו ֲֽע ֵשׂה 63
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אמר ַה ִא ָשּׁה
אכל ִמכֹּל ֵעץ ַהגַּ ן׃ וַ תּ ֺ ֶ
ֹלהים לֹא ת ֹ ַ
ל־ה ִא ָשּׁה ַאף ִכּי ָא ַמר ֱא ִ
אמר ַהנָּ ָחשׁ ֶא ָ
 3.וַ יּ ֺ ֶ
אכלוּ ִמ ֶמּנּוּ
ֹלהים לֹא ֳ ֽת ְ
תוְֹך־הגָּ ן ָא ַמר ֱא ִ
ַ
וּמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ְבּ
אכל׃ ִ
ל־הנָּ ָחשׁ ִמ ְפּ ִרי ֵעץ ַהגָּ ן נ ֹ ַ
ֶא ַ
ֹלהים ִכּי ְבּיוֹם
ל־ה ִא ָשּׁה לֹא־מוֹת ְתּ ֻמתוּן*׃ ִכּי י ֵֹד ַע ֱא ִ
אמר ַהנָּ ָחשׁ ֶא ָ
ן־תּ ֻמתוּן*׃ וַ יּ ֺ ֶ
וְ לֹא־ ִתגְּ עוּ בּוֹ ֶפּ ְ
אֹלהים י ְֹד ֵעי טוֹב וָ ָרע׃  ...וַ ִתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ִמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ
יתם* ֵכּ ִ
יכם וִ ְהיִ ֶ
ֲא ַכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶ
יהם וַ יֵּ ְדעוּ* ִכּי ֵע ֻיר ִמּים* ֵהם...׃
ם־ל ִא ָ
אכ֑ל וַ ִתּ ֵתּן גַּ ְ
וַ תּ ֹ ַ
אכל׃ וַ ִתּ ָפּ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ְשׁנֵ ֶ
ישׁהּ ִע ָמּהּ וַ יּ ֺ ַ
רוּח ַהיּוֹם וַ יִּ ְתּ ַח ֵבּא ָ ֽה ָא ָדם וְ ִא ְשׁתּוֹ ִמ ְפּנֵ י יְ הוָ ה
ֹלהים ִמ ְת ַה ֵלְּך ַבּגָּ ן ְל ַ
וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת־קוֹל יְ הוָ ה ֱא ִ
אמר ֶאת־ק ְֹלָך ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ל־ה ָא ָדם ֵלאמֹר ַא ֶיּ ָֽכּה*׃ וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהים ֶא ָ ֽ
אמר יְ הוָ ה ֱא ִ
ֹלהים ְבּתוְֹך ֵעץ ַהגָּ ן׃ וַ יּ ֺ ֶ
ֱא ִ
ן־ה ֵעץ ֲא ֶשׁר ָא ַמ ְר ִתּי
אמר ִמי ִהגִּ יד ְלָך ִכּי ֵעיר ֹם ַא ָ ֑תּה ֲה ִמ ָ
ַבּגָּ ן וָ ִא ָירא* ִכּי ֵעיר ֹם* ָאנ ִֹכי וָ ֵא ָח ֵבא׃ וַ יּ ֺ ֶ
ן־ה ֵעץ
ה־לּי ִמ ָ
אמר ָ ֽה ָא ָדם ָ ֽה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נָ ַת ָתּ ִע ָמּ ִדי ִהוא ָנ ְֽתנָ ִ
ל־מ ֶמּנּוּ ָא ַכ ְל ָתּ׃ וַ יּ ֺ ֶ
ְל ִב ְל ִתּי ֲא ָכ ִ
וָ א ֵ ֹֽכל׃

64

)(~Gn 3,1b–12

ל־א ִמ ֶ ֽתָּך׃ )(Ž 115,1
ל־ח ְס ְדָּך ַע ֲ
י־ל ִשׁ ְמָך ֵתּן ָכּבוֹד ַע ַ
א־לנוּ ִכּ ְ
 4.לֹא ָלנוּ יְ הוָ ה ל ֹ ָ

י־ב ַרְך יִ ְצ ָחק ֶאת־יַ ֲעקֹב וְ ִשׁ ַלּח אֹתוֹ ַפּ ֶדּנָ ה ֲא ָ ֑רם ָ ֽל ַק ַחת־לוֹ ִמ ָשּׁם ִא ָ ֑שּׁה ְבּ ָב ֲרכוֹ
 5.וַ יַּ ְרא* ֵע ָשׂו ִכּ ֵ
ל־א ִביו וְ ֶא ִ
ל־אמּוֹ וַ יֵּ ֶלְך*
א־ת ַקּח ְלָך ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּ ָנ ַֽען׃ וַ יִּ ְשׁ ַמע יַ ֲעקֹב ֶא ָ
אֹתוֹ יְ ַד ֵבּר ֵא ָליו ֵלאמֹר ל ֹ ִ
ַפּ ֶדּנָ ה ֲא ָרם׃(~Gn 28,6n) 65

אמר ְמ ָשׁ ְרתוֹ
אכלוּ׃ וַ יּ ֺ ֶ
ל־מ ָשׁ ְרתּוֹ ֵתּן ָל ָעם וְ י ֹ ֵ ֽ
אמר ֶא ְ
ים־ל ֶחם וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהים ֶע ְשׂ ִר ֶ
 6.וַ ִיַּביאוּ* ְל ִאישׁ ָ ֽה ֱא ִ
הוֹתר*׃ וַ יִּ ֵתּן
אכלוּ ִכּי כֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ָאכוֹל וְ ֵ ֽ
אמר ֵתּן ָל ָעם וְ י ֹ ֵ
ָמה ֶא ֵתּן זֶ ה ִל ְפנֵ י ֵמ ָאה ִ ֑אישׁ וַ יּ ֺ ֶ
יּוֹתרוּ* ִכּ ְד ַבר יְ הוָ ה׃(~2Kr 4,42–44) 66
אכלוּ וַ ִ
יהם וַ ֽיּ ֹ ְ
ִל ְפנֵ ֶ

ל־ה ָעם
יאים וְ ָכ ָ
ירוּשׁ ַל ִם ִאתּוֹ וְ ַה ֽכֹּ ֲהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִ
ָ
הוּדה וִ
 7.וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך וַ יַּ ַא ְספוּ ֵא ָליו ָכּל־זִ ְקנֵ י יְ ָ
ל־דּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ֵבית יְ הוָ ה׃
ת־כּ ִ
יהם ֶא ָ
אמר ַה ֶמּ ֶלְך ְב ָאזְ נֵ ֶ
ְל ִמ ָקּטֹן וְ ַעד־גָּ דוֹל׃ וַ יּ ֺ ֶ
דוֹתיו
ת־ע ָ
וֹתיו וְ ֶא ֵ
ת־מ ְצ ָ
ת־ה ְבּ ִרית ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ִ ...ל ְשׁמֹר ֶא ִ
ל־ה ַעמּוּד וַ יִּ ְכר ֹת ֶא ַ
וַ יַּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶלְך ַע ָ
וּב ָכל־נֶ ֶפשׁ  ...וַ יַּ ֲעמֹד כֹּל ָה ָעם ַבּ ְבּ ִרית׃ )(~2Kr 23,1–3
ל־לב ְ
ת־חקּ ָֹתיו ְבּ ָכ ֵ
וְ ֶא ֻ

ן־תּ ֻמתוּן 64
יתם | “ = „zajisté nezemřeteלֹא־מוֹת ְתּ ֻמתוּן | “ֶ = „abyste nezemřeliפּ ְ
 = „aוַ יֵּ ְדעוּ | “ = „a budeteוִ ְהיִ ֶ
“ֵ = „nahýעיר ֹם | “ = „a bál jsem seוָ ִא ָירא | “?ַ = „kde“ + suffix, „kde jsiאֶיּ ָֽכּה | “ֵ = „nahýע ֻירם | “poznali
“ = „a šelוַ יֵּ ֵלְך | “ = „a vidělוַ יַּ ְרא 65
הוֹתר | “ = „i přinesliוַ ִיַּביאוּ 66
יּוֹתרוּ | “ = „zbývat“, „přebývatוְ ֵ ֽ
“ = „a zbylo“, „a zůstaloוַ ִ
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Slovíčka:
אמר
ֶ ֺ אמר וַ יּ
ַ ֹ ָא ַמר י

q

נֶ ֱא ַמר יֵ ָא ֵמר

ni

říká se, je říkáno, praví se

ֵלאמֹר

řka: /uvození přímé řeči/

ָא ַסף יֶ ֱאסֹף

q

shromažďovat

נֶ ֱא ַסף יֵ ָא ֵסף וַ יֵּ ָא ֶסף

ni

אבד
ַ ֹ ָא ַבד י

q

אבד

mizet, ztratit se / hynout

(117/184×)

אכל
ַ ֹ ָא ַכל י

q

אכל

jíst

(739/809×)

ֶה ֱא ַכ ְל ִתּי ַתּ ֲא ֵכל

hi

ִהגִּ יד יַ גִּ יד וַ יַּ גֵּ ד

q

נגד

vypravovat, dát zprávu

(335/370×)

נָ גַ ע יִ גַּ ע

q

נגע

dotknout se

(107/150×)

ִהגִּ ַיע יַ גִּ יע וַ יַּ גַּ ע

hi

נָ גַ שׁ יִ גַּ שׁ וַ יִּ גַּ שׁ

אמר

אסף

říct, pravit

(5282/5305×)

(103/198×)

shromažďovat se / být shromážděn

dát najíst

zasáhnout / umožnit dotyk, zásah

נגשׁ

přiblížit se, přistoupit

נפל

padat

נָ ַפל יִ פֹּל

q

ִה ִפּיל יַ ִפּיל

hi

ִה ִצּיל יַ ִצּיל וַ יַּ ֵצּל

hi

נצל

vytrhnout, vyrvat / zachránit

נָ ַתן וַ יִּ ֵתּן

q

נתן

dát

נִ ַתּן יִ נָּ ֵתן

ni

ָל ַקח יִ ַקּח )!( ַקח ַק ַחת

q

(125×)
(367/434×)

házet / shodit, svrhnout / porazit
(191/213×)
(2010×)

být dán

לקח

brát, vzít

גְּ בוּל

hranice, pomezí

ֶכ ֶרם

vinice

גִּ בּוֹר

rek, chrabrý bojovník

(159×)

ָכּבוֹד

sláva, čest, váženost

(200×)

ָס ִביב

okolo

(336×)

ֶע ֶרב

večer

(134×)

יְמ ֵאן
ָ ֵמ ֵאן

pi

מאן

odmítnout, odepřít / vzepřít se

ָֹח ַלם יַ ֲחלם

q

חלם

mít sen

ְצ ָד ָקה

spravedlnost, spravedlivé konání
~111~

(939/966×)
(240×)
(90×)

(157×)

LEKCE 13.

ֱא ֶמת

věrnost, stálost, důvěryhodnost

(127×)

ַשׁ ַער

brána

(374×)

ַאף

také, ještě

(134×)

ְפּ ִרי

ovoce, plodiny

(119×)

conj aby ne

(133×)

part interog tázací částice

(746×)

sloup, pylon

(111×)

ֶפּן
–ֲה
ַעמּוּד

~112~
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LEKCE 14.
Slabá slovesa – třída ( פ׳יוK 75; W 75; S 37–38)
Pravidla sloves třídy פ׳י
•

Slabé tvary sloves třídy  פ׳יse týkají pouze preformativní slabiky a jsou doloženy
pouze v impf qalu a impf hifílu.

•

Konsonant jod se stává podkladem preformativní slabiky a jako takový může být
vypuštěn. (zejména v impf qalu).
qal

impf 3. sg

*jij-ṭab >

יטב
ַ ִי

impf 3. pl
hif‛il

ֽיטבוּ
ְ ִי

impf 3. sg

*jaj-ṭîb >

יטיב
ִ ֵי

impf cons 3. sg

יטב
ֶ וַ ֵ֫יּ

pf 3. sg

יטיב
ִ ֵה

vzorové tvary פ׳י

יטיב
ִ יטב וַ ֵ ֽתּ ְטבוּ ֵה
ַ יט ְבנוּ ִתּ
ַ יטיב ֵה
ִ יטבוּ ֵא
ְ ִיט ְב ִתּי וַ יּ
ַ יט ִבי ֵה
ְ יט ְבנָ ה ִ ֽתּ
ַ יטב וַ ֵתּ
ֵ ֵיטיב י ֵֹטב י
ִ ֵיטב י
ַ ִי
יט ְב ֶתּם
ַ יט ִיבי וְ ֵה
ִ יטב ֵתּ
ַ ִיט ְב ְתּ וַ יּ
ַ יטיבוּ וַ ֵ ֽתּ ֶטב וְ ֵה
ִ ֵיטב י
ַ ִֽיטבוּ נ
ְ ִיט ָיבה י
ִ יט ְבנָ ה ֵה
ַ יטיב ִתּ
ִ יטיב וַ ֵ֫יּ ֶטב ֵמ
ִ ֵתּ
יט ְב ֶתּן
ַ יטיב ֵה
ִ יטב וַ יֵּ ְטבוּ וְ ֵה
ַ יטב וַ ִתּ
ֵ יטב ֵה
ֵ ֵיטיב וַ ֵ ֽתּ ְט ִבי י
ִ ֵיט ְב ָתּ נ
ַ יט ְבנָ ה ֵה
ַ יטיבוּ ֵתּ
ִ יטבוּ ֵה
ְ יטב וַ ִ ֽתּ
ַ ִא
Pravidla sloves třídy פ׳ו
•

•

Náslovný konsonant waw téměř všude přešel v jod; slovesa této třídy jsou proto ve
slovnících uváděna pod jod.
qal

pf

יָ ַשׁב יָ ַשׁ ְב ִתּי יְ ַשׁ ְב ֶתּם

qal

pt

י ֵֹשׁב י ֶֹשׁ ֶבת ֹֽי ְשׁ ִבים י ֵֹד ַע

Konsonantní waw se vyskytuje pouze v impf nifalu a ve vzácných tvarech hitpaelu.
nif‛al
hitpa‛el

•

impf
pf

יִ וָּ ֵשׁב וַ ִתָּ ֽוּ ְשׁבוּ
„učinil se známým“ (Gn 45,1)

ִה ְתוַ ַדּע

Slabé tvary se vyskytují tam, kde by I. radikál měl uzavírat preformativní slabiku.
Preformativní slabika je otevřená, dlouhý vokál může být psán s podkladem jod nebo
waw, nezřídka je však vypuštěn (standardně v impf qalu).
~113~
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impf

q

נוֹשׁ ְב ִתּי
נוֹשׁב ַ֫
ַ

pf

ni

הוֹשׁ ְב ִתּי
הוֹשׁיב ַ֫
ִ

pf

hi

impf

hi

מוֹשׁיב
ִ

pt

hi

הוּשׁב
ַ

pf

ho

impf

ho

יֵ ֵשׁב ֵתּ ֵשׁב ֵ ֽתּ ְשׁ ִבי ֵתּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

וֹשׁב
יוֹשׁיב וַ יּ֫ ֶ
ִ

יוּשׁב
ַ

Nepříjemné jsou slabé tvary imperativu a infinitivu qalu.
imp

ֵשׁב
ֶשׁ ֶבת
ָל ֶשׁ ֶבת ְ /ל ִשׁ ְב ִתּי

< *šibt

•

q

inf. cs

s předložkou / a se suffixem

 :פ׳ו vzorové tvary

יוּשׁב ִשׁ ְבתּוֹ
יוֹשׁיב ֵתּ ֵשׁב וַ ֵ֫יּ ֶשׁב י ֵֹשׁב ֵשׁ ְבנָ ה י ֶֹשׁ ֶבת ֶשׁ ֶבת ַ
הוֹשׁיבוּ ִ
ִ
נוֹשׁב ֵ ֽתּ ְשׁבוּ ֵשׁב
יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב ַ
נוֹשׁבוּ ְבּ ִשׁ ְב ֵתּ ֶכם וְ ַ
הוּשׁ ְב ָתּ וְ ֵנ ְֽשׁ ָבה
ַ
הוֹשׁ ְב ֶתּן י ְֹשׁ ָבה
תּוֹשׁיבוּ ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה ְ
ִ
תּוֹשׁיב ֵ ֽתּ ְשׁ ִבי
ִ
יּוֹשׁב יִ וָּ ֵשׁב
וַ ֶ
אוֹשׁיב ֵתּ ֵשׁב
ִ
תּוּשׁ ְבנָ ה
וַ ֵ ֽתּ ְשׁבוּ
ַ
הוֹשׁ ְבנוּ וַ ִתּוָּ ֵשׁב
ַ
הוֹשׁב
ֵ
יוֹשׁיבוּ
יוֹשׁב ִ
יוֹשׁ ֵבי ֵ
מוֹשׁ ָיבה וַ ִתּוָּ ַשׁ ְבנָ ה ְ
ִ
הוּשׁ ְב ֶתּם
ַ
הוֹשׁיב
נוֹשׁב וְ ִ
הוֹשׁ ְב ְתּ ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ִהוָּ ֵשׁב ָ
נוֹשׁיב וְ ַ
נוֹשׁ ְב ָתּ ִהוָּ ְשׁ ִבי ִ
אוּשׁב ְשׁבוּ ַ
וָ ֵ֫א ֶשׁב וָ ַ
נוֹשׁ ְבנוּ
יוֹשׁ ָבה ַ
אוֹשׁב ְ
נוֹשׁ ָבה וְ ִ
הוֹשׁ ִיבי וְ יָ ַשׁ ְב ְתּ ְ
ִ
נוֹשׁיב וַ ִתּוָּ ְשׁבוּ וַ ֵיּ ְֽשׁבוּ ֵא ֵשׁב וָ ִאוָּ ֵשׁב וַ ֵתּ ְשׁבוּ וָ ֶ
יוֹשׁב ִהוָּ ְשׁבוּ
נוֹשׁ ְב ִתּי ֵ
יּוֹשׁבוּ ַ
מוֹשׁיב ְשׁ ִבי וַ ְ
ִ
תּוּשׁב ֵ ֽא ְשׁ ָבה
ַ
הוּשׁ ְבנוּ ָי ְֽשׁבוּ
ַ
הוֹשׁ ָיבה
ִ
תּוֹשׁ ִיבי נִ וָּ ֵשׁב
ִ
נוֹשׁ ָבה
נוֹשׁ ֵבי וְ ְ
נוֹשׁב נֵ ֵשׁב ְ
הוּשׁבוּ וְ ַ
מּוֹשׁ ִיבים וְ ְ
הוֹשׁ ְב ָתּ ַה ִ
ַ
נוֹשׁ ְב ֶתּן ִאוָּ ֵשׁב
וַ ֵ ֽתּ ְשׁ ִבי וְ ֵשׁב וְ ִהוָּ ַשׁ ְבנָ ה ַ
תּוֹשׁב יֵ ֵשׁב
תּוּשׁבוּ וַ ֶ
ְ
נוֹשׁ ְב ֶתּם וַ נִּ וָּ ֵשׁב יָ ַשׁ ְבנוּ ֵשׁב וַ ֵ֫תּ ֶשׁב
הוֹשׁ ְב ִתּי ְבּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ ַ
יִ וָּ ְשׁבוּ ֵי ְֽשׁבוּ וַ ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה ַ
הוֹשׁ ְב ֶתּם
נוֹשׁ ִבים וְ ַ
נוֹשׁ ְב ְתּ ִתּוָּ ַשׁ ְבנָ ה ָ
מוּשׁב וְ ַ
ִתּוָּ ְשׁ ִבי וַ יֵּ ְשׁבוּ ָל ֶשׁ ֶבת ְל ִשׁ ְב ִתּי ָ
ידע sloveso

הוֹד ַיע י ַֹד ַעת
נוֹדע וַ יֵּ ַדע ֵ ֽתּ ְד ִעי י ֵֹד ַע ֵא ַדע ְדּעוּ וַ ֵ ֽי ְדעוּ ָ ֽי ְד ָעה ִ
הוֹד ְע ִתּי יָ ַד ְענוּ ַ
יָ ַדע יֵ ַדע ַדּע וְ יִ וָּ ֵד ַע ַ
נוֹדע
הוֹדיעוּ ְדּ ִעי וְ יָ ַדע וַ יּ ַֹדע וַ יִּ וָּ ַדע וְ ַ
וָ ִאוָּ ַדע ִ
יעים ִ
מוֹד ִ
נוֹד ְע ִתּי ִ
אוֹד ַיע ַדּ ַעת ֵתּ ַדע יָ ַד ְע ִתּי וְ ַדע ֹֽי ְד ִעים ַ
הוֹדע
נוֹדעוּ וַ ֵתּ ַדע וַ ִתּוָּ ֵד ַע ַ
יוֹד ַיע ְ
הוֹד ְע ָתּ יָ ַד ְע ָתּ ֹֽי ְד ֵעי ִ
תּוֹד ַיע ָ ֽי ְדעוּ ָו ֵֽא ַדע ָל ַד ַעת ְמיֻ ָדּע ַ
ֵ ֽתּ ְדעוּ ִ
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הוֹדיעוּ
נוֹד ְע ִתּי ָ ֽו יְ ַד ְע ֶתּם ְמיֻ ָדּ ַעי ִ
הוֹד ְע ֶתּם ְוּד ִעי וְ ֵ ֽא ְד ָעה וְ ַ
נוֹד ָעה יְ ַד ְע ֶתּם ַ
וְ ָל ַד ַעת ֵ ֽי ְדעוּ ִתָּ ֽוּ ְד ִעי וְ ְ

הלְך sloveso
.פ׳יו Sloveso má v qalu tvary třídy imperfekta (impf, imp a inf) jako slovesa

מּוֹליְך ָה ַל ְכ ִתּי ֶלְך־ נָ א
יוֹליְך וַ יְ ַה ֵלְּך וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ַה ִ
יּוֹלְך וַ ֵיּ ְֽלכוּ ִ
ָה ַלְך יֵ ֵלְך וְ ה ֵֹלְך וַ יֵּ ֶלְך ֶל ֶכת ֵלְך וַ ֶ
יִת ַה ְלּ ְכוּ ֵי ְֽלכוּ
הוֹל ְכ ִתּי וְ ִה ְת ַה ֵלְּך ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶתּם ְל ִכי ֽהֹ ְל ִכים ְ
ְמ ַה ֵלְּך וָ ֵא ֵלְך ַ ֽהה ֶֹל ֶכת ֵנ ְֽל ָכה ֵתּ ֵלְך ָ ֽה ְלכוּ וְ ַ
מוֹליְך ָה ַל ְכ ָתּ ֲא ַה ֵלְּך וְ ֵלְך וַ ֹֽיּ ְלכוּ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ָתּ ָה ַל ְכנוּ ה ֵֹלְך וַ ֵ ֽתּ ְלכוּ
וַ ֵתּ ֶלְך ְבּ ֶל ֶכת נֵ ֵלְך וְ ָ ֽה ְל ָכה ְלכוּ ֵא ֵלְך ִ
וּל ִכי ֵ ֽא ְל ָכה
אוֹלְך ֲה ַל ְכ ֶתּם וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְ
אוֹליְך וָ ֵ
וּלכוּ ָל ֶל ֶכת וַ נֵּ ֶלְך ֵ ֽתּ ְלכוּ ַה ִמּ ְת ַה ְלּ ִכים ִ
הוֹלְך ְ
יְ ַה ֵלְּך ֵ
ָ ֽהה ְֹל ִכים ָ ֽל ֲהֹלְך ֵתּ ַל ְכנָ ה ָה ַל ְכ ְתּ ִמ ֶלּ ֶכת ִה ְת ַה ְלּ ְכוּ וְ ָ ֽה ְלכוּ
Upozornění:
:פ׳ו Podle frekvence výskytu slabých tvarů je nejdůležitějších těchto šest sloves třídy

•

kořeny:

יצא ירד ישׁב ידע ילד הלְך

nar

וַ ֵ֫יּ ֵצא וַ ֵ֫יּ ֶרד וַ ֵ֫יּ ֶשׁב וַ ֵ֫יּ ַדע וַ ֵ֫תּ ֶלד וַ ֵ֫יּ ֶלְך

qal

Cvičení:
• tvary:

תּוֹסף
ֵ
נוֹתר ֵצא ִתּוָּ ֵלד יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב ִתּ ַירשׁ ָל ֶר ֶדת יֻ ַלּ ְד ִתּי ָ ֽי ְרשׁוּ יָ ַל ְדנוּ
הוֹשׁ ַיע ַ
ָי ְֽל ָדה ֶל ֶדת וַ יִּ וָּ ְלדוּ וְ ִ
הוֹשׁיבוּ
הוּרד ֵשׁב וַ יֵּ ֵצא וְ יָ ַל ְד ִתּי יִ ְֽירשׁוּ ִ
הוֹר ְד ָתּ ַ
יוֹליד ֵרד ֵ ֽתּ ְשׁבוּ וַ יֵּ ְצאוּ וְ ַ
נוֹשׁב וְ ֵת ֵרד וַ ִיּ ְֽירשׁוּ ִ
ִתּוָּ ֵשׁ ַע ַ
הוֹציא
נוֹת ָרה יָ ַדע יֵ ַדע י ֵֹלד ִ
תוֹשׁ ַיע י ֶֹר ֶשׁת ֶר ֶשׁת ָל ֶר ֶשׁת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ְ
ִ
יוֹסיפוּ נֵ ֵלד
יוֹשׁיב ֵתּ ֵשׁב וְ ִ
יּוֹלד ִ
וַ ֶ
הוֹד ְע ִתּי וָ ֵא ֵצא
נוֹתרוּ ַ
וּמוֹשׁ ַיע ְ
ִ
הוֹר ְשׁ ָתּ
תּוֹריד יִ וָּ ֵרשׁ ַ
וְ יָ ַר ְשׁ ָתּ יֵ ֵרד יִ ַירשׁ ַדּע וְ יִ וָּ ֵד ַע ָ ֽי ְר ָדה וַ יּ ֶֹרשׁ וְ יָ ַלד ִ
יּוֹשׁע
יוֹריד נִ וָּ ֵרשׁ ֵ ֽתּ ְד ִעי י ֵֹד ַע וַ ַ
נוֹדע וַ יֵּ ַדע ִ ֽתּ ְירשׁוּ יֻ ַלּד ֶר ֶדת וְ י ֶֹר ֶדת ִ
יעה ַ
הוֹשׁ ָ
נוֹלד וַ יֵּ ֶרד יָ ַד ְענוּ ֵרשׁ ִ
ַ
יטב
אוֹליד ְוּרשׁוּ יִ ַ
יעים וַ ֵתּ ֶלד וַ יִּ וָּ ֵתר ֵתּ ֵצא ְדּעוּ ִ
מוֹשׁ ִ
יוֹסף ִ
נוֹת ְר ִתּי ֵ
יּוֹצא ְרדוּ ִאוָּ ֵשׁ ַע ַ
הוֹר ְד ִתּי ֵא ַדע וַ ֵ
וְ ַ
אוֹשׁ ַיע יֵ ֵצא
ִ
נוֹציא יָ ַרשׁ וִ ַיל ְד ֶתּן
יט ְבנָ ה ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ֶאוָּ ֵלד וַ יֵּ ְרדוּ וַ ֵתּ ַ
ַ
יטב
יטיב י ֵֹטב וְ ָ ֽי ְרדוּ יֵ ֵ
י ֶֹל ֶדת יֵ ִ
אוֹריד
הוּשׁ ְבנוּ ִתָּ ֽוּ ְלדוּ ָי ְֽשׁבוּ וְ ִ
יטיב ַ
הוֹרישׁ ֵא ִ
יטבוּ ֶר ֶדת ִ
יט ְב ִתּי ִתּוָּ ֵרשׁ וַ יִּ ְ
יט ִבי נִ ַירשׁ ֶל ֶדת וַ נֵּ ֶלד ֵה ַ
ִ ֽתּ ְ
תּוֹשׁע וַ יֵּ ֵצא
מוֹשׁ ַיע וַ ַ
ִ
הוֹר ְדנוּ ְר ִדי
יּוֹסף ֵתּ ֵלד וְ ַ
יוֹסיף וַ ֶ
יוֹסף ִ
נוֹלד וְ יִ ְֽירשׁוּ וְ יָ ַסף ֵ
יָ ַר ְד ִתּי ֵמ ֶר ֶדת יֻ ְלּדוּ וְ ַ
יוֹשׁ ַיע
וֹשׁבוּ ָה ַלְך יֵ ֵלְך יִ וָּ ֵלד ִ
מוֹשׁיב ְשׁ ִבי וַ ֵתּ ְרדוּ ַהיָּ לוּד וַ יּֽ ְ
ִ
הוֹשׁ ְע ִתּי
ַ
הוֹליד ֵא ֵרד
תּוּשׁב ֵ ֽא ְשׁ ָבה ִ
ַ
יוֹליְך וַ יְ ַה ֵלְּך
יּוֹלְך וַ ֵיּ ְֽלכוּ וַ יִּ וָּ ְתרוּ ֶל ֶדת יִ וָּ ְלדוּ ִ
נוֹת ָרה ֶל ֶכת ֵלְך וַ ֶ
הוֹל ְד ֶתּם וַ יֵּ ֶלְך וְ ְ
ֵתּ ְצאוּ וְ ה ֵֹלְך ֶר ֶדת ַ
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מּוֹליְך ָה ַל ְכ ִתּי וַ ֵ֫יּ ֶשׁב
הוֹשׁ ְע ִתּי וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה יִ וָּ ֵשׁ ַע יֻ ַלּ ְד ֶתּם וָ ֵא ֶלד וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ַה ִ
תּוֹליד וְ ַ
הוֹר ְד ֶתּם ְמיַ ֶלּ ֶדת ִ
וְ ַ
יּוֹשׁב
יוּשׁב ִשׁ ְבתּוֹ וַ ֶ
הוֹתיר ֵשׁ ְבנָ ה י ֶֹשׁ ֶבת ֶשׁ ֶבת ַ
יּוֹלד י ֵֹשׁב ֶל ֶדת ִ
וַ ֶ
• věty:

א־הגַּ ְד ָתּ ִלּי ִכּי ִא ְשׁ ְתָּך ִהוא׃
ל־א ְב ָרם ָל ָמּה ל ֹ ִ
אמר ַפ ְרעֹה ֶא ַ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ָל ָמה ָא ַמ ְר ָתּ ֲאח ִֹתי ִהוא ָו ֶֽא ַקּח א ָֹתהּ ִלי ְל ִא ָ ֑שּׁה וְ ַע ָתּה ִהנֵּ ה ִא ְשׁ ְתָּך ַקח וָ ֵלְך׃
 2.וַ ֵתּ ֵלד ָשׂ ָרה ֶא ֶשׁת ַא ְב ָר ָהם ֵבּן׃
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶליָך׃
ית־א ִביָך ֶא ָ
וּמ ֵבּ ָ
אמר ֵצא ֵ ֽמ ַא ְר ְצָך ִ
 3.וַ יּ ֺ ֶ
ן־א ִחיו וַ ֵיּ ְֽצאוּ ַא ְר ָצה ְכנַ ַען וַ ֵיּ ְֽשׁבוּ ָשׁם׃
ת־שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת־לוֹט ֶבּ ָ
וַ יִּ ַקּח ַא ְב ָרם ֶא ָ
ת־רעוּ׃
יּוֹלד ֶא ְ
ֹלשׁים ָשׁנָ ה וַ ֶ
י־פ ֶלג ְשׁ ִ
 4.וַ יְ ִה ֶ
ם־בּנִ י ִעם־יִ ְצ ָחק׃
ן־ה ָא ָמה ַהזֹּאת ִע ְ
ישׁהּ ֵלאמֹר לֹא יִ ַירשׁ ֶבּ ָ
ל־א ְב ָר ָהם ִא ָ
אמר ָשׂ ָרה ֶא ַ
 5.וַ תּ ֺ ֶ
נוֹדע ַה ָדּ ָבר׃
אמר ָא ֵכן ַ
 6.וַ יִּ ָירא מ ֶֹשׁה וַ יּ ֹ ֶ
מר ֵ ֽנ ְר ָדה־נָ א ִמ ְצ ַר ָ֔
ל־שׂ ָרה ֵלא ֑ ֹ
אמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
 7.וַ יְ ִהי ָר ָעב ָבּ ָא ֶרץ וַ יּ ֺ ֶ
יְמה וַ ֵ ֽיּ ְרדוּ ָשׁ ָ ֽמּה׃
 8.וַ ֵתּ ֵלְך ִר ְב ָקה ִל ְדר ֹשׁ ֶאת־יְ הוָ ה׃
יכם ַה ָקּ ָטן וְ יָ ַד ְע ִתּי ִכּי ֱא ֶמת ִדּ ַבּ ְר ֶתּם׃
ל־א ָחיו ֵלא ֑ ֹ
יוֹסף ֶא ֶ
אמר ֵ
 9.וַ יּ ֺ ֶ
ת־א ִח ֶ
הוֹרידוּ ֵא ַלי ֶא ֲ
מר ִ
ת־ה ָא ֶרץ׃
ת־ה ָעם וַ ֵיּ ְֽלכוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְל ַנ ֲֽח ָלתוֹ ָל ֶר ֶשׁת ֶא ָ
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
 10.וַ יְ ַשׁ ַלּח יְ ֻ
תוֹא ִמים ְבּ ִב ְטנָ הּ׃
יְמי ִר ְב ָקה ָל ֶל ֶדת וְ ִהנֵּ ה ֲ
 11.וַ יִּ ְמ ְלאוּ ֵ
ן־שׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה ְבּ ֶל ֶדת א ָֹתם׃
י־כן יָ ָצא ָא ִחיו  ...יַ ֲעקֹב׃ וְ יִ ְצ ָחק ֶבּ ִ
וַ יֵּ ֵצא ָ ֽה ִראשׁוֹן ֵ ...ע ָ ֑שׂו וְ ַא ֲח ֵר ֵ
ן־ח ֶמשׁ ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה ְבּ ֵל ְכתּוֹ ֵ ֽמ ָח ָרן׃
 12.וְ ַא ְב ָרם ֶבּ ָ
יטב ְבּ ֵעינֵ יָך
ית־א ִביָך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ַ
ת־בּנֵ י ֵב ָ
הוֹשׁב ֶא ְ
ל־יוֹסף ֵ
ֵ
אמר ַפ ְרעֹה ֶא
 13.וַ יּ ֺ ֶ
יטיב ִע ָמּם׃
יטב ֵא ִ
וְ ֵה ֵ
ֹלהים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל גָּ דוֹל ְשׁמוֹ׃
יהוּדה ֱא ִ
נוֹדע ִבּ ָ
ָ 14.
ירוּשׁ ַל ִם׃
ל־כּ ֵסּא ַה ֶמּ ֶלְך ִבּ ָ
ל־כּ ֵסּא ָדּוִ ד ַע ִ
 15.וְ הוּא ַמ ְל ֵכנוּ הוּא יֵ ֵשׁב ַע ִ
Opakování:
• tvary:

יטבוּ וָ א ַֹמר
יט ְב ִתּי ִ ֽתּ ְירשׁוּ ִה ִצּיל וַ יִּ ְ
ֵתּ ֵשׁב גֶּ ֶשׁת וַ ֵ֫יּ ֶשׁב י ֵֹשׁב יֵ ֵשׁב ֶשׁ ֶבת נ ֵֹפל ֵשׁ ְבנָ ה וַ ִתּפּ ְֹלנָ ה ֵה ַ
יּוֹשׁב יַ ִצּיל א ַֹמר א ֵֹמר ָהא ְֹמ ִרים יָ ַדע יֵ ַדע
יוּשׁב נֹגַ ַעת ִשׁ ְבתּוֹ וַ ֶ
יטיב י ֶֹשׁ ֶבת ֶשׁ ֶבת נִ גַּ ְשׁ ֶתּם ַקח ַ
ֵא ִ
הוֹד ַיע
אמר ֵ ֽי ְד ָעה ִ
ישׁי ֵ ֽתּ ְד ִעי ִתּ ֵתּן י ֵֹד ַע ֻמגָּ שׁ ֵשׁב ֵא ַדע ְדּעוּ וַ ֵ ֽי ְדעוּ וַ יּ ֺ ֶ
גְּ ִשׁי נָ ַת ְתּ יֻ גַּ שׁ ַדּע וְ יִ וָּ ֵד ַע ַתּגִּ ִ
הוּשׁ ְב ָתּ וְ ֵנ ְֽשׁ ָבה
ישׁ ָבה ֻהגַּ ְשׁנוּ נָ ַת ִתּי ַ
הוֹשׁ ְב ֶתּן ְ
תּוּרד י ֵֹצר נִ וָּ ֵשׁב וְ ַ
י ַֹד ַעת ְבּ ִשׁ ְב ֵתּ ֶכם נִ גָּ שׁ ְק ִחי ְמיֻ ָסּד ַ
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הוֹשׁ ְבנוּ
הוֹשׁב ַ
ֵ
יוֹשׁיבוּ נֹגַ ַעת ִהגִּ ַיע וַ יִּ ַקּח
יוֹשׁב ִ
יוֹשׁ ֵבי ֵ
מוֹשׁ ָיבה וַ יְ נַ גֵּ ַע וַ ִתּוָּ ַשׁ ְבנָ ה ְ
ִ
וַ יִּ גַּ ע וַ תּ ְֹשׁבוּ וַ יִּ ֵתּן
אוּשׁב נַ גִּ ישׁ
אמר גֶּ ֶשׁת ַמ ִצּיל ְקחוּ ֵתּ ֵשׁב ִתנָּ ֵתן וָ ֵ֫א ֶשׁב וָ ַ
אוֹשׁיב י ֹ ַ
ִ
תּוּשׁ ְבנָ ה וְ נִ גְּ שׁוּ וְ נָ ַת ָתּ
ַ
וַ ִתּוָּ ֵשׁב
יוֹליְך
יט ִבי נִ גַּ ְשׁנוּ וְ נָ ַת ִתּי ִ
יט ְבנָ ה ַהגֵּ שׁ ִ ֽתּ ְ
יטב וְ ִה ַצּ ְל ָתּ ִהוָּ ַשׁ ְבנָ ה וַ ֵתּ ַ
יטיב י ֵֹטב יֵ ֵ
יטב יֵ ִ
וְ ִה ַצּ ְל ְתּ ְשׁבוּ יִ ַ
יטב גְּ שׁוּ
יט ְבנוּ ִה ַצּ ְל ֶתּם ִתּ ַ
מּוֹליְך ָה ַל ְכ ִתּי ִהגַּ ַע ְתּ ֵה ַ
וַ יְ ַה ֵלְּך ֵתּת וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה וָ ַא ִצּיל וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ וְ ַה ִצּילוּ ַה ִ
נוֹשׁב
יט ְבנָ ה יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב וַ יִּ פֹּל ַ
יטיב גְּ ִשׁי ִתּ ַ
אמר וַ ֵ֫יּ ֶטב ֵמ ִ
יטיב וַ תּ ֹ ֶ
יטיב ֵתּן וַ יַּ ֵצּל וְ ַק ְחנָ ה ֵתּ ִ
וַ ֵ ֽתּ ְטבוּ ֵה ִ
הוֹדע
וֹשׁב ִהנָּ ֵצל וַ יֵּ ֶשׁב גַּ שׁ וַ ִתּוָּ ֵד ַע ַ
וֹשׁע נִ גְּ ָשׁה יִ ֵתּן וַ יּ֫ ֶ
נוֹשׁר וַ יּ֫ ַ
ישׁר וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם ַ
ֵ ֽתּ ְשׁבוּ ֵשׁב ֲאיַ ֵשּׁר וַ יִּ ַ
נוֹד ְע ִתּי
הוֹד ְע ֶתּם ְוּד ִעי יִ ַקּח וְ ֵ ֽא ְד ָעה וְ ַ
נוֹד ָעה ַמגַּ ַעת יְ ַד ְע ֶתּם ַ
גַּ ְשׁנָ ה וְ ָל ַד ַעת ֵ ֽי ְדעוּ גַּ ע ִתָּ ֽוּ ְד ִעי וְ ְ
יטב ָה ַל ְכ ָתּ ֲא ַה ֵלְּך וְ ֵלְך וַ ֹֽיּ ְלכוּ
ֽיטבוּ נִ ַ
יט ָיבה נִ ַקּח יִ ְ
יוֹשׁיב ֵה ִ
הוֹשׁיבוּ וְ ֵתּן ִ
הוֹדיעוּ ִ
ָ ֽו יְ ַד ְע ֶתּם ֵלְך ְמיֻ ָדּ ַעי ִ
יטיבוּ וַ ֵ ֽתּ ֶטב
וּלכוּ ָל ֶל ֶכת וַ נֵּ ֶלְך ֵ ֽתּ ְלכוּ יֵ ִ
הוֹלְך וַ ִתּ ַקּח ְ
ִת ְ ֽקּחוּ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ָתּ ָה ַל ְכנוּ ה ֵֹלְך וַ ֵ ֽתּ ְלכוּ יְ ַה ֵלְּך ֵ
יט ְבנָ ה ַה ִפּיל
יטיבוּ ֵתּ ַ
יטבוּ ֵה ִ
יטב וַ ִ ֽתּ ְ
יט ְב ֶתּם נָ ַת ָתּ ִא ַ
וְ ֵה ַ
יט ִיבי וְ ֵה ַ
יטב ַה ֵבּט ֵתּ ִ
יט ְב ְתּ וַ ִתּ ְ ֽקחוּ וַ יִּ ַ
יטב וְ נִ גַּ שׁ וַ ִתּ ַ
יטב ֵה ֵ
יטיב וַ ֵ ֽתּ ְט ִבי יֵ ֵ
יט ְב ָתּ נֵ ִ
ֵה ַ
נוֹשׁ ְב ָתּ
יטיבוּ ַ
יט ְב ֶתּן ֵתּ ִ
יטיב ֵה ַ
יטב וְ ִה ַצּ ְל ִתּי וַ יֵּ ְטבוּ וְ ֵה ִ
הוֹשׁ ְב ְתּ ְבּ ִשׁ ְב ָתּם ִהוָּ ֵשׁב ִה ַצּ ְל ְתּ
נוֹשׁיב וְ ַ
הוֹל ְכ ִתּי וְ ִה ְת ַה ֵלְּך ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶתּם ְל ִכי ֽהֹ ְל ִכים יִ ְת ַה ְלּ ְכוּ ִ
ִהָ ֽוּ ְשׁ ִבי וְ ַ
נוֹשׁ ָבה וְ ִ
הוֹשׁ ִיבי וְ יָ ַשׁ ְב ְתּ ְ
הוּשׁ ְב ֶתּם ִ
הוֹשׁיב וַ ִתּ ֵתּן ַ
נוֹשׁיב וַ ִתָּ ֽוּ ְשׁבוּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ֵא ֵשׁב וָ ִאוָּ ֵשׁב ַק ַחת
נוֹשׁב וְ ִ
ָ
תּוֹשׁ ִיבי נִ וָּ ֵשׁב
ִ
נוֹשׁ ְבנוּ
מוֹליְך ַ
יוֹשׁ ָבה ֵי ְֽלכוּ וַ ֵתּ ֶלְך ְבּ ֶל ֶכת נֵ ֵלְך וְ ָ ֽה ְל ָכה ְלכוּ ֵא ֵלְך ִ
אוֹשׁב ְ
וַ ֵתּ ְשׁבוּ וָ ֶ
נוֹשׁ ְב ִתּי ֵ
וֹשׁבוּ ָו ֶֽא ֵתּן ַ
מוֹשׁיב ְשׁ ִבי וַ יּֽ ְ
ִ
תּוּשׁב ֵ ֽא ְשׁ ָבה
ַ
הוּשׁ ְבנוּ ָי ְֽשׁבוּ
יוֹשׁב ִהָ ֽוּ ְשׁבוּ וַ ֵ ֽתּ ְשׁ ִבי
ַ
הוֹשׁ ָיבה
ִ
הוֹשׁ ְב ָתּ
ַ
מּוֹליְך ָה ַל ְכ ִתּי
יוֹליְך וַ יְ ַה ֵלְּך וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכנוּ ַה ִ
נוֹשׁ ְב ֶתּן ִאוָּ ֵשׁב ִ
ַ
וְ ֵשׁב וְ ִהוָּ ַשׁ ְבנָ ה
הוֹשׁ ְב ִתּי ְבּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ
ַ
נוֹשׁ ָבה יִ וָּ ְשׁבוּ ֵי ְֽשׁבוּ וַ ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה
נוֹשׁ ֵבי וְ ְ
ְ
נוֹשׁב נֵ ֵשׁב
הוּשׁבוּ וְ ַ
מּוֹשׁ ִיבים וְ ְ
ַה ִ
וֹשׁב י ֵֹלד ִ
תּוּשׁבוּ וַ ֫תּ ֶ
ְ
נוֹשׁ ְב ֶתּם וַ נִּ וָּ ֵשׁב יָ ַשׁ ְבנוּ ֵשׁב וַ ֵ֫תּ ֶשׁב
ַ
הוֹציא וְ יָ ַר ְשׁ ָתּ יֵ ֵרד יִ ַירשׁ ַדּע וְ יִ וָּ ֵד ַע ָ ֽי ְר ָדה
יטיב י ֵֹטב וְ ָ ֽי ְרדוּ
יטב י ֶֹל ֶדת יֵ ִ
אוֹליד ְוּרשׁוּ יִ ַ
נוֹתרוּ ְדּעוּ ִ
וּמוֹשׁ ַיע ְ
ִ
הוֹר ְשׁ ָתּ
תּוֹריד יִ וָּ ֵרשׁ ַ
וַ יּ ֶֹרשׁ וְ יָ ַלד ִ
נוֹשׁ ְב ְתּ ָי ְֽל ָדה
מוּשׁב וְ ַ
ָ
נוֹציא יָ ַרשׁ יֵ ֵשׁב ִתָּ ֽוּ ְשׁ ִבי וַ יֵּ ְשׁבוּ ָל ֶשׁ ֶבת
יט ְבנָ ה ִ
הוֹשׁ ְע ָתּ ִאוָּ ֵלד וַ יֵּ ְרדוּ וַ ֵתּ ַ
יטב ַ
יֵ ֵ
נוֹשׁ ִבים
נוֹתר ֵצא ִתּוָּ ֵלד יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב ִתּ ַירשׁ ָל ֶר ֶדת יֻ ַלּ ְד ִתּי ָ ֽי ְרשׁוּ ִתּוָּ ַשׁ ְבנָ ה ָ
הוֹשׁ ַיע ַ
ֶל ֶדת וַ יִּ וָּ ְלדוּ וְ ִ
הוֹשׁ ְב ֶתּם
וְ ַ
• věty:

וּבאֹתוֹת גְּ דוֹלוֹת׃ ָ 2 .ו ֵֽא ֵלְך
ֹלהינוּ ַעמּוֹ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ְ
יּוֹצא יְ הוָ ה ֱא ֵ
 1.וַ ֵ
י־פ ִרי ֲא ֶשׁר
תּוֹצא ָה ָא ֶרץ ֲע ֵצ ְ
ֹלהים ֵ
אמר ֱא ִ
ל־בּית יְ הוָ ה ֲאנִ י ה ֵֹלְך׃  3.וַ יּ ֺ ֶ
הוּדה וְ ֶא ֵ
ית־ל ֶחם יְ ָ
ד־בּ ֶ
ַע ֵ
זַ ְר ָעם ָבּם וַ יְ ִה ֵ
אמר נָ ֳע ִמי ֶאל־רוּת
ר־שׁ ַלח אֹתוֹ יְ הוָ ה ֶבּ ֱא ֶמת׃  5.וַ תּ ֺ ֶ
י־כן׃  4.וַ יִּ וָּ ַדע ַהנָּ ִביא ֲא ֶשׁ ָ
אמר ָ ֽה ִא ָשּׁה ֲאד ֹנִ י ָח ָכם ְכּ ָח ְכ ַמת ַמ ְל ַאְך
ַכּ ָלּ ָ ֑תהּ טוֹב ִבּ ִתּי ִכּי ֵ ֽתּ ְצ ִאי ִעם־נַ ֲערוֹת בּ ַֹעז׃  6.וַ תּ ֺ ֶ
ל־א ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ׃ ַ 7.בּיּוֹם ַההוּא ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה וַ יהוָ ה יִ ֵתּן ֶאת־א ֶֹיְביָך
ת־כּ ֲ
ֹלהים ָל ַד ַעת ֶא ָ
ָ ֽה ֱא ִ
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ֽיטבוּ
יֶתר גָּ דוֹל ָשׁם׃  9.וַ ִיּ ְ
הוֹתירוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ִ
נוֹתר ִאישׁ ָבּ ִעיר ַה ִהוא ִכּי לֹא
ְבּיָ ֶדיָך׃  8.לֹא ַ
יהם ְבּ ֵעינֵ י ֶמ ֶלְך יְ ָ
ב־לְך׃  11.וְ ָ ֽשׁ ְמעוּ ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ְבּקוֹל
יט ָ
הוּדה׃  10.הוּא ָ ֽה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַ
ִד ְב ֵר ֶ
חוֹמה וַ יִּ ָ ֽמּ ְלטוּ ָה ָ ֽה ָרה׃ 12.
ָה ִא ָשּׁה וַ ֵיּ ְֽשׁבוּ ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִת וַ יִּ ְשׁ ְכּבוּ ָשׁם׃ וַ ֫תּ ֵוֹרד א ָֹתם ָה ִא ָשּׁה ֵמ ַעל־ ַה ָ ֑
וַ יֵּ ֶלְך ַא ְב ָרם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּ ֵ
אמר לוֹ
ר־א ָליו יְ הוָ ה׃  13.וַ ָיְב ֵרְך יְ הוָ ה ֶאת־יִ ְצ ָחק וַ יִּ גְ ַדּל ָה ִאישׁ  ...וַ יּ ֺ ֶ
ימ ֶלְך ֵלְך ֵמ ִע ָ֔מּנוּ ִכּ ָ
ֲא ִב ֶ
אד׃ וַ יֵּ ֶלְך יִ ְצ ָחק ִמ ָשּׁם וַ יֵּ ֶשׁב ְבּנַ ַחל־גְּ ַרר׃  14.וַ יֵּ ֶשׁב
י־ע ַצ ְמ ָתּ ִמ ֶמּנּוּ ְמ ֽ ֹ
ל־הנָּ ִביא ֵלאמֹר כֹּה ָא ַמר
ירוּשׁ ַל ִם ְשׁנָ ַתיִם ִ
ַא ְב ָשׁלוֹם ִבּ ָ
יָמים׃  15.וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך ַמ ְל ָא ִכים ֶא ַ
ישׁ־א ִ
ֱ
יהם ַהנָּ ִביא לֹא ֵא ֵרד׃ וְ ִאם ִא
אמר ֲא ֵל ֶ
ַה ֶמּ ֶלְך ֵרד ֵא ַלי׃ וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהים
שׁ־א ִ
ֹלהים ָא ֹ֑נ ִכי ֵתּ ֵרד ֵא ֱ
אכל א ָֹתם׃
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ ֵ֫תּ ֶרד ֵאשׁ ִמ ָשּׁ ַמיִם וַ תּ ֹ ַ
ִמ ָשּׁ ַמיִם וְ ָ ֽא ְכ ָלה ֶא ְת ֶכם׃ וַ יְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ַהנָּ ִביא ֶא ַ
ֹלהים ִמי ָאנ ִֹכי ִכי
יּוֹסף יְ הוֹנָ ָתן ְל ַה ְשׁ ִבּ ַיע ֶא ָ
 16.וַ ֶ
ל־ה ֱא ִ
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
ת־דּוִ ד ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ אֹתוֹ׃  17.וַ יּ ֺ ֶ
אוֹלְך ֶא ְת ֶכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה
אוֹציא ֶא ְ
ל־פּ ְרעֹה וְ ִכי ִ
ֵא ֵלְך ֶא ַ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם׃  18.וָ ֵ
אוֹסיף
ִ
ֹלהי ְכּנַ ַען וְ ַע ָתּה ֲאנִ י לֹא
אוֹתי וַ ַתּ ַע ְבדוּ ֱא ֵ
ִ
ת־א ֶרץ ְכּנַ ַען׃  19.וְ ַא ֶתּם ֲעזַ ְב ֶתּם
ָל ֶר ֶשׁת ֶא ֶ
הוֹשׁ ַיע ֶא ְת ֶכם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃
ְל ִ
• texty:

ֹשׁה וַ ְיִּב ַרח מ ֶֹשׁה ִמ ְפּנֵ י ַפ ְרעֹה וַ יֵּ ֶשׁב
ת־ה ָדּ ָבר ַה ֶ֔זּה וַ ַיְב ֵקּשׁ ַל ֲהר ֹג ֶאת־מ ֶ ֑
 1.וַ יִּ ְשׁ ַמע ַפּ ְרעֹה ֶא ַ
ץ־מ ְדיָ ן וַ יֵּ ֶשׁב ַע ַ
ְבּ ֶא ֶר ִ
ל־ה ְבּ ֵאר׃ )(Ex 2,15
אתָך ְתּ ֻכ ָפּר׃
ל־ש ָפ ֶ ֑תיָך וְ ָסר* ֲע ֶ֔וֹנָך וְ ַח ָ ֽטּ ְ
אמר ִהנֵּ ה נָ גַ ע זֶ ה ַע ְ
)א ָחד ִמן־ ַה ְשּׂ ָר ִפים( ַעל־ ֔ ִפּי וַ יּ ֺ ֶ
 2.וַ יַּ גַּ ע ֶ
אמר ֵלְך וְ ָא ַמ ְר ָתּ
ת־מי ֶא ְשׁ ַלח ִ
ָו ֶֽא ְשׁ ַמע ֶאת־קוֹל ֲאד ֹנָ י א ֵֹמר ֶא ִ
וּמי יֵ ֶלְך־ ָל֑נוּ ָ ֽוא ַֹמר ִהנְ נִ י ְשׁ ָל ֵ ֽחנִ י*׃ וַ יּ ֺ ֶ
ָל ָעם ַה ֶזּ֑ה ...׃(Iz 6,7–9a) 67

אמרוּ ָל֑הּ ֲאח ֵֹתנוּ ַא ְתּ ֲהיִ י* ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה וְ יִ ַירשׁ זַ ְר ֵעְך ֵאת ַשׁ ַער
ת־ר ְב ָקה וַ יּ ֺ ְ
יְב ְרכוּ ֶא ִ
 3.וַ ָ ֽ
שׂ ֹנְ ָאיו׃(Gn 24,60) 68

אתיִם ָשׁנָ ה
הוֹלידוֹ ֶאת־נָ חוֹר ָמ ַ
יּוֹלד ֶאת־נָ חוֹר׃ וַ יְ ִהי ְשׂרוּג ַא ֲח ֵרי ִ
לוֹשׁים ָשׁנָ ה וַ ֶ
 4.וַ יְ ִהי ְשׂרוּג ְשׁ ִ
וּבנוֹת׃ וַ יְ ִהי נָ חוֹר ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה וַ ֶ
הוֹלידוֹ
יּוֹלד ֶאת־ ֶ ֽתּ ַרח׃ וַ יְ ִהי נָ חוֹר ַא ֲח ֵרי ִ
יּוֹלד ָבּנִ ים ָ
וַ ֶ
יּוֹלד
וּבנוֹת׃ וַ יְ ִהי ֶת ַרח ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה וַ ֶ
יּוֹלד ָבּנִ ים ָ
וּמ ַאת ָשׁנָ ה וַ ֶ
ע־ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ְ
ת־תּ ַרח ְתּ ַשׁ ֶ
ֶא ֶ
ת־א ְב ָרם ֶאת־נָ חוֹר וְ ֶא ָ
ֶא ַ
ת־ה ָרן׃ )(Gn 11,22–26
נִ י ְ + suffixשׁ ָל ֵחנִ י = ְשׁ ַלח | “ָ = „je vzdálenסר 67
)ֲ = „buď“, „staň se“ (impהיִ י 68
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הוֹליד ֶאת־ ֽלוֹט׃ וַ ָ֫יּ ָמת*
ת־א ְב ָרם ֶאת־נָ חוֹר וְ ֶאת־ ָה ָ ֑רן וְ ָה ָרן ִ
הוֹליד ֶא ַ
תּוֹלדוֹת ֶ ֑תּ ַרח ֶתּ ַרח ִ
 5.וְ ֵא ֶלּה ְ
מוֹל ְדתּוֹ ְבּאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים׃ וַ יִּ ַקּח ַא ְב ָרם וְ נָ חוֹר ָל ֶהם נָ ִ ֑שׁים ֵשׁם
ַ
ל־פּנֵ י ֶתּ ַרח ָא ִביו ְבּ ֶא ֶרץ
ָה ָרן ַע ְ
י־מ ְל ָכּה וַ ֲא ִבי יִ ְס ָכּה׃ וַ ְתּ ִהי ָשׂ ַרי ֲע ָק ָ ֑רה
ֶא ֶשׁ ַ
ת־ה ָרן ֲא ִב ִ
ת־א ְב ָרם ָשׂ ַ ֔רי וְ ֵשׁם ֶא ֶשׁת־נָ חוֹר ִמ ְל ָכּה ַבּ ָ
ן־בּנוֹ וְ ֵאת ָשׂ ַרי ַכּ ָלּתוֹ ֵא ֶשׁת ַא ְב ָרם
ן־ה ָרן ֶבּ ְ
ת־א ְב ָרם ְבּנוֹ וְ ֶאת־לוֹט ֶבּ ָ
ֵאין ָלהּ וָ ָ ֽלד׃ וַ יִּ ַקּח ֶתּ ַרח ֶא ַ
ְבּנוֹ וַ יֵּ ְצאוּ ִא ָתּם ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים ָל ֶל ֶכת ַא ְר ָצה ְכּנַ ַען וַ יָּ בֹאוּ* ַע ָ
י־ת ַרח
יְמ ֶ
ד־ח ָרן וַ יֵּ ְשׁבוּ ָ ֽשׁם׃ וַ יִּ ְהיוּ ֵ
וּמ ַ
ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָ
אתיִם ָשׁנָ ה וַ ָ֫יּ ָמת* ֶתּ ַרח ְבּ ָח ָרן׃(Gn 11,27–32) 69
ל־פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַר ִתּי* ִא ְתָּך
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ַע ִ
ב־לָך ֶא ַ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְכּ ָת ְ
 6.וַ יּ ֺ ֶ
וּמיִם לֹא
ְבּ ִרית וְ ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ וַ יְ ִהי ָשׁם ִעם יְ הוָ ה ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם וְ ַא ְר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ֶל ֶחם לֹא ָא ַכל ַ
וּשׁנֵ י
ל־ה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים׃ וַ יְ ִהי ְבּ ֶר ֶדת מ ֶֹשׁה ֵמ ַהר ִסינַ י ְ
ָשׁ ָ ֑תה* וַ יִּ ְכתֹּב ַע ַ
ן־ה ָ ֑הר וּמ ֶֹשׁה לֹא־יָ ַדע ִכּי ָק ַרן עוֹר ָפּנָ יו ְבּ ַד ְבּרוֹ ִאתּוֹ׃ וַ יַּ ְרא*
ֻלחֹת ָ ֽה ֵע ֻדת ְבּיַ ד־מ ֶֹשׁה ְבּ ִר ְדתּוֹ ִמ ָ
יהם מ ֶֹשׁה
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּ ה ָק ַרן עוֹר ָפּ ָנ֑יו וַ ִיּ ְֽיראוּ ִמגֶּ ֶשׁת ֵא ָליו׃ וַ יִּ ְק ָרא* ֲא ֵל ֶ
ַא ֲהר ֹן וְ ָכ ְ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
־כן נִ גְּ שׁוּ ָכּ ְ
ל־הנְּ ִשׂ ִאים ָ ֽבּ ֵע ָדה וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֲא ֵל ֶהם׃ וְ ַא ֲח ֵרי ֵ
וַ יָּ ֻשׁבוּ* ֵא ָליו ַא ֲהר ֹן וְ ָכ ַ
ל־א ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה ִאתּוֹ ְבּ ַהר ִסינַ י׃(Ex 34,27–32) 70
וַ יְ ַצוֵּ ם* ֵאת ָכּ ֲ

וּק ִצינֵ י ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲהלוֹא ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֶאת־ ַה ִמּ ְשׁ ָ ֽפּט׃ שׂנְ ֵאי טוֹב
אשׁי ָי ֲֽעקֹב ְ
 7.וָ א ַֹ֔מר ִשׁ ְמעוּ־נָ א ָר ֵ
וְ א ֲֹה ֵבי ָ ֑רע ...׃ )(Mi 3,1–2

ת־ה ֶבל
ת־א ִחיו ֶא ָ ֑
ת־קיִ ן ...׃ וַ תּ ֶֹסף ָל ֶל ֶדת ֶא ָ
ת־חוָּ ה ִא ְשׁתּוֹ וַ ַתּ ַהר* וַ ֵתּ ֵלד ֶא ַ
 8.וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע ֶא ַ
י־ה ֶבל ר ֵֹעה צֹאן וְ ַקיִ ן ָהיָ ה* ע ֵֹבד ֲא ָד ָ ֽמה׃(Gn 4,1–2) 71
וַ יְ ִה ֶ

“ = „a vešliוַ יָּ בֹאוּ | “ = „a zemřelוַ ָ֫יּ ָמת 69
| “ = „a vrátili seוַ יָּ ֻשׁבוּ | “ = „a zavolalוַ יִּ ְק ָרא | “ = „a viděl“, „a uvidělוַ יַּ ְרא | “ָ = „pilשׁ ָתה | ָכּ ַר ִתּי > ָכּ ַר ְת ִתּי 70
“ = „a přikázal jimוַ יְ ַצוֵּ ם
“ָ = „bylהיָ ה | “ = „a otěhotněla“, „a počalaוַ ַתּ ַהר 71
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Slovíčka:
 ַדּ ַעתinf.cs יָ ַדע יֵ ַדע

q

נוֹדע יִ וָּ ַדע
ַ

ni

dát se poznat, učinit se známým

הוֹד ַיע יוֹ ִ֫ד ַיע
ִ

hi

dát ve známost, oznámit, dát vědět

ָי ְֽל ָדה ֵתּ ֵלד וַ ֵ֫תּ ֵלד

q

וֹלד
ֶ ֫יוֹליד וַ יּ
ִ הוֹליד
ִ

hi

ידע

ילד
יֶ ֶלד

מוֹל ֶדת
ֶ
תּוֹלדוֹת
ֵ

poznat, obeznámit se, nabýt poznání (818/943×)
(71×)

rodit, porodit

(237/492×)

zplodit / oplodnit

(176/492×)

dítě / mládě / pl děti

(89×)

rodiště, rodná domovina; příbuzenstvo, rod (22×)
rodopisy, rody

יָ ָצא יֵ ֵצא וַ ֵ֫יּ ֵצא

q

יוֹציא וַ יּוֹ ֵ֫צא
ִ הוֹציא
ִ

hi

יָ ַרד יֵ ֵרד וַ ֵ֫יּ ֶרד

q

ירד

jít dolů, sestoupit

יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב וַ ֵ֫יּ ֶשׁב

q

ישׁב

sedět / usadit se / pobývat

וֹשׁב
ֵ ֫הוֹשׁיב וַ יּ
ִ

hi

יצא

(41/943×)

(39×)

vyjít, jít ven

(784/1066×)

vyvést

(277/1066×)
(307/380×)
(1030/1076×)

usadit, nechat pobývat

יוֹשׁב
ֵ

(35/1076×)

obyvatel

ָה ַלְך יֵ ֵלְך וַ ֵ֫יּ ֶלְך

q

הלְך

jít, chodit

(1412/1547×)

יטב
ַ יטב וַ ִ֫יּ
ַ ִטוֹב י

q

יטב

být dobrý

(43/116×)

– יָ ַסף

q

יסף

přidat

(35/214×)

ַ
– נוֹסף

ni

být přidán

יוֹסיף וַ ֫יּ ֹ ֶסף
ִ הוֹסיף
ִ

hi

pokračovat v (+ inf )

(173/214×)

(יָ ַרשׁ יִ ַירשׁ )יִ ַרשׁ

q

být dědicem, obržet za dědictví

(160/231×)

יוֹרישׁ וַ ֫יּ ֶֹרשׁ
ִ הוֹרישׁ
ִ

hi

יוֹשׁ ַיע וַ יּ֫ ַשׁע
ִ הוֹשׁ ַיע
ִ

hi

נוֹשׁע יִ וָּ ֵשׁ ַע
ַ

ירשׁ

zabrat si, vzít si za dědictví / vyhnat

(66×)

spasit, přinést spásu, zachránit

(159/180×)

ni

být spasen / nechat si pomoci

(21/180×)

שׁוּעה
ָ ְי

spása, spasení

נוֹתר יִ וָּ ֵתר
ַ

ni

být zbylý, zbývat, zůstat

וֹתר
ֵ ֫הוֹתיר וַ יּ
ִ

hi

ישׁע

יתר

(78×)
(81/106×)

nechat zbytek, ponechat / dát přednost

יֶתר
ֶ

zbytek
~120~

(100×)
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zem, půda, prsť

(225×)

hřích, provinění

(293×)

נַ ַער

chlapec

(239×)

נחל

dědit, obdržet jako dědictví

ֲא ָד ָמה
 ַח ָטּ ָאה/ ַח ָטּאת
נָ ַחל יִ נְ ַחל

q

dědictví / dědičný podíl

נַ ֲח ָלה
ַעד
לוּח
ַ
רֹאשׁ

trvající budoucnost / prep do, až do
deska, tabule
hlava / vrchol / začátek

~121~

(30/59×)
(222×)
(1263×)
(43×)
(596×)
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LEKCE 15.
) (K 74; W 73; S 40ל׳א Slabá slovesa – třída
Pravidla:
 seא  mají až na ojedinělé výjimky tvary silného slovesa. Třetí konsonantל׳א Slovesa
ovšem stává podkladem dlouhé samohlásky.

•

Druhotně, zejména ve tvarech s konsonantním afformativem, bývá někdy vypuštěn.

•

Imperfektní vokál v qalu je a.

•

slabý tvar

silné tvary

ָמ ָ֫צ ִתי

אתי
ָמ ָ֫צ ִ

pf 1. sg m

ָמ ָ֫צאת

pf 2. sg f

יִמ ָצא וַ יִּ ְמ ָצא
ְ

impf 3. sg m

את
נִ ְמ ֵצ ָ

pf 2. sg m

נִ ְמ ֵצאת

pf 2. sg f

יִמּ ֵצא וַ יִּ ָמּ ֵצא
ָ

ni

impf 3. sg m

את
ִה ְמ ֵ֫צ ָ

pf 2. sg m

ִה ְמ ֵצאת

pf 2. sg f

וַ ַ֫יּ ְמ ִצאוּ

q

hi

nar 3. pl

ל׳א

vzorové tvary

אתם
אתם ֻמ ֵצּ ֶ
את ְמ ֵל ֶ
אתי וָ ֶא ְמ ָצא ִה ְת ַמ ֵצּ ָ
יִמ ָלא ָמ ֵלאת נִ ְמ ָצא ִה ְמ ֵצאנוּ נִ ָמּ ֵצא נִ ְמ ֵצ ִ
ָמ ֵלא ְ
את ֻה ְמ ֵצאת
יִמ ְצאוּ ָ ֽמ ְלאוּ ָ ֽמ ְצ ָאה ִה ְמ ִציא ִה ְמ ֵצאת מ ֵֹצא ִה ָ ֽמּ ְצאוּ ָמ ֵל ָ
יְמ ְצּאוּ ְ
ֻמ ְמ ָצאוֹת נִ ְמ ְצאוּ וַ ַ
את ִתּ ְמ ֶצאנָ ה
אתן ֻמ ְמ ָצא ַה ְמ ֵצא ֻמ ֵצּ ָ
וּמ ֵל ֶ
יאה ְ
יִמּ ֵצא ְמ ָצא ֶא ְת ַמ ֵצּא ְמ ֻמ ָצּא וָ ֶא ָמּ ֵצא ִה ְמ ִצ ָ
יִמ ָצא ָ
ְ
אתם ָ ֽמ ְל ָאה נִ ְמ ָצא נַ ְמ ִציא ֻא ְמ ָצא
מ ְצ ִאים וְ נִ ְמ ֵצ ֶ
יַמ ִציא ִמ ְצ ִאי ִמ ֵצּא ֽ ֹ
את ִמ ֵצּאת ְ
ִתּ ְת ַמ ֵצּא נִ ְמ ֵצ ָ
אתי ָ ֽמ ְצאוּ ִה ְת ַמ ֵצּאת
אתי ַא ְמ ִציא וַ ִתּ ְמ ְצאוּ ֲא ַמ ֵצּא נִ ְמ ֵצאת ַה ְמ ִציאוּ ֻה ְמ ֵצ ִ
את וַ יִּ ְמ ָצא ָמ ֵל ִ
ִה ְמ ֵצ ָ
יאי ְתּ ַמ ֵצּא ִה ְמ ִציאוּ ֻמ ֵצּאת
אתי ַתּ ְמ ִצ ִ
וַ ִתּ ְמ ָצא וַ ֻתּ ְמ ָצא נִ ְמ ְצ ָאה וַ ִתּ ָמּ ֵצא ָמ ֵלאנוּ ִמ ֵצּאנוּ ִה ְמ ֵצ ִ
אתי
אתי ִה ְמ ֵצ ִ
אתי ָמ ֵל ִ
אתי ִמ ֵצּ ִ
אתי נִ ְמ ָצ ִ
אתי ֲא ֻמ ָצּא ָמ ָצ ִ
ִה ָ ֽמּ ְצ ִאי ִתּ ְמ ָצא ִתּ ָמּ ֵצא וְ ֻה ְמ ֵצאנוּ ִמ ֵצּ ִ
אתי
אתי ֻה ְמ ֵצ ִ
ֻמ ֵצּ ִ
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נשׂא יצא ירא Vícenásobně slabá slovesa
נוֹרא נִ ָירא וְ יָ ֵרא
את וְ ָ ֽי ְראוּ ָ
יָ ֵרא יִ ָירא ִתּ ָירא וַ יִּ ָירא ִ ֽתּ ְיראוּ וַ ִתּ ֶיראן ָ ִ ֽתּ ְיר ִאי יְ ָרא יְ ָראוּ וְ ִת ָירא יָ ֵר ָ
נּוֹרא יְ ֵראנוּ יִ ְר ֵאי וַ נִּ ָירא
נּוֹרא וַ יִּ ְיראוּ ָ ֽי ְראוּ וְ ַה ָ
אתם ִא ָירא יִ ְֽיראוּ יְ ֵר ִאים ִתּוָּ ֵרא יְ רֹא ָו ִֽא ָירא ַה ָ
יְ ֵר ֶ
את
ָ ֽי ְר ָאה וַ ִ ֽתּ ְיר ִאי וְ יָ ֵר ָ
אתם
תּוֹציא ֵי ְֽצאוּ יְ ָצ ֶ
מּוּצ ִאים נֵ ֵצא ִ
הוֹציא וְ יָ ָצאנוּ י ֵֹצא וַ יּ ֵֹצא ַהיּ ֵֹצא ֵצאת ֵתּ ֵצא ַה ָ
יָ ָצא ָי ְֽצאוּ וַ יֵּ ֵצא ִ
את ֶכם
אתי ְבּ ֵצ ְ
הוֹצא ְבּ ֵצאת ְבּ ֵצ ִ
מוּצאוֹת ֵ
יוֹצוֹת וְ ֵצא וְ יָ ָצא וְ יֵ ֵצא ָ
אתם ְ
את וְ יָ ָצ ֶ
הוֹצ ָ
ֵצא ְל ֵצאת יֵ ֵצא ֵ
וּצאוּ
תּוֹצא ְ
אתי ֵ
את יָ ָצ ִ
יּוֹצא יָ ָצ ָ
מוּצאוֹת ַה ֵ
הוֹצאת וְ ֵתּ ֵצא ֵתּ ֶצאנָ ה ָ
אוֹציא ְצאוּ ֵא ֵצא ֵ
הוֹציאוּ וַ ֵתּ ֵצא ִ
ִ
יאים וְ ֵ ֽא ְצ ָאה
מוֹצ ִ
יוֹציא וַ ֵיּ ְֽצאוּ ִ
אתי וָ ֵא ֵצא ִ
הוֹצ ִ
את ֵ
הוֹצ ָ
הוֹציאוּ ֵ ֽתּ ְצ ִאי וְ ֵ
מוֹציא ֹֽי ְצ ִאים ְכּ ֵצאת ִ
ֵ ֽתּ ְצאוּ ִ
מּוֹציא יָ ָצאנוּ
הוֹצאת וְ ָי ְֽצאוּ וְ ָל ֵצאת וַ ֵתּ ֶצאנָ ה ַה ִ
נוֹציא וְ יָ ָצאת ָל ֵצאת ְצ ִאי ֹֽי ְצ ֵאי וְ ַהיּ ֵֹצאת וְ ֵ
ִ
את
נָ ָשׂא וְ נָ ָשׂאת יִ ָשּׂא ָנ ְֽשׂאוּ ְשׂ ֵאת ִבּ ְשׂ ֵאת ָל ֵשׂאת ִתּ ָשּׂא וַ יִּ ְשּׂאוּ נְ ָשׂא ָשׂא ִתּ ְשּׂאוּ וַ יִּ ָשּׂא יִ נָּ ֵשׂא נָ ָשׂ ָ
אתי יִ ְשּׂאוּ וְ ָנ ְֽשׂאוּ ָו ֶֽא ָשּׂא
אתם וְ ִת ָשּׂא וַ ִתּ ֶשּׂנָ ה ִהנָּ ֵשׂא וְ ִה ִשּׁיאוּ ָנ ְֽשׂ ָאה נִ ָשּׂא ִתּ ְתנַ ֵשּׂא וְ נָ ָשׂ ִ
ֶא ָשּׂא נְ ָשׂ ֶ
את וְ ַה ֹֽנּ ְשׂ ִאים
אתם ִמ ְתנַ ֵשּׂא וְ נָ ָשׂ ָ
וּשׂאוּ נָ ָשׂאת וּנְ ָשׂ ֶ
וְ ָל ֵשׂאת וְ נָ ָשׂא ְשׂ ִאי ֶאנָּ ֵשׂא וַ ִתּ ְשּׂאוּ ַהנּ ֵֹשׂא ְ
וַ ִתּ ָשּׂא נ ְ ֹֽשׂאוֹת ְשׂאוּ ִתּ ְתנַ ְשּׂאוּ וְ ֶא ָשּׂא וְ ִת ֶַשּׂאנָ ה
Cvičení:
• tvary:

את
וּמ ֵלּ ָ
את וָ ֶא ְק ָרא ָו ִֽא ָירא וַ יִּ ְמ ָצא ִ
אתי ָמ ֵלא נִ ְפ ָלאת ָבּ ָרא ֵבּ ֵר ָ
את וַ יִּ ְק ָרא ַהנִּ ְק ָרא ָמ ָצ ִ
וְ ָק ָר ָ
בּוֹרא נִ ְפ ָל ִאים וַ ִתּ ְמ ָצא
אתי ֵ
נּוֹרא וַ ִיּ ְֽיראוּ ִתּ ְק ֶראנָ ה ָ ֽמ ְצאוּ וַ ִתּ ְמ ְצאוּ ָט ֵמאת וַ ִתּ ְק ָרא ָמ ֵל ִ
אתם ַה ָ
ִט ֵמּ ֶ
אתם
אתי נִ ְמ ֵצאת ְצאוּ ְמ ָצ ֶ
וּמ ֵלּ ִ
נּוֹרא יְ ֵראנוּ וַ ְיִּב ָרא ָק ָראת ָו ֲֽא ַט ֵמּא ִ
ָ ֽי ְראוּ ִת ְק ְר ִאי ִתּ ָמּ ֵצא וְ ַה ָ
אתי ָ ֽמ ְצ ָאה ְק ָרא ְקרֹא ֶא ְק ָרא ָ ֽמ ְלאוּ
הוֹצאת וְ ֵתּ ֵצא נִ ְק ֵר ִ
את ֵא ֵצא ֵ
וַ יִּ ְמ ְצאוּ נִ ְפ ָלאוֹת ִט ֵמּאת ָמ ָצ ָ
את וָ ֲא ַמ ֵלּא וְ ָט ֵמאת
וּמ ָצ ָ
אתי ֶא ְמ ָצא ִמ ֵלּאנוּ ְמ ָצא ֹֽי ְצ ִאים ָ
מוֹצא וְ נִ ְמ ֵצ ִ
ֵ
מוֹציא
ִ
נִ ְט ֵמאת ֵ ֽתּ ְצאוּ
וּמ ָצא
מוּצאוֹת וְ ָק ָראת ָ
את ָ
אתם ֵתּ ֶצאנָ ה ָמ ֵל ָ
הוֹציאוּ ְק ָר ֶ
וּמ ְצאוּ ִ
וַ ִתּ ְק ְראוּ ָמ ָצאנוּ וְ נִ ְפ ָלאוֹת ְכּ ֵצאת ָ ֽ
אתם ְל ֵצאת
וּצאוּ יִ ָקּ ֵרא נִ ְט ֵמ ֶ
יִמ ְצאוּ ְ
תּוֹצא ְ
ֵ
אתי יִ ְק ְראוּ
את יָ ָצ ִ
וּמ ֵלּאנוּ יָ ָצ ָ
יִמּ ֵצא ִ
יּוֹצא וְ ִט ְמּאוּ ָ
ַה ֵ
יִפּ ֵלא
אתם וַ ִתּ ְמ ְצ ִאי ָ
את נִ ְפ ָלאת נִ ְפ ָלאוֹת וַ ִתּ ְק ֶראנָ ה יִ ְט ָמא וְ יָ ָצ ֶ
הוֹצ ָ
אתם יֵ ֵצא ק ֵֹרא ֵ
וּמ ֵלּ ֶ
אתי ִ
ָק ָר ִ
מּוּצ ִאים
וּמ ְצ ָאה וְ יָ ָצא ֵצאת ְק ֻר ִאים ֵתּ ֵצא וַ ִתּ ְק ְר ִאי ַה ָ
את ִתּ ְק ָרא ָ ֽ
יוֹצוֹת וַ יִּ ְק ְראוּ וְ ֵצא ִמ ֵלּ ָ
אתם ְ
וּמ ָצ ֶ
ְ
נוֹציא
אתי ִא ָירא ִ
אתי וַ יִּ ְק ָרא ִמ ֵלּ ִ
אתם וְ ָק ָר ִ
את וַ ִתּ ְק ְראוּ יְ ֵר ֶ
יִמ ָצא וַ ִתּ ְק ֶראן ָ נֵ ֵצא ִתּ ָקּ ֵ ֑ראוּ וְ יָ ֵר ָ
ִט ְמּאוּ ְ
אתי
הוֹצא וְ נָ ָשׂ ִ
מוּצאוֹת ֵ
הוֹצאת ָ
אתם וְ יָ ָצאת ָל ֵצאת ָ ֽק ְראוּ וַ יִּ ָפּ ֵלא ְצ ִאי נִ ְק ָרא ֹֽי ְצ ֵאי וְ ַהיּ ֵֹצאת וְ ֵ
נְ ָשׂ ֶ
יוֹציא
אתם ִ
אתי וְ ָ ֽק ְראוּ וָ ֵא ֵצא ִמ ֵלּ ֶ
הוֹצ ִ
את ֶכם ֵ
אתי ַהנִּ ְק ָר ִאים ְבּ ֵצ ְ
יִ ְשּׂאוּ וַ יִּ ָקּ ֵרא וְ ָנ ְֽשׂאוּ ְבּ ֵצאת ְבּ ֵצ ִ
את ִה ְמ ִציאוּ וְ ָ ֽי ְראוּ
אתם יִ ָקּ ְראוּ וְ ֵ ֽא ְצ ָאה וַ ִתּ ָמּ ֵצא יָ ֵר ָ
יאים נָ ָשׂאת ִתּ ָ ֽמּ ְצ ִאי וּנְ ָשׂ ֶ
מוֹצ ִ
אתם ִ
וּק ָר ֶ
וַ ֵיּ ְֽצאוּ ְ
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• věty:

את ִמ ִמּ ְצ ַריִם׃
ִ 1.כּי ְבּח ֶֹדשׁ ָ ֽה ָא ִביב יָ ָצ ָ
אמר ֲאד ֹנָ י ִאם־נָ א ָמ ָצ ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינֵ יָך ַאל־נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶ ֽדָּך׃
 2.וַ יּ ֹ ֶ
 3.וַ יִּ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ַחוָּ ה׃
 4.וָ א ַֹמר ֵא ֶליָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִשׁי ֶא ָשּׂא׃
אתי׃
אמר ֵח ְטא ָח ָט ִ
 5.וַ יּ ֹ ֶ
ל־תּ ְק ֶראנָ ה ִלי נָ ֳע ִמי ְק ֶראנָ ה ִלי ָמ ָרא׃
יהן ַא ִ
אמר ֲא ֵל ֶ
 6.וַ תּ ֹ ֶ
 7.וְ לֹא יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל־גּוֹי ֶח ֶרב ַבּיּוֹם ַההוּא׃
לשׁים׃
ם־א ְמ ָצא ָשׁם ְשׁ ִ
אמר לֹא ַא ְשׁ ִחית ִא ֶ
ֹלשׁים וַ יּ ֹ ֶ
יִמּ ְצאוּ ָשׁם ְשׁ ִ
אוּלי ָ ֽ
אמר ַ
 8.וַ יּ ֹ ֶ
קוֹלי׃
אתי ִמ ָצּ ָרה ִלי ֶאל־יְ הוָ ה ָ ...שׁ ַמ ְע ָתּ ִ
אמר יוֹנָ ה ָק ָר ִ
 9.וַ יּ ֹ ֶ
ת־בּית יְ הוָ ה׃
ן־הקּ ֶֹדשׁ וְ ֶ ֽה ָענָ ן ָמ ֵלא ֶא ֵ
 10.וַ יְ ִהי ְבּ ֵצאת ַה ֽכֹּ ֲהנִ ים ִמ ַ
 11.וַ ִתּ ָמּ ֵלא ָה ָא ֶרץ ַמיִם׃
 12.וַ ִתּ ָמּ ֵלא ַא ְרצוֹ ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב  ...וַ ִתּ ָמּ ֵלא ַא ְרצוֹ ֱא ִל ִילים׃
ת־שׁמוֹ יִ ְצ ָחק׃
את ֶא ְ
ֹלהים ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתָּך י ֶֹל ֶדת ְלָך ֵבּן וְ ָק ָר ָ
אמר ֱא ִ
 13.וַ יּ ֹ ֶ
ת־דּ ָב ַריִ ְך׃
אתי ֶא ְ
ל־ה ִא ָשּׁה ִמ ֵלּ ִ
אמר ֶא ָ ֽ
 14.וַ יּ ֹ ֶ
אתי ְללֹא ִב ְקשׁוּ א ִֹתי נְ ֻאם יְ הוָ ה׃
 15.נִ ְמ ֵצ ִ
ֹלהים ָלאוֹר יוֹם וְ ַלח ֶֹשְׁך ָק ָרא ָל֑יְ ָלה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָ ֽחד׃
 16.וַ יִּ ְק ָרא ֱא ִ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּן׃
וּכבוֹד יְ הוָ ה ָמ ֵלא ֶא ַ
 17.וַ יִּ ְשׁ ַכּן ֶה ָענָ ן ַעל־א ֶֹהל מוֹעד ְ
י־ס ַמְך מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ ָדיו ָע ָל֑יו וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
רוּח ָח ְכ ָמה ִכּ ָ
ֽיהוֹשׁ ַע ִבּן־נוּן ָמ ֵלא ַ
ָ 18.ו ֻ
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Souhrnné morfologické opakování
• tvary:

את ֵלְך וַ יִּ ְק ָרא ַהנִּ ְק ָרא וְ ִה ִצּיל גֶּ ֶשׁת וָ א ַֹמר
וַ יֵּ ֶשׁב שׁ ֶֹמ ֶרת ָל ַק ַח ְתּ ַק ַחת גַּ שׁ וַ יַּ ֲעמֹד וַ יַּ ֲע ִמיד וְ ָק ָר ָ
את גַּ ְשׁנָ ה ֵתּן ִשׁ ַלּ ַח ְתּ וָ ֶא ְק ָרא
אתי ָמ ֵלא ֵרד נִ ְפ ָלאת ִתּוָּ ֵד ַע נִ ְמ ַשׁח ָבּ ָרא ְמֹלְך ֵבּ ֵר ָ
וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֵמּר ָמ ָצ ִ
אמר
נּוֹרא ֶר ֶשׁת וַ יִּ ְיראוּ י ֹ ַ
אתם וְ ִהגַּ ְד ְתּ ַה ָ
את ֶה ֱע ַמ ְדנוּ ִט ֵמּ ֶ
וּמ ֵלּ ָ
ָו ִֽא ָירא ֲא ָב ֵרְך וַ יִּ ְמ ָצא ְלכוּ וַ יַּ ֵצּל ִ
יוּלד וַ יּ ֶֹלד יֵ ֵצא
יוֹל ֶדת ַ
אתם ֶ
וּמ ֵלּ ֶ
אתי נִ ְשׁ ַב ְע ִתּי ִ
ִתּ ְק ֶראנָ ה ָ ֽמ ְצאוּ ֶל ֶדת וַ ִתּ ְמ ְצאוּ נֶ ֱעזַ ְב ָתּ ֶה ֱע ִמידוּ ָק ָר ִ
יִפּ ֵלא
אתם וַ ִתּ ְמ ְצ ִאי וַ ַתּ ֲעבֹר ָ
הוֹצ ָ
ק ֵֹרא יַ גִּ ידוּ וַ יֵּ ַדע ֵ
את וַ יֵּ ֶלְך וַ ִתּ ְק ֶראנָ ה ִתּגַּ ע יִ ְט ָמא וָ ֲא ָב ֵרְך ִב ֵרח וְ יָ ָצ ֶ
אכל ִתּ ְק ָרא
את תּ ֹ ַ
יוֹצוֹת ִה ְשׁ ַמ ַע ְתּ ֶה ֱע ִמ ָידה וַ יִּ ְק ְראוּ ִהגַּ דנוּ וְ ֵצא נַ ֲחמוּ ַה ֵצּל ֵתּת ִמ ֵלּ ָ
אתם נִ ַחם ְ
וּמ ָצ ֶ
ְ
נוֹת ְר ֶתּם ְק ֻר ִאים ֵתּ ֵצא ֶה ֱע ִביר יוָּ ֵתר ָט ֵמאת
יוֹשׁ ַיע ֵצאת וְ ַ
וּמ ְצ ָאה ִשׁ ֵחת וְ יָ ָצא ִ
ָיְב ֵרְך ִה ָמּ ֵלט יֵ ַדע ָ ֽ
בּוֹרא נִ ְפ ָל ִאים ִה ְת ָ ֽבּרכוּ וַ ִתּ ְמ ָצא וְ ֶה ֱע ִמיד ָ ֽי ְראוּ ִת ְק ְר ִאי
אתי יַ ִצּילוּ וִ יִּ גַּ ע ֵ
תּק ָרא ָמ ֵל ִ
שׁ ֵֹל ַח וַ ַתּגֶּ ד וַ ְ
יוֹלידוּ יְ ֵראנוּ וַ ְיִּב ָרא א ֵֹמר ַמ ֵהר
נּוֹרא וַ ַתּגְּ דוּ וְ נִ ַח ְמ ְתּ ִ
יטב וְ ַה ָ
אכל ָל ֵתת יִ ַ
ִתּ ָמּ ֵצא ֵא ַדע יִ ְשׁ ַתּ ְמּרוּ נ ֹ ַ
הוֹשׁ ַיע נִ ְמ ֵצאת ְצאוּ וַ יַּ ַע ְמדוּ
ִ
אתי וַ יִּ גְּ עוּ
וּמ ֵלּ ִ
יּוֹרד ָק ָראת נִ ְל ַח ְמ ְתּ ָו ֲֽא ַט ֵמּא ִ
נוֹתר וַ ֵ
וַ ִתּ ַקּח ַה ִצּילוּ ַ
יוֹר ִדים ִתּ ָקּ ֵ ֑ראוּ ְל ִדי ֵלאמֹר
אתם נֶ ֱעזַ ְב ֶתּם ָל ֶר ֶשׁת וַ יִּ ְמ ְצאוּ נִ ְפ ָלאוֹת וְ ֵלְך יֵ ֵשׁב ֶשׁ ֶבת וָ ִאוָּ ֵתר ְ
ְמ ָצ ֶ
נוֹציא
אתי ִא ָירא וַ יַּ גֵּ ד ִ
אתי נֵ ַדע וַ יִּ ְק ָרא ֹֽי ְד ֵעי ִמ ֵלּ ִ
אתם ַהגֵּ ד־נָ א וְ ָק ָר ִ
את וַ ִתּ ְק ְראוּ ִשׁ ֵלּ ַח יְ ֵר ֶ
וְ יָ ֵר ָ
אתם וְ יָ ָצאת ָל ֵצאת וַ ִתּגְּ עוּ ֲהר ֹג ָ ֽק ְראוּ וַ יּוָּ ֵלד וַ יִּ ָפּ ֵלא ְצ ִאי וַ יִּ וָּ ֵד ַע נִ ְק ָרא
וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם ָל ַק ַחת ַק ַחת נְ ָשׂ ֶ
מוּצאוֹת
הוֹצאת גַּ שׁ־נָ א ָ
יוֹד ַיע וְ ַהיּ ֵֹצאת וְ ֵ
ֹֽי ְצ ֵאי ִ
• věty:

אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים׃
הוֹצ ִ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר ֵ
ָ 1.אנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֵ
אמרוּ ֵא ָליו ָמ ָצאנוּ ַמיִם׃
 2.וַ יַּ גִּ ידוּ לוֹ ַע ְב ֵדּי יִ ְצ ָחק וַ יּ ֹ ְ
ת־ע ֶדן׃
 3.וַ יֵּ ֵצא ַקיִ ן ִמ ִלּ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֶא ֶרץ־נוֹד ִק ְד ַמ ֵ
ל־ה ָמּקוֹם׃
אתי ְל ָכ ַ
יקים וְ נָ ָשׂ ִ
אמר יְ הוָ ה ִאם ֶא ְמ ָצא ָשׁם ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
 4.וַ יּ ֹ ֶ
ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָתּהּ׃
אתיָך ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים ָל ֵתת ְלָך ֶא ָ
הוֹצ ִ
אמר ֵא ָליו ֲאנִ י יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ֵ
 5.וַ יּ ֹ ֶ
ל־א ֶשׁר־יֶ שׁ־לוֹ
ל־בּיתוֹ וְ ָכ ֲ
ת־יוֹסף ַע ֵ
 6.וַ יִּ ְמ ָצא ֵ
ֵ
יפר ֶא
פּוֹט ַ
יוֹסף ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ֲאד ֹנָ יו וַ יְ ָשׁ ֶרת א ֹ֑תוֹ וַ יַּ ְפ ֵקד ִ
ל־א ֶשׁר יֶ שׁ־לוֹ ַבּ ַבּיִת
יוֹסף וַ יְ ִהי ִבּ ְר ַכּת יְ הוָ ה ְבּ ָכ ֲ
ת־בּית ַה ִמּ ְצ ִרי ִבּגְ ַלל ֵ
נָ ַתן ְבּיָ דוֹ׃ וַ ָיְב ֶרְך יְ הוָ ה ֶא ֵ
וּב ָשּׂ ֶדה׃
ַ
ל־ל ַב ְב ֶכם
אתם ִכּי ִת ְד ְרשׁוּ א ִֹתי ְבּ ָכ ְ
וּמ ָצ ֶ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי ְ
יכם ִ
אתם א ִֹתי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֲא ֵל ֶ
וּק ָר ֶ
ְ 7.
אתי ָל ֶכם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃
וְ נִ ְמ ֵצ ִ
ר־מ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתי
יכם ֲא ֶשׁ ְ
יוֹסף ֲא ִח ֶ
אמר ֲאנִ י ֵ
ל־א ָחיו גְּ שׁוּ־נָ א ֵא ַלי וַ יִּ גְּ שׁוּ וַ יּ ֹ ֶ
יוֹסף ֶא ֶ
אמר ֵ
 8.וַ יּ ֹ ֶ
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יְמה׃
ִמ ְצ ַר ָ
אמר ...׃
ת־שׁאוּל ִל ְק ַראת ָדּוִ ד וַ תּ ֹ ֶ
יכל ַבּ ָ
 9.וַ ֵתּ ֵצא ִמ ַ
כּוֹכ ִבים׃
וּספֹר ַה ָ
יְמה ְ
אמר ַה ֶבּט־נָ א ַה ָשּׁ ַמ ָ
חוּצה וַ יּ ֹ ֶ
יּוֹצא אֹתוֹ ַה ָ
 10.וַ ֵ
הוה זָ ַכ ְר ִתּי ָלְך׃
מר כֹּה ָא ַמר יְ ָ֔
רוּשׁ ַל ִם ֵלא ֑ ֹ
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ָ
אמר ִלי ֵלְך וְ ָק ָר ָ
 11.וַ יּ ֹ ֶ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
ת־ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְל ֵעינֵ י ָכ ֵ
וּכבוֹד יְ הוָ ה ָמ ֵלא ֶא ַ
ִ 12.כּי ָשׁ ַכן ֶה ָענָ ן ַעל־א ֶֹהל מוֹעד ְ
ל־אישׁ ֵמ ָע ַלי׃
הוֹציאוּ ָכ ִ
יוֹסף ִ
 13.וַ יִּ ְק ָרא ֵ
אתי
אמר ֵע ִלי לֹא ָק ָר ִ
את ִלי וַ יּ ֹ ֶ
ל־ע ִלי ִהנְ נִ י ִכּי ָק ָר ָ
אמר ַהנַּ ַער ֶא ֵ
מוּאל וַ יּ ֹ ֶ
ל־שׁ ֵ
 14.וַ יִּ ְק ָרא יְ הוָ ה ֶא ְ
מוּאל...׃
ל־שׁ ֵ
ָ ֽלְך׃ וַ יִּ ְק ָרא יְ הוָ ה עוֹד ֶא ְ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר
ת־ה ִמּ ְצוֹת וְ ֶא ַ
י־ה ָעם ֶא ַ
תּוֹרה וַ יִּ ְק ָרא ְב ָאזְ נֵ ָ
ת־ס ֶפר ַה ָ
 15.וַ יִּ ַקּח ַה ֶמּ ֶלְך ְבּיָ דוֹ ֶא ֵ
בוֹתינוּ ִכּי לֹא ָשׁ ַמ ְרנוּ
י־א ֵ
ֹלה ֲ
אמר ָח ָטאנוּ ַליהוָ ה ֱא ֵ
ת־בּגָ ָדיו וַ יּ ֹ ֶ
ִד ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יִ ְק ַרע ֶא ְ
וֹתיו ְכּכֹל ַה ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ֶזּ֑ה ָל ֵכן ָע ֵלינוּ ַה ָצּ ָרה ַהזֹּאת׃
ת־מ ְצ ָ
ֶא ִ
• texty:

ת־חנוְֹך
ת־ע ֶדן׃ וַ יֵּ ַדע ַקיִ ן ִא ְשׁתּוֹ וַ ַתּ ַהר* וַ ֵתּ ֶלד ֶא ֲ
 1.וַ יֵּ ֵצא ַקיִ ן ִמ ִלּ ְפנֵ י יְ הוָ ה וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֶא ֶרץ־נוֹד ִק ְד ַמ ֵ
ת־ע ָירד וְ ִע ָירד יָ ַלד ֶאת־ ְמחוּיָ ֵ ֑אל
וַ יְ ִהי בֹּנֶ ה* ִעיר וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם ָה ִעיר ְכּ ֵשׁם ְבּנוֹ ֲחנוְֹך׃ וַ יִּ וָּ ֵלד ַל ֲחנוְֹך ֶא ִ
־ל ֶ֑מְך׃ וַ יִּ ַקּח ֶל ֶמְך ְשׁ ֵתּי נָ ִ ֑שׁים ֵשׁם ַה ַא ַחת ָע ָדה
תוּשׁ ֵאל יָ ַלד ֶאת ָ
וּמ ָ
תוּשׁ ֵאל ְ
ת־מ ָ
יאל יָ ַלד ֶא ְ
וּמ ִחיָּ ֵ
ְ
וּמ ְקנֶ ה׃ וְ ֵשׁם ָא ִחיו יוּ ָ ֑בל הוּא
יָבל הוּא ָהיָ ה ֲא ִבי י ֵֹשׁב א ֵֹהל ִ
וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ִצ ָלּה׃ וַ ֵתּ ֶלד ָע ָדה ֶאת־ ָ ֑
חשׁת
ֹלטשׁ* ָכּל־ח ֵֹרשׁ נְ ֶ
ת־תּוּבל ַקיִ ן ֵ
ַ
ם־הוא ָי ְֽל ָדה ֶא
ָהיָ ה ֲא ִבי ָכּל־תּ ֵֹפשׂ ִכּנּוֹר וְ עוּ ָ ֽגב*׃ וְ ִצ ָלּה גַ ִ
ל־קיִ ן ַנ ֲֽע ָמה׃
תּוּב ַ
וּב ְר ֶז֑ל וַ ֲאחוֹת ַ
ַ

72

)(Gn 4,16–22

אתם ִכּי
וּמ ָצ ֶ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם א ִֹתי ְ
יכם׃ ִ
אתם א ִֹתי ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶתּם וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ֶתּם ֵא ַלי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֲא ֵל ֶ
וּק ָר ֶ
ְ 2.
ל־הגּוֹיִם
אתי ָל ֶכם נְ ֻאם־יְ הוָ ה  ...וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּ ַ
ל־ל ַב ְב ֶכם׃ וְ נִ ְמ ֵצ ִ
ִת ְד ְרשׁוּ א ִֹתי ְבּ ָכ ְ
ל־ה ְמּקוֹמוֹת ֲא ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ָשׁם נְ ֻאם־יְ הוָ ה ...׃ )(Jr 29,12–14
וּמ ָכּ ַ
ִ

וּליִ ְשׂ ָר ֵאל
בוּרה ְל ַהגִּ יד ְליַ ֲעקֹב ִפּ ְשׁעוֹ ְ
וּמ ְשׁ ָפּט וּגְ ָ ֑
ת־רוּח יְ הוָ ה ִ
ַ
אתי כ ַֹח ֶא
אוּלם* ָאנ ִֹכי ָמ ֵל ִ
 3.וְ ָ
ַח ָטּאתוֹ׃(Mi 3,8) 73

“ = „kovatלטשׁ | “ = „flétnaעוּגָ ב | “ = „stavětבנה | “ = „a otěhotněla“, „a počalaוַ ַתּ ַהר 72
אוּלם 73
“ָ = „naopak“, „proti tomu“, „však
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 4.וַ ָתּבֹא* ֲא ִביגַ יִ ל ֶאל־נָ ָבל וְ ִהנֵּ ה־לוֹ ִמ ְשׁ ֶתּה ְבּ ֵביתוֹ ְכּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ֶמּ ֶלְך וְ ֵלב נָ ָבל טוֹב ָע ָליו וְ הוּא
א־הגִּ ָידה לּוֹ ָדּ ָבר ָקטֹן וְ גָ דוֹל ַעד־אוֹר ַה ֽבֹּ ֶקר׃ וַ יְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ְבּ ֵצאת ַהיַּ יִ ן ִמנָּ ָבל
ד־מאֹד וְ ל ֹ ִ
ִשׁכֹּר ַע ְ
וַ ַתּגֶּ ד־לוֹ ִא ְשׁתּוֹ ֶא ַ
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ יָּ ָמת* ִלבּוֹ ְבּ ִק ְרבּוֹ וְ הוּא ָהיָ ה*
ְל ָ ֽא ֶבן׃ וַ יְ ִהי ַכּ ֲע ֶשׂ ֶרת ַהיָּ ִמים וַ יִּ גֹּף יְ הוָ ה ֶאת־נָ ָבל וַ יָּ ֽ ֹ
מת׃(1S 25,36–38) 74
ת־א ֲהר ֹן
ל־פּ ַתח א ֶֹהל מוֹעד וְ ָר ַח ְצ ָתּ א ָֹתם ַבּ ָ ֽמּיִם׃ וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ ֶא ַ
ת־בּנָ יו ֶא ֶ
ת־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
 5.וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶא ַ
ת־בּנָ יו ַתּ ְק ִריב וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ א ָֹתם ֻכּ ֳתּ ֹֽנת׃
וּמ ַשׁ ְח ָתּ אֹתוֹ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ִכ ֵהן ִלי׃ וְ ֶא ָ
קּדשׁ ָ
ֵאת ִבּגְ ֵדי ַה ֶ
ת־א ִב ֶ
וּמ ַשׁ ְח ָתּ א ָֹתם ַכּ ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ֶא ֲ
ָ
יהם וְ ִכ ֲהנוּ ִלי ...׃ )(Ex 40,12–15
ן־יִתּנוּ
ל־ה ַכּ ְשׂ ִדּים ֶפּ ְ
הוּדים ֲא ֶשׁר ָנ ְֽפלוּ ֶא ַ
ת־היְּ ִ
אמר ַה ֶמּ ֶלְך ִצ ְד ִקיָּ הוּ ֶאל־יִ ְר ְמיָ הוּ ֲאנִ י ד ֵֹאג ֶא ַ
 6.וַ יּ ֹ ֶ
אמר יִ ְר ְמיָ הוּ לֹא יִ תּנוּ ְשׁ ַמע־נָ א ְבּקוֹל יְ הוָ ה ַל ֲא ֶשׁר ֲאנִ י דּ ֵֹבר ֵא ֶליָך
לוּ־בי׃ וַ יּ ֹ ֶ
א ִֹתי ְבּיָ ָדם וְ ִה ְת ַע ְלּ ִ
א־מ ֵאן ַא ָתּה ָל ֵצאת זֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִה ְר ַאנִ י* יְ הוָ ה׃ וְ ִהנֵּ ה
וּת ִחי* נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃ וְ ִאם ל ֹ ָ
יטב ְלָך ְ
וְ יִ ַ
ת־כּל־נָ ֶשׁיָך
ל־שׂ ֵרי ֶמ ֶלְך ָבּ ֶב֑ל  ...וְ ֶא ָ
מוּצאוֹת ֶא ָ
ָ
ְך־יהוּדה
ָ
ל־הנָּ ִשׁים ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ֲארוּ ְבּ ֵבית ֶמ ֶל
ָכ ַ
ת־ה ִעיר
ְך־בּ ֶבל ִתּ ָתּ ֵפשׂ וְ ֶא ָ
א־ת ָמּ ֵלט ִמיָּ ָ ֑דם ִכּי ְביַ ד ֶמ ֶל ָ
ל־ה ַכּ ְשׂ ִדּים וְ ַא ָתּה ל ֹ ִ
יאים ֶא ַ
מוֹצ ִ
ת־בּנֶ יָך ִ
וְ ֶא ָ
ַהזֹּאת ִתּ ָשּׂ ֵרף ָבּ ֵאשׁ׃(Jr 38,19–23) 75

וּשׁאוּל ֻהגַּ ד
יִת ַה ֵלּ֑כוּ* ָ
שׁ־מאוֹת ִאישׁ וַ יֵּ ְצאוּ ִמ ְקּ ִע ָלה וַ יִּ ְת ַה ְלּכוּ* ַבּ ֲא ֶשׁר ְ
 7.וַ יֵּ ֶלְך ָדּוִ ד וַ ֲאנָ ָשׁיו ְכּ ֵשׁ ֵ
ִכּי־נִ ְמ ַלט ָדּוִ ד ִמ ְקּ ִע ָילה וַ יֶּ ְח ַדּל ָל ֵ ֽצאת׃ וַ יֵּ ֶשׁב ָדּוִ ד ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ְמּ ָצדוֹת* וַ יֵּ ֶשׁב ָבּ ָהר ְבּ ִמ ְד ַבּר־ ִז֑יף
ל־היָּ ִמים וְ לֹא־נָ ַתן ֱא ִ
וַ ַיְב ֵקּשׁ אֹתוֹ ָשׁאוּל ָכּ ַ
ֹלהים אֹתוֹ ְבּיָ דוֹ׃(1S 23,13–14) 76
י־א ַמר יְ הוָ ה
ת־א ְר ָבּ ִעים ַה ַלּיְ ָלה ֲא ֶשׁר ִה ְתנַ ָ ֑פּ ְל ִתּי ִכּ ָ
ָ 8.ו ֶֽא ְתנַ ַפּל ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֵאת ַא ְר ָבּ ִעים ַהיּוֹם וְ ֶא ַ
ל־תּ ְשׁ ֵחת ַע ְמָּך וְ נַ ֲח ָל ְתָך ...
ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ְת ֶכם׃ וָ ֶא ְת ַפּ ֵלּל ֶאל־יְ הוָ ה וָ א ַֹמר ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ַא ַ
וּליַ ֲעקֹב ...׃ )(Dt 9,25–27a
את ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה׃ זְ כֹר ַל ֲע ָב ֶדיָך ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ר־הוֹצ ָ
ֵ
ֲא ֶשׁ

ֹלהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה* תֹהוּ וָ בֹהוּ*
אשׁית ָבּ ָרא ֱא ִ
ְ 9.בּ ֵר ִ
ֹלהים ...׃(Gn 1,1) 77
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַע ְ
רוּח ֱא ִ
ל־פּנֵ י ְתהוֹם וְ ַ
וְ ח ֶֹשְׁך ַע ְ
אמר ֱא ִ
ל־פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִם׃ וַ יּ ֹ ֶ

“ָ = „jest“, „byl“, „stal seהיָ ה | “ = „a zemřelוַ יָּ ָמת | “ = „a vešlaוַ ָתּבֹא
וּת ִחי
“ִ = „zjevil mi“, „dal mi vidětה ְר ַאנִ י | “ְ = „a bude žít“, „bude živa
“ְ = „nepřístupná horaמ ָצד | “ hit = „chodit sem a tam“, „přecházetהלְך
“ = „vznášet seרחף | “ = „prázdnýבֹּהוּ | “ָ = „bylaהיְ ָתה
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ֹלהים ָבּ ָרא אֹתוֹ זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָרא א ָֹתם׃
ִ ת־ה ָא ָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱא
ֽ ָ ֹלהים ֶא
ִ  וַ ְיִּב ָרא ֱא10.
(Gn 1,27)

ל־יְמי ֲא ֶשׁר ַהנֶּ גַ ע בּוֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא הוּא ָבּ ָדד
ֵ  יִ ְק ָרא ָט ֵמא ָט ֵמא׃ ָכּ... רוּע ֲא ֶשׁר־בּוֹ ַהנֶּ גַ ע
ַ  וְ ַה ָצּ11.
ָ יֵ ֵשׁב ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה
(Lv 13,45–46) מוֹשׁבוֹ׃

Slovíčka:
ָבּ ָרא ְיִב ָרא

q

ברא

stvořit (jen o Bohu)

ָט ֵמא יִ ְט ָמא

q

טמא

být nečistý / znečistit se (kulticky)

ִט ֵמּא ְתּ ַט ֵמּא

pi

(38/48×)
(77/162×)

znečistit / prohlásit za rituálně nečistého
nečistý (kulticky)

(88×)

ֻט ְמ ָאה

nečistota, poskvrnění

(36×)

(יָ ֵרא יִ ָירא )וַ יִּ ָירא

q

ירא

bát se, mít úctu / být bohabojný

(284/334×)

יִמ ְלאוּ
ְ ָמ ֵלא

q

מלא

být plný

(101/250×)

יְמ ְלאוּ
ַ ִַמ ֵלּא ְתּ ַמ ֵלּא ו

pi

plnit

(111/250×)

ָט ֵמא

ָמ ֵלא
יִמ ָצא
ְ את
ָ ָמ ָצ

q

יִמּ ֵצא
ָ נִ ְמ ָצא

ni

נִ ְפ ָלאת יִ ָפּ ֵלא

ni

מצא
פלא

pt pc נִ ְפ ָלאוֹת
ָק ָרא יִ ְק ָרא
נִ ְק ָרא יִ ָקּ ֵרא

q 1 קרא
ni

q  קרה/ 2 קרא

ִל ְק ַראת

(63×)

najít, nalézt

(306/454×)

být nalezen, dát se nalézt

(141/454×)

být neobyčejný, být podivuhodný

(57/73×)

divy, podivuhodné činy (Hospodinovy)
volat / jmenovat / číst
být volán / být pojmenován

ִמ ְק ָרא
ָק ָרה יִ ְק ָרא

plný, plně

(662/732×)
(63/732×)

předčítání / čtení / Čtení (tj. „Písmo“)
jít vstříc, potkat se,setkat se
vstříc

~128~

(133/139×)
(121×)
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את( יִ ָשּׂא
ָ נָ ָשׂא )נָ ָשׂ

q

נִ ָשּׂא יִ נָּ ֵשׂא

ni

být pozvednut

נִ ֵשּׂא יְ נַ ֵשּׂא

pi

pozvednout, podržet nahoře

()תּנַּ ֵשּׂא
ִ יִתנַ ֵשּׂא
ְ

hit

zvednout se, pozvednout se

ָח ָטא יֶ ְח ָטא

q

ֶה ֱח ִטיא יַ ֲח ִטא

hi

ָשׂנֵ א יִ ְשׂנָ א

q

נשׂא

חטא

zvedat, pozvedat

chybovat / být vinen, hřešit
přivést někoho k hříchu, svést

שׂנא

nenávidět

(598/655×)
(33/655×)

(181/237×)
(32/237×)
(129/146×)

ִאם

jestliže, -li, když

(1068×)

אוֹר

světlo, denní svit

(121×)

ָבּ ָקר

dobytek /hovězí/ kol.

(183×)

֫בֹּ ֶקר

jitro, ráno

(213×)

měsíc, novoluní

(283×)

ח ֶֹדשׁ ָח ְד ֵשׁי

ָח ָדשׁ

nový, čerstvý

(53×)

(ֵחן )חנן

milost, přízeň

(70×)

ח ֶֹשְׁך

tma, temnota

(80×)

ֶכּ ֶסף ַכּנְ ֵפי

ָצ ָרה

stříbro / peníze
tíseň, ohrožení, nouze

~129~

(403×)
(70×)
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Slabá slovesa – třída ( ל׳הK 76; W 79; S 39)
Pravidla:
•

Slovesa třídy  ל׳הjsou původně  ל׳יnebo  ל׳ו, jejichž tvary jsou nyní obdobné a tvoří
jednu skupinu slabých sloves.

•

Ve tvarech bez afformativu se na místě III. radikálu stává  הpodkladem dlouhé
samohlásky. Ve tvarech perfekta je samohláska qameṣ ()גָּ ָלה נִ גְ ָלה גִּ ָלּה ִהגְ ָלה, ve
tvarech imperfekta a v participiích st abs je samohláska segol ()יִ גְ ֶלה גּ ֶֹלה יַ גְ ֶלה ַמגְ ֶלה
a v imperativu a v participiích st cs je samohláska ṣēre ()גְּ ֵלה ַהגְ ֵלה גּ ֵֹלה.

•

Ve tvarech 3. f sg perfekta je ve všech kmenech na místě III. radikálu pomocný
konsonant ( תnapř. q  ָגּ ְֽל ָתה, ni )נִ גְ ְל ָתה.

•

Samohláskové afformativy se připojují přímo na II. radikál a jsou přízvučné.

•

q

֫גָּ לוּ

יִ גְ לוּ

גּ ִֹלים

ni

֫נִ גְ לוּ

יִ גָּ לוּ

נִ גְ ִלים

hi

ִ֫הגְ לוּ

יַ גְ לוּ

ַמגְ ִלים

Souhláskové afformativy se napojují na II. radikál pomocí dlouhých vokálů
s podkladem jod. Tyto slabiky jsou přízvučné. Ve tvarech perfekta je vokálem chíreq
nebo ṣēre, ve tvarech imperfekta segol.
q

ית
ָ גָּ ֫ ִל

ִתּגְ ֫ ֶלינָ ה

ni

ית
ָ נִ גְ ֫ ֵל

ִתּגָּ ֫ ֶלינָ ה

hi

ית
ָ ִהגְ ֫ ִל

ַתּגְ ֫ ֶלינָ ה

יתי
ִ ִהגְ ֫ ֵל
•

Infinitiv constructus všech kmenů má afformativ  תs neproměnnou samohláskou ô
(psáno obvykle s podkladem: q גְּ לו ֺת, ni הגָּ לו ֺת,ִ pi גַּ לּו ֺת, hi )הגְ לו ֺת.
ַ

•

Jediným silným tvarem je pasivní participium qalu ()גָּ לוּי.

•

Zvláštní skupinou tvarů třídy  ל׳הjsou zkrácené tvary (tzv. apokopáty), u nichž
koncová samohláska včetně podkladu  הodpadá (a přízvuk se posouvá o slabiku
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dopředu). Tyto tvary se užívají zejména – nikoli však výlučně – ve funkci jussivů
)a ve tvarech narativů (konsekutivního imperfekta). Náhradní samohláska e (segol
– v kmenové slabice druhotně působí změnu v samohlásce preformativní slabiky
v preformativu qalu se barva samohlásky připodobňuje ē (ṣēre), může však zachovat
také původní ī ; v preformativu hifílu se samohláska mění na ē (segol).

וַ ִ֫יּגֶ ל

וַ יְ ֫ ַגל

וַ ֶ֫יּגֶ ל

ִ֫יגְ ְל

ֵ֫יגֶ ל

ֵ֫יגְ ְל

ִ֫יגֶ ל

s původním vokálem ī

<

יִ גְ ֶלה

impf

יִ גָּ ל

<

יִ גָּ ֶלה

impf

ִהגָּ ל

<

ִהגָּ ֶלה

imp

יְ גַ ל

<

יְ גַ ֶלּה

impf

גַּ ל

<

גַּ ֶלּה

imp

ֶ֫יגֶ ל

ַ֫יגְ ְל

<

יַ גְ ֶלה

impf

ֶ֫הגֶ ל

ַהגְ ְל

<

ַהגְ ֶלה

imp

q

ni

pi

hi

ל׳ה Vzorové tvary

יתי
גָּ ָלה יִ גְ ֶלה יִ גָּ ֶלה גְּ לוֹת ָגּ ְֽל ָתה גָּ לוּ וַ יִּ גֶ ל וַ יִּ גָּ ל וַ יְ גַ ל וַ יֶּ גֶ ל וְ ִהגְ ְל ָתה וַ יִּ גְ לוּ וְ ִהגָּ לוֹת גַּ לּוֹת ִה ְתגַּ ָלּה גִּ ִלּ ִ
יתם
יתי גְּ ִלי וְ ַה ַמּגְ ֶלה גָּ ִלית נִ גְ ֶלה נִ גְ ָלה ִהגָּ ִלי ְלגֻ לּוֹת ַהגְ ֵלה וְ גֻּ ֵלּ ֶ
יתי ַתּגְ ֶלה יָ גְ ֶלה ְתּגַ ֶלּה וְ ִה ְתגַּ ִלּ ִ
ָהגְ ֵל ִ
יתם גֻּ ְלּ ָתה ִתּגְ ֶלה יִ ְתגַ ל נִ גְ ְל ָתה ַמגְ ֶלה ְתּגֻּ ִלּי גִּ לּוּ ַאגְ ֶלה ָאגְ ֶלה ֶאגְ ֶלה וָ ֶאגָּ ֶלה יִ גָּ ל
ֶא ְתגַּ ֶלּה ִתּגְ לוּ גְּ ִל ֶ
ֲאגַ ֶלּה ִהגְ לוּ ַהגְ לוּ ָהגְ לוּ יַ גְ לוּ נִ גְ ִלינוּ ֲאגֻ ֶלּה גּ ֶֹלה גַּ ל יִ גְ ְל יֵ גְ ְל יִ גֶ ל ַהגָּ לוּי ִה ְתגַּ לּוֹת גֻּ ֵלּית וַ יִּ ְתגַּ לּוּ יַ גְ ְל יֶ גֶ ל
ית ִתּגָּ לוּ גּ ָֹלה וַ יְ גַ ֶלּה ִהגְ ָלה ִתּגְ ֶלינָ ה ִתּגָּ ֶלינָ ה וַ ַתּגְ ֶלינָ ה ְמגַ ֶלּה
וַ יֶּ גֶ ל ַה ַמּגְ ֶלה גְּ לוּ וַ ֶתּגֶ ל ַהגְ לוֹת ָהגְ לוֹת גָּ ִל ָ
יתן גַּ ִלּי וַ ַתּגְ לוּ ָתּגְ ֶלה גִּ ְלּ ָתה וַ ִתּגָּ ל ְתּגַ ִלּי ְתּגֻּ לּוּ וַ ִתּגְ ֶלה נִ גְ ֵלית ִהגָּ לוּ גֻּ ָלּה ִה ְתגַּ ִלּית יִ גְ לוּ
וְ גִּ לּוּ יָ גְ לוּ גְּ ִל ֶ
יתם
יתי גִּ ִלּית וַ יִּ גָּ לוּ וְ ִה ְתגַּ ִלּ ֶ
ית ִתּגְ ִלי וַ ִתּגָּ ֶלה ִהגָּ לוֹת וַ יֵּ גֶ ל וַ יֶּ גֶ ל וַ יְ גַ ל גַּ ל ְמגֻ ֶלּה נִ גָּ ֶלה גָּ ִל ִ
יַ גְ ֶלה ָמגְ ֶלה גֻּ ֵלּ ָ
יתי גֻּ לּוּ גְּ ֵלה וָ ֶאגָּ ל וָ ֶאגֶ ל וַ יְ גַ לּוּ גַּ לּוּ ַהגְ לוֹת גּ ִֹלים ִהגָּ ֵלה ִהגָּ ל־נָ א ַה ַמּגְ לוֹת גִּ ִלּינוּ
גְּ ֶלינָ ה וְ נִ גְ ְל ָתה נִ גְ ֵל ִ
יתי וַ ִתּ ְתגַּ ִלּי גָּ לוּי גְּ לוּיָ ה
וְ ִהגְ ִלינוּ וָ ֶאגְ ֶלה וְ גָּ לוּ גַּ לּוּ גִּ לּוּ גֻּ לּוּ יְ גֻּ לּוּ גֻּ ֵלּינוּ וַ ִתּגָּ ֶלינָ ה יְ גַ ֶלּה גְּ לוֹת גֹּלוֹת גֻּ ֵלּ ִ
יתם וַ ְתּגַ לּוּ
יתן גִּ ִלּ ֶ
ית נִ גְ ֵל ֶ
ית ֶאגָּ ֶלה גִּ ִלּ ָ
יתם נְ גַ ֶלּה ִתּגָּ ִלי וַ יִּ גָּ ֶלה וְ גִּ ָלּה גַּ ֶלּינָ ה נִ גְ ֵל ָ
יתם ִהגְ ִל ֶ
גָּ ִלינוּ נִ גְ ֵל ֶ
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פ׳ר  a současněל׳ה slovesa
Slovesa s laryngální hláskou na místě I. radikálu mají vypáčenou preformativní
slabiku, v impf qalu obvykle s vokálem a (patah).

•

Vzhledem k tomu, že samohláska kmenové slabiky je u imperfektních tvarů sloves

•

 ve všech kmenech shodná, nelze pak tvaroslovně rozlišit qal a hifíl.ל׳ה
חרה עשׂה חנה slovesa

יתי וְ ָחנוּ וַ נַּ ֲע ֵשׂה ַתּ ֲח ֶרה ֲע ִשׂי
ית ַל ֲחרוֹת ָע ִשׂ ִ
יַ ֲע ֶשׂה וַ יַּ ַעשׂ ֶא ֱע ֶשׂה וָ ַ֫א ַעשׂ יַ ֲחנֶ ה וַ יִ ַחן ָח ָרה וְ ָח ִר ָ
ָהע ֶֹשׂה יַ ַעשׂ
ראה sloveso
 .וַ יַּ ְרא Kromě výše uvedených jevů má nepravidelný tvar nar 3. sg m

•

יתי ר ִֹאים ְראוֹת ֵ ֽי ָר ֶאה וַ יִּ ְראוּ
ָר ָאה יִ ְר ֶאה יֵ ֶרא וַ יַּ ְרא יַ ְר ֶאה ָראוּ נִ ְר ָאה ְראוּ וְ ָר ָאה ֶה ְר ָאה ָר ִא ִ
יתם ִל ְראוֹת
ית ְר ִא ֶ
ית ר ֶֹאה ְר ֵאה ֶא ְר ֶאה ִתּ ְראוּ נִ ְר ֲא ָתה וַ יֵּ ָרא וַ יַּ ְרא ִה ְר ִא ָ
ַה ְראוֹת וַ יִּ ְת ָראוּ ָר ִא ָ
ית
ית ְר ִאי ִתּ ְר ֶאה נִ ְראוּ ֵא ָר ֶאה ֵה ָראוֹת ֵ ֽי ָראוּ וְ ָראוּ ְוּראוּ וָ ֵא ֶרא ָה ְר ֵא ָ
ִתּ ְר ֶאה ֵתּ ֶרא וַ ֵתּ ֶרא וְ ָר ִא ָ
יתי ִתּ ְת ָראוּ ר ָֹאה ר ֹאוֹת ְראוֹת
נִ ְר ֶאה יִ ְראוּ ֵ ֽתּ ָר ֶאה נִ ְת ָר ֶאה ָר ִאינוּ ַמ ְר ֶאה ָ ֽהר ֶֹאה ְוּר ֵאה וַ ִתּ ְראוּ ָר ִא ִ
אוֹתם ָהר ֹאוֹת
יתם וַ ֵ ֽיּ ָראוּ ר ֵֹאי ר ַֹאיִ ְך ִבּ ְר ָ
ְוּר ִא ֶ
חיה  +היה slovesa

יתי ִ ֽבּ ְהיוֹת
ית ֱהיֵ ה יְ ִהי ַ֫ויְ ִהי ָ ֽהיְ ָתה ָהיִ ינוּ ֲהיִ י ֶ ֽא ְהיֶ ה ָהיִ ִ
יתי ָהיִ ָ
ָהיָ ה יִ ְהיֶ ה ָהיוּ ֱהיוֹת ָ ֽל ְהיוֹת נִ ְהיֵ ִ
ית ָהיִ ית וְ ָהיוּ וָ ֶא ְהיֶ ה נִ ְהיֶ ה וְ ָהיִ ָת ְתּ ִהי וַ ִתּ ְהיֶ ין ָ
ִ ֽתּ ְהיֶ ינָ ה ִ ֽתּ ְהיוּ וְ ָהיָ ה ֱהיוּ וִ ְהיוּ ִתּ ְהיֶ ה נִ ְהיְ ָתה ִ ֽנ ְהיֵ ָ
יתי וַ ְתּ ִהי וְ ָהיִ ינוּ
יְתה וַ יִּ ְהיוּ וְ ָהיִ ִ
וְ ָ ֽה ָ
יְתה ֶא ְחיֶ ה וַ יִּ ְחיוּ
יתי ְל ַה ֲחיוֹת וְ ָ ֽח ָ
ָחיָ ה יִ ְֽחיֶ ה ָחי ָחיוּ יְ ִחי ִל ְחיוֹת ְחיוּ ִחיָּ ה ְמ ַחיֶּ ה ְל ַחיּוֹת ֶ ֽה ֱחיָ ה ֶ ֽה ֱחיֵ ִ
יתם וַ ְתּ ִחי ְתּ ַחיֶּ ה
ית וְ ָחיוּ וַ יְ ִחי ֶו ְֽחיֵ ה ִתּ ְחיִ י ִתּ ְחיֶ ינָ ה ַה ֲחיוּ וִ ְחיִ ֶ
ֲא ַחיֶּ ה ִתּ ְחיוּ ַחיּוּ וּנְ ַחיֶּ ה ִתּ ְחיֶ ה ָחיִ ָ
ית נִ ְחיֶ ה וְ ָחיָ ה יִ ְחיוּ
וְ ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַחיֶּ ה יְ ַחיּוּ וְ ָחיִ ָ
) (hištafelחוה sloveso
Druhá radikála waw je u tohoto slovesa znělou souhláskou.

•

יתי
ית וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֵ ִ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ י וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ין ָ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה
יתם
וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
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Cvičení:
• tvary:

וּבּ ְכ ָתה
יתי ִכּ ְסּ ָתה יִ גָּ ֶלה גְּ לוֹת ָגּ ְֽל ָתה גָּ לוּ ַה ְבּנוּיָ ה וַ ֶיִּבן ָשׁ ִתית ִצוָּ ה יֵ ֶרא וַ יַּ ְרא יַ ְר ֶאה ָ ֽ
גָּ ָלה יִ גְ ֶלה ָבּ ִכ ִ
וּל ַצוֹּת ִתּ ְרבּוּ ִל ְשׁתּוֹת ָהיָ ה ִתּ ְבנוּ
ָחנוּ ָראוּ וַ ְתּ ַכס נִ ְר ָאה ָו ֶֽא ְב ֶכּה ְראוּ וַ יִּ גֶ ל וַ יִּ גָּ ל וַ יְ גַ ל וַ יֶּ גֶ ל ִכּ ָסּה ָבּכוּ ְ
יתם ָבּנוּי ִה ְר ָבּה ֶא ְשׁ ֶתּה וָ ֵא ְשׁ ְתּ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וַ ִתּ ְשׁתּוּ בּ ֶֹכה
יתי ְבּ ִכ ֶ
וְ נִ ְבנְ ָתה וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֻצוֵּ ִ
ית
ית ֱהיֵ ה ִה ְר ְבּ ָתה ִה ְר ִבּ ָ
יתי ָהיִ ָ
יְכסּוּ יִ ְהיֶ ה ָשׁתוּ ֲחנוֹת וַ ְיִּבכּוּ ָהיוּ ִצוְּ ָתה ֱהיוֹת ֲא ַצוֶּ ה ָ ֽל ְהיוֹת נִ ְהיֵ ִ
וַ ַ
יתם וַ יִּ גְ לוּ ְל ַצוֹּת ָשׁ ִתינוּ וְ ִהגָּ לוֹת גַּ לּוֹת וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ ִה ְתגַּ ָלּה בּ ִֹכיָּ ה
ית בּ ִֹכים וְ ִהגְ ְל ָתה ַצו ְוּר ִב ֶ
ִתּ ְשׁ ֶתּה ִכּ ִסּ ָ
יתי וַ ֶיִּבן יְ ַצוֶּ ה שׁ ָֹתה וַ יִּ ַחן ָה ְר ֵבּה יִ ְשׁ ֶתּה ְיִבנוּ ַתּגְ ֶלה בֹּנִ ים וִ יִּ ְשׁתּוּ יָ גְ ֶלה
יתי וְ ַצוּוּ ָהגְ ֵל ִ
ִכסּוּ יִ ְשׁתּוּ גִּ ִלּ ִ
יתה ִתּ ָבּנֶ ה ִל ְבכּוֹת ִה ְר ִבּינוּ ר ֶֹאה ְר ֵאה ִתּ ְבנֶ ה
יתי וְ ָשׁתוּ ֻצוֵּ ָ
ית בֹּנֵ י ִה ְר ֵבּ ִ
ְתּגַ ֶלּה וַ יִּ ְת ָראוּ וַ ְתּ ַכסּוּ ָר ִא ָ
יְכס
יתי וַ ַ
יתי גְּ ִלי וְ ַה ַמּגְ ֶלה וַ ְיִּבנוּ ִתּ ְשׁתּוּ וְ ָחנִ ִ
ֶא ְר ֶאה ִתּ ְראוּ וְ ִכּ ֵסּ ִתי ַהבֹּנֶ ה נִ ְר ֲא ָתה וַ יֵּ ָרא וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וְ ִה ְתגַּ ִלּ ִ
יתם נִ גְ ָלה
ית ַה ַמּ ְר ֶבּה גָּ ִלית ַהשּׁ ִֹתים וַ יְ ַצו וַ יְ ַצוּוּ נִ גְ ֶלה ַהבּ ִֹכיָּ ה ֻצוָּ ה ְשׁ ִת ֶ
נִ ְבנָ ה וְ ִצוָּ ה וַ יַּ ֲחנוּ וְ ַצו וְ ָר ִב ָ
וּבנִ ינוּ ָו ֲֽא ַצו ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה
יְכסּוּ ַה ְרבּוֹת ָ
ית ְבּכוּ ַתּ ֲחנוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה ַ
בֹּנֶ ה וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְשׁתוֹת וְ ִצוִּ ָ
יתי ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ וְ נִ ְבנֵ ית ַא ְר ֶבּה וַ יֶּ ֶרב ָחיָ ה וַ ְתּ ַכס יִ ְֽחיֶ ה ָחי ְמ ַב ָכּה ְמ ַכ ִסּים וַ ִתּ ְב ֶכה
וְ נִ ְבנְ ָתה ֶא ְב ֶכּה ִצוִּ ִ
יתם ְלגֻ לּוֹת ַהגְ ֵלה
וּבנוּ ִל ְחיוֹת ְחיוּ וְ ִא ָבּנֶ ה ִחיָּ ה וַ יִּ ְרבּוּ וַ ֵתּ ְבךְּ ְמ ַחיֶּ ה ִהגָּ ִלי ִה ְר ֵבּ ֶ
ְמ ַצוֶּ ה ְבּנוֹת ָחיוּ יְ ִחי ָ
ית וַ ַתּ ְר ִבּי
יתי נִ ְראוּ ֵא ָר ֶאה ֵה ָראוֹת ִצוִּ ָ
ית ְר ִאי וְ ֶא ְב ֶכּה ִתּ ְר ֶאה ִכ ִסּנוּ ְמ ַכ ֶסּה ְבּנוּיִ ים וְ ִצוִּ ִ
וְ ִה ְר ָבּה וְ ָר ִא ָ
יְכס
יתי נִ גְ ְל ָתה ִה ְרבּוּ וַ ַ
יִתגַ ל ָבּנִ ִ
יתם גֻּ ְלּ ָתה וַ ְיִּבכּוּ ִתּגְ ֶלה ְ
יתם ָבּנוּ ֶא ְתגַּ ֶלּה ִתּגְ לוּ גְּ ִל ֶ
ֵ ֽי ָראוּ ֶא ְבנֶ ה וְ גֻּ ֵלּ ֶ
ית נִ ְהיֶ ה וְ ָהיִ ָת ְתּ ִהי ְתּגֻּ ִלּי גִּ לּוּ ְוּראוּ
ית ַכסּוֹת ָהיִ ית ְמ ַצוָּ ה וְ ָהיוּ וָ ֶא ְהיֶ ה ָבּנִ ָ
יתי ַמגְ ֶלה ְמ ַבכּוֹת ִ ֽנ ְהיֵ ָ
ָשׁ ִת ִ
ית ָ ֽבּנְ ָתה ַתּ ְרבּוּ נִ ְר ֶאה יִ ְראוּ ֵ ֽתּ ָר ֶאה נִ ְת ָר ֶאה ַאגְ ֶלה ָאגְ ֶלה ֶאגְ ֶלה וָ ֶאגָּ ֶלה ְתּ ַכס יִ גָּ ל
וָ ֵא ֶרא ָה ְר ֵא ָ
ֲאגַ ֶלּה
• věty:

ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת וַ ֶיִּבן ָשׁם ִמזְ ֵבּ ַח ַליהוָ ה ַהנִּ ְר ֶאה
אמר ְלזַ ְר ֲעָך ֶא ֵתּן ֶא ָ
ל־א ְב ָרם וַ יּ ֹ ֶ
 1.וַ יֵּ ָרא יְ הוָ ה ֶא ַ
ל־א ֶשׁר
ר־בּהּ ַליהוָ ה ַרק ָר ָחב ַהזּוֹנָ ה ִ ֽתּ ְחיֶ ה ִהיא וְ ָכ ֲ
ל־א ֶשׁ ָ
ֵא ָליו׃  2.וְ ָהיְ ָתה ָה ִעיר ֵח ֶרם ִהיא וְ ָכ ֲ
ת־ה ַמּ ְל ָא ִכים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְחנוּ׃  3.וַ יַּ ֲחנוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְב ִמ ְד ַבּר ִסין וְ ֵאין ָשׁם
יאה ֶא ַ
ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִ ת ִכּי ֶה ְח ִבּ ָ
אמר ָל ֶהם
ֹלהים וַ יּ ֹ ֶ
אמרוּ ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵתּן ָלנוּ ַמיִם וְ נִ ְשׁ ֶתּה׃  4.וַ ָיְב ֶרְך א ָֹתם ֱא ִ
ַמיִם ִל ְשׁתּוֹת ָה ָ ֽעם׃ וַ יּ ֹ ְ
וּמ ְלאוּ ֶא ָ
ל־ה ָא ָדם ֵלאמֹר׃  6.וַ יִּ ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֵשׁם
ֹלהים ַע ָ
ת־ה ָא ֶרץ ...׃  5.וַ יְ ַצו יְ הוָ ה ֱא ִ
ְפּרוּ ְוּרבוּ ִ
ֹלהים ָפּנִ ים ֶא ָ
ל־א ֶשׁר
ת־כּ ֲ
ֹלהים ֶא ָ
ל־פּנִ ים וַ ִתּנָּ ֵצל נַ ְפ ִשׁי׃  7.וַ יַּ ְרא ֱא ִ
יתי ֱא ִ
י־ר ִא ִ
יאל ִכּ ָ
ַה ָמּקוֹם ְפּנִ ֵ
ָע ָשׂה וְ ִהנֵּ ה־טוֹב ְמאֹד וַ יְ ִה ֶ
ל־בּיתוֹ ַא ֲח ָריו
ת־כ ֵ
ת־בּנָ יו וְ ֶא ָ
י־ע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי׃  8.וַ יְ ַצו ֶא ָ
ר־חי ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה
וְ ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶרְך יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
ל־יְמי ָא ָדם ֲא ֶשׁ ַ
וּמ ְשׁ ָפּט׃  9.וַ יִּ ְהיוּ ָכּ ֵ
לשׁים ָשׁנָ ה׃  10.וַ יּ ֹ ֶ
וּשׁ ִ
ְ
אמר ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה ֵלאמֹר ַאל ִתּ ָירא ִכּי ָעשׂ ֹה ֶ ֽא ֱע ֶשׂה ִע ְמָּך ֶח ֶסד׃ 11.
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LEKCE 16.

שׁ־דּ ָב ִרים
ת־בּנָ יו ֵלאמֹר׃ ִ 13.כּי יֵ ְ
ת־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
ת־א ִהיו׃  12.וַ יְ ַד ֶבּר יְ הוָ ה ַצו ֶא ַ
א־ראוּ ִאישׁ ֶא ָ
לֹ ָ
יעית
ֹלהים׃ ִ 16.בּ ְשׁנַ ת ַה ְתּ ִשׁ ִ
ת־ה ָעם ֵלאמֹר׃  15.וַ ְיֵּבךְּ ִאישׁ ָה ֱא ִ
ַה ְר ֵבּה ַמ ְר ִבּים ָ ֽה ֶבל׃  14.וַ יְ ַצוּוּ ֶא ָ
שּׁוּרה וַ יּ ֶֹשׁב א ָֹתם ַבּ ְח ַלח
ְך־אשּׁוּר ֶאת־שׁ ְֹמרוֹן וַ יֶּ גֶ ל ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ָ
הוֹשׁ ַע ָל ַכד ֶמ ֶל ַ
ְל ֵ
ְ
בּוֹרים ִל ְשׁתּוֹת יָ יִ ן׃ .
וּב ָחבוֹר ...׃ֵ 17. 78עינַ יִם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ ָאזְ נַ יִם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ְמעוּ׃  18.הוֹי גִּ ִ
יתם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ֹלהי
ם־ל ַבב ָדּוִ ד ִל ְבנוֹת ַבּיִת ְל ֵשׁם יְ הוָ ה ֱא ֵ
יתי ְל ִמ ְצ ַריִם׃  20.וַ יְ ִהי ִע ְ
ַ 19א ֶתּם ְר ִא ֶ
ת־ה ָעם ֵלאמֹר׃ .
הוֹשׁ ַע ֶאת־שׁ ְֹט ֵרי ָה ָעם ֵלאמֹר ִע ְברוּ ְבּ ֶק ֶרב ַה ַמּ ֲחנֶ ה וְ ַצוּוּ ֶא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  21.וַ יְ ַצו יְ ֻ
וּמ ַאת ָשׁנָ ה׃ 24.
לשׁים ְ
 22וְ ָהיָ ה ִכּי ִה ְר ְבּ ָתה ַחנָּ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃  23.וַ יְ ִחי ָא ָדם ְשׁ ִ
ל־א ֶרץ
א ְתָך ַעל ָכּ ֶ
אמר ַפּ ְרעֹה ֶאל־יוֹסף ְר ֵאה נָ ַת ִתּי ֽ ֹ
וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃  25.וַ יּ ֹ ֶ
ִמ ְצ ַריִם׃
Opakování
• tvary:

יוֹשׁיב
דע ַהגָּ לוּי ִה ְתגַּ לּוֹת גֶּ ֶשׁת ִ
תּוֹשׁב נַ גִּ ישׁ ִצוִּ י ָת גַּ ל גַּ שׁ יִ גֶ ל יְ ַר ֵחם וַ ִתּ ַקּח יֵ ַ
יַ ֲעמֹד א ַֹכל גּ ֶֹלה א ַֹמר וַ ֶ
יּוֹשׁב וַ יִּ ֶשׁב
יתי ֵבּ ַרְך ֻהגַּ שׁ וְ ֵתּן וַ ֶ
גֻּ ֵלּית גַּ ְשׁנָ ה ָל ַק ַח ְתּ וַ יִּ ְתגַּ לּוּ וַ יִּ וָּ ַשׁב וַ ַתּ ֲעב ְֹדנָ ה וַ ַתּ ֲע ַב ְדנָ ה וְ ִה ְרבּוּ וְ ָשׁ ִת ִ
ֹלק ַח
דוֹע ַה ֲע ִב ִידי וַ יְ ַצוּוּ ֵשׁב ִת ְשׁ ַתּ ַלּח ִהגַּ ַע ְתּ וְ ָרבוּ יִ גַּ שׁ ֵ
יטב ִהגַּ ְשׁ ֶתּם וַ ֶיִּבן ִצוָּ ה יָ ַ
וַ יֵּ ֶשׁב יְ ַר ֵחם וַ יֵּ ַדע ִתּ ַ
נוֹת ְר ְתּ וָ ֶא ְתנַ ֵחם ִ ֽתּ ְירשׁוּ ַה ֵבּט וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ
תּוּרד נֻ ַח ְמ ִתּי ַא ְשׁ ִל ַיח יַ גְ ְל יֶ גֶ ל יֵ ֵצא נְ ַשׁ ַלּח ַ
ַדּע ֵלאמֹר ַ
ית
וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְמ ַצוֶּ ה ְמ ַצוָּ ה ַא ִצּיל ֲא ָב ֵרְך יֶ ֱחזַ ק שׁ ֵֹמר וַ יִּ פֹּל שׁ ֵֹל ַח וַ יִּ ַחן וַ יַּ ֵצּל וַ יֵּ ֶרד וַ יִּ גַּ שׁ וַ יְ ַצ ֵחק וְ ִכ ִסּ ָ
נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֵלְך־נָ א וַ ְתּ ָ ֽבּ ְר ִכי וַ יֶּ גֶ ל וַ יֵּ ֶשׁב וַ יִּ ַקּח וַ יִּ וָּ ֵד ַע יֵ ָע ֵבר נִ ַחם ִכּ ְסּ ָתה יַ ִצּיל וְ ִה ְשׁ ַתּ ַמּ ְרנוּ וַ יַּ ְשׁ ַלח
וְ ָשׁ ִתית ִדּ ֵבּר נָ ְק ַטל נָ ַתנּוּ ָנ ְֽתנוּ נֶ ֱע ַבד וַ יִּ ֵתּן ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה ְוּראוּ נָ ַת ִתּי ִתּ ְק ִחי ָ ֽשׁ ְמ ָרה וְ ִר ַח ְמ ִתּי וָ ֵא ֶרא וַ יְ ַצו
ית נַ גִּ ישׁ נֶ ֱע ָבר ָו ֲֽא ַצו נִ ְר ֶאה נָ ַת ְתּ ְמ ַשׁ ֵלּ ַח יִ ְראוּ ֵ ֽתּ ָר ֶאה
אוֹשׁיב וַ ִתּ ְרבּוּ ֶר ֶשׁת י ֶֹר ֶשׁת ָה ְר ֵא ָ
ִהנָּ ֵצל וָ ִ
הוֹשׁיב נִ ְת ָר ֶאה ֶל ֶדת וְ ִה ַצּ ְל ִתּי נַ ֲע ִביד ִכּ ֵסּ ִתי בּ ַֹר ְכ ָתּ ִתּ ְקחוּ ֲא ַצ ֵחק
ִ
יתי ִהנָּ ֵצל יִ ַיבשׁ שׁ ֶֹמ ֶרת
וְ ִצוִּ ִ
יּוֹליכוּ נֶ ֱעבֹר נֵ ָע ֵבר וְ ִשׁ ַלּח וְ ַשׁ ַלּה ְשׁ ַלח וְ שׁ ֵֹל ַח
יתי ֵתּת וַ ִ
ַה ַמּגְ ֶלה יִ גְּ עוּ ִה ְר ְבּ ָתה ִה ָשּׁ ֵל ַח גְּ לוּ וַ ֶתּגֶ ל ָחנִ ִ
ית
יטיבוּ וְ ִה ְר ִבּ ָ
נוֹשׁ ָבה ֵה ִ
יטב יַ גְ ִבּ ַיהּ וַ יִּ פֹּל וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִה ַצּ ְל ֶתּם וַ ֵתּ ֶלד וְ ַצו וְ ַקח ְ
נוֹשׁ ְב ֶתּן יִ ַ
ַ
יט ְבנָ ה ַהגְ לוֹת נְ ֻר ַחם
הוּשׁ ְב ְתּ ְיִבנֶ ה נִ ַחם ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִתּ ְקחוּ וַ ֵתּ ֵ
ִתּ ַקּח בּ ַֹרְך ִתּ ְק ִחי נִ גַּ ְשׁ ְתּ ֵתּ ַד ְענָ ה יִ נָּ ֵתּן ַ
ית ֲעב ְֹדנָ ה ַכסּוֹת ְמ ָב ֵרְך וַ יַּ גֶּ שׁ ַצו וַ ֵתּ ְלכוּ וְ גַּ ע
ישׁי גָּ ִל ָ
ְל ַצוֹּת ֵבּ ַר ְכ ִתּי ָהגְ לוֹת וָ ֶאפֹּל ִה ְר ָבּה ֵה ָ ֽע ְב ִדי ַמגִּ ֵ
יתם וַ יִּ גַּ שׁ ְמ ָ ֽבּ ְר ִכים גֶּ ֶשׁת וַ יְ ִחי ֶו ְֽחיֵ ה וְ ֵתת נַ ֵחם ִק ְטלוּ ֵתּ ָע ֵבר וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֵא ָח ֵמד נִ גַּ שׁ
יתם ְר ִב ֶ
ִה ְר ֵבּ ֶ
יתי וְ נִ גְּ ָשׁה נֻ ַח ְמ ָתּ נְ ָמ ֵאן
ית ֻצוֵּ ִ
אוּשׁב ֵתּן נֶ ְח ְמדוּ וַ יֶּ ֶרב ִתּ ְשׁתּוּ וְ ִצוִּ ָ
ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה וַ ִתּ ֵתּן ִ ֽתּ ְחיִ י ַמ ֵהר וָ ַ
יעים ַתּ ִפּילוּ יֵ ַדע יִ נָּ גֵ שׁ ֶא ֵתּן ֶה ֱע ַב ְד ֶתּם וְ ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְתּ ַצוֶּ ה ִהוָּ ֵשׁב וַ ְתּ ַצ ֵחק ַשׁ ַלּח ִה ַצּ ְל ֶתּם ַדּ ַעת
מוֹשׁ ִ
ְל ִ
ָ = nom. pr.חבוֹר ֲ = nom. pr. ,ח ַלח 78
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יתם ַדּע וַ ְתּ ִחי ִתּגָּ לוּ
יתי ַה ִצּילוּ ְתּ ָ ֽבּ ְרכוּ וִ ְחיִ ֶ
תּוּשׁב וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִ ֽתּ ְחיֶ ינָ ה ַה ֲחיוּ ַהגֵּ שׁ ִצוִּ ִ
ַ
יֵ ֵשׁב
גּ ָֹלה ֶשׁ ֶבת וַ יְ גַ ֶלּה ִצוְּ ָתה נִ גַּ ְשׁנוּ ַה ְרבּוֹת יִ ְשׁתּוּ וְ נֻ ַח ְמ ֶתּם וְ ִכּ ָסּה ִהגְ ָלה גְּ שׁוּ נֵ ֵשׁב ִתּגְ ֶלינָ ה ִתּגָּ ֶלינָ ה
הוֹתירוּ וְ ִה ְר ָבּה ִצוִּ ית
יתי וַ יִּ ְשׁתּוּ יִ ָירא יֵ ֶרא וַ יַּ ְרא יַ ְר ֶאה ַמ ִצּיל ִ
יִ ְרבּוּ ָחנוּ ֲחנוּ ִהגִּ ַיע וְ ִכסּוּ י ֵֹשׁב ִה ְר ֵבּ ִ
הוֹלְך נִ ְבנֶ ה וַ יַּ ֲחנוּ יָ גְ לוּ
וְ נִ גְּ שׁוּ ָראוּ נִ ְר ָאה ְראוּ ַא ְר ֶבּה ִכ ִסּנוּ ְדּעוּ ְמ ַכ ֶסּה וַ ַתּגְ ֶלינָ ה ְמגַ ֶלּה וְ גִּ לּוּ ֻהגַּ ְשׁנוּ ֵ
ישׁי
הוֹד ְע ָתּ וְ ַצוּוּ גַּ ִלּי וַ ִתּ ְשׁתּוּ ַתּגִּ ִ
יתן וַ ַתּ ֵצּל ַ
ֶא ְבנֶ ה גְּ ִל ֶ
• věty:

ֹלתיו
יטב ִלבּוֹ וַ יֵּ ֶלְך ִל ְשׁ ַכּב ִבּ ְק ֵצה ָה ֲע ֵר ָ ֑מה* וַ ִתּגַּ שׁ רוּת וַ ְתּגַ ל ַמ ְרגְּ ָ
אכל בּ ַֹעז וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וַ יִּ ַ
 1.וַ יּ ֹ ַ
ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת וַ ֶיִּבן ָשׁם ִמזְ ֵבּ ַח
אמר ֵא ָליו ְלזַ ְר ֲעָך ֶא ֵתּן ֶא ָ
ל־א ְב ָרם וַ יּ ֹ ֶ
וַ ִתּ ְשׁ ָכּב׃ 2. 79וַ יֵּ ָרא יְ הוָ ה ֶא ַ
יתהּ וַ ֵתּ ֶשׁב ְבּ ֶא ֶרץ
ֹלהים וַ ֵתּ ֶלְך ִהיא ְל ֵב ָ
ַליהוָ ה ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ָליו׃  3.וַ ַתּ ַעשׂ ָ ֽה ִא ָשּׁה ִכּ ְד ַבר ִאישׁ ָ ֽה ֱא ִ
ֹלהים לֹא־טוֹב ֱהיוֹת ָה ָא ָדם ְל ַבדּוֹ ֶא ֱע ֶשׂה־לוֹ ֵעזֶ ר
אמר יְ הוָ ה ֱא ִ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים׃  4.וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָל ֶהם׃  6.וַ יֵּ ֶרד יְ הוָ ה ִל ְראוֹת
ְכּנֶ גְ דּוֹ׃  5.וַ יֵּ ְלכוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יַּ ַע ְבדוּ ֱא ִ
ת־ה ִעיר וְ ֶא ַ
ן־תּ ְשׁ ִעים ָשׁנָ ה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים וַ יֵּ ָרא
ת־ה ִמּגְ ָדּל ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ְבּנֵ י ָה ָא ָ ֽדם׃  7.וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶבּ ִ
ֶא ָ
וּבינֵ יָך
יתי ֵבּינִ י ֵ
אמר ֵא ָליו ֲאנִ י ֵאל ַשׁ ַדּי ִה ְת ַה ֵלְּך ְל ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים׃ וְ ֶא ְתּנָ ה ְב ִר ִ
ל־א ְב ָרם וַ יּ ֹ ֶ
יְ הוָ ה ֶא ַ
ל־פּנָ יו וַ יְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ֱא ִ
אוֹתָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד׃ וַ יִּ פֹּל ַא ְב ָרם ַע ָ
אמר
ֹלהים ֵלאמֹר ...׃  8.וַ תּ ֹ ֶ
ְ
וְ ַא ְר ֶבּה
לשׁת ֳח ָד ִשׁים
ת־א ִבינוּ יַ יִ ן וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּ ה ֵמ ָא ִבינוּ זֶ ַרע׃  9 .וַ יְ ִהי ְכּ ִמ ְשׁ ֶ
ַה ְבּ ִכ ָירה ְל ִכי נַ ְשׁ ֶקה ֶא ָ
יהוּדה ֵלאמֹר ָזֽנְ ָתה ָתּ ָמר ַכּ ָלּ ֶתָך וְ גַ ם ִהנֵּ ה ָה ָרה ִלזְ נוּנִ ים׃  10.וָ ֵא ֶרא וְ ִהנֵּ ה ָמ ֵלא ְכבוֹד־יְ הוָ ה
וַ יֻּ גַּ ד ָ ֽל ָ
ת־בּית יְ הוָ ה וָ ֶאפֹּל ֶא ָ
ֶא ֵ
ן־היַּ יִ ן וַ יִּ ְשׁ ַכּר וַ יִּ ְתגַּ ל ְבּתו ְֺך ָא ֳהֹלה׃  12.לֹא
ל־פּנַ י׃  11.וַ יֵּ ְשׁ ְתּ נ ַֹח ִמ ַ
ֹלהיָך ֵאל
ל־תּמוּנָ ה  ...לֹא ִת ְשׁ ַתּ ְחוֶ ה ָל ֶהם וְ לֹא ַת ֲעבֹד א ָ ֹ֑תם ִכּי ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ה־לָך ֶפ ֶסל וְ ָכ ְ
ַת ֲע ֶשׂ ְ
ל־דּוִ ד ָא ִבי יַ ַען ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
ַקנָּ א׃  13.וַ יְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶא ָ
אמר יְ הוָ ה ֶא ָ
ת־ה ָאם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר׃  14.וַ יּ ֹ ֶ
ם־בּנְ ָך
ם־ל ָב ֶ ֽבָך׃ ַרק ַא ָתּה לֹא ִת ְבנֶ ה ַה ַבּיִת ִכּי ִא ִ
ם־ל ָב ְבָך ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי ֱה ִטיב ָֹת ִכּי ָהיָ ה ִע ְ
ִע ְ
יְמי
יְכל ַבּ ֶה ֶבל ֵ
יְכס ֶה ָענָ ן ֶא ָ
ל־ה ָ ֑הר וַ ַ
הוּא־יִבנֶ ה ַה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי׃  15.וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה ֶא ָ
ְ
ת־ה ָ ֽהר׃  16.וַ ַ
ן־שׁם ַא ְב ָרם ִמזְ ֵבּ ַח ַליהוָ ה וַ יִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה׃ .
ְר ָשׁ ִעים׃  17.וַ ְיֵּבךְּ ִחזְ ִקיָּ הוּ ְבּ ִכי גָ דוֹל׃  18.וַ ֶיִּב ָ
ל־צ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם וְ ַל ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ ַליָּ ֵר ַח אוֹ ְל ָכ ְ
 19וַ יֵּ ֶלְך וַ יַּ ֲעבֹד ֱא ִ
יהם וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ַא ְר ָצה ַליהוָ ה׃  21.וַ יֶּ ֱא ַהל
ת־דּ ְב ֵר ֶ
יתי׃  20.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ֶא ִ
א־צוִּ ִ
לֹ ִ
ל־א ֶשׁר ָל ֶהם
ן־שׁם ִמזְ ֵבּ ַח ַליהוָ ה׃  22.וַ יֵּ ְרדוּ ֵהם וְ ָכ ֲ
ַא ְב ָרם וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶשׁר ְבּ ֶח ְברוֹן וַ ֶיִּב ָ
ת־יוֹאב ֵלאמֹר ...
ָ
אבדוּ ִמתּוְֹך ַה ָקּ ָהל׃  23.וַ יְ ַצו ַה ֶמּ ֶלְך ֶא
יהם ָה ָא ֶרץ וַ יּ ֹ ְ
ַחיִּ ים ְשׁא ָֹלה וַ ְתּ ַכס ֲע ֵל ֶ
ל־דּ ַבר ַא ְב ָשׁלוֹם׃  24.וַ ְיִּבכּוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־מ ֶֹשׁה
ת־יוֹאב ַע ְ
ָ
ל־ה ָעם ָשׁ ְמעוּ ְבּ ַצוֹּת ַה ֶמּ ֶלְך ֶא
וְ ָכ ָ
“ֲ = „stohע ֵר ָמה 79

~~135

LEKCE 16.

יעי
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יְכל ֱא ִ
לשׁים יוֹם׃  25.וַ ַ
ְשׁ ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה׃
ל־מ ַל ְ
ִמ ָכּ ְ
• texty:

יכם
בוֹת ֶ
ֹלהי ֲא ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ִתּי ָל ֶהם ֱא ֵ
ֹלהים ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ָבא* ֶא ְ
ל־ה ֱא ִ
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ ֽ
 1.וַ יּ ֹ ֶ
ֹלהים ֶאל־מ ֶֹשׁה ֶ ֽא ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר
אמר ֱא ִ
ה־שּׁמוֹ ָמה א ַֹמר ֲא ֵל ֶהם׃ וַ יּ ֹ ֶ
ְשׁ ָל ַחנִ י* ֲא ֵל ֶיכ֑ם וְ ָ ֽא ְמרוּ ִלי ַמ ְ
ֹלהים ֶאל־מ ֶֹשׁה
אמר עוֹד ֱא ִ
יכם׃ וַ יּ ֹ ֶ
אמר ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ ֽא ְהיֶ ה ְשׁ ָל ַחנִ י* ֲא ֵל ֶ
אמר כֹּה ת ֹ ַ
ֶ ֽא ְהֶי֑ה וַ יּ ֹ ֶ
אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
יכם ֱא ֵ
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָ ה ֱא ֵ
אמר ֶא ְ
כֹּה־ת ֹ ַ
ה־שּׁ ִמי ְלע ָֹלם וְ זֶ ה זִ ְכ ִרי ְלד ֹר דּ ֹר׃ ֵלְך וְ ָא ַס ְפ ָתּ ֶאת־זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם
ְשׁ ָל ַחנִ י* ֲא ֵל ֶיכ֑ם זֶ ְ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ֵלאמֹר ָפּקֹד ָפּ ַק ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם
יכם נִ ְר ָאה ֵא ַלי ֱא ֵ
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־א ֶרץ ַה ְכּנַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָ ֽה ֱאמ ִֹרי
ת־ה ָעשׂוּי ָל ֶכם ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ וָ א ַֹמר ַא ֲע ֶלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֳענִ י ִמ ְצ ַריִם ֶא ֶ
וְ ֶא ֶ
ל־א ֶרץ זָ ַבת* ָח ָלב ְוּד ָ ֽבּשׁ׃(Ex 3,13–17) 80
וְ ַה ְפּ ִרזִּ י וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְבוּסי ֶא ֶ

יהן
ֹלה ֶ ֑
מוֹאב׃ וַ ִתּ ְק ֶראנָ ה ָל ָעם ְלזִ ְב ֵחי ֱא ֵ
ָ
ל־בּנוֹת
 2.וַ יֵּ ֶשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִשּׁ ִטּים וַ יָּ ֵחל* ָה ָעם ִלזְ נוֹת ֶא ְ
81

ר־אף יְ הוָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל׃
יהן׃ וַ יִּ ָצּ ֵמד יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ַעל ְפּעוֹר וִ יִּ ַח ַ
אֹלה ֶ
אכל ָה ָעם וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ֵ ֽל ֵ
וַ יּ ֹ ַ
)(Nu 25,1–3

יוּ־לְך׃
וּמעוֹנְ נִ ים* לֹא יִ ְה ָ ֽ
 3.וְ ִה ְכ ַר ִתּי* ְכ ָשׁ ִפים* ִמיָּ ֶ ֑דָך ְ
בוֹתיָך ִמ ִקּ ְר ֶבָּ֑ך
וּמ ֵצּ ֶ
וְ ִה ְכ ַר ִתּי ְפ ִס ֶיליָך ַ
א־ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה עוֹד ְל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶ ֽדיָך׃
וְ ל ֹ ִ
וְ נָ ַת ְשׁ ִתּי ֲא ֵשׁ ֶיריָך ִמ ִקּ ְר ֶבָּ֑ך וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי ָע ֶ ֽריָך׃
יתי ְבּ ַאף ְ
וְ ָע ִשׂ ִ
וּב ֵח ָמה נָ ָקם ֶאת־ ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁ ֵ ֽמעוּ׃(Mi 5,11–14) 82
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם־יָ צֹא ֵת ֵצא
ֹלהי ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־צ ְד ִקיָּ הוּ כּ ָ
אמר יִ ְר ְמיָ הוּ ֶא ִ
 4.וַ יּ ֹ ֶ
יתָך׃ וְ ִאם
וּב ֶ ֽ
יִתה ַא ָתּה ֵ
ְך־בּ ֶבל וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ֶ ֑שָׁך וְ ָה ִעיר ַהזֹּאת לֹא ִת ָשּׂ ֵרף ָבּ ֵ֔אשׁ וְ ָח ָ
ל־שׂ ֵרי ֶמ ֶל ָ
ֶא ָ
א־ת ָמּ ֵלא
פוּה* ָבּ ֵאשׁ וְ ַא ָתּה ל ֹ ִ
וּשׂ ָר ָ
ל־שׂ ֵרי ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל וְ נִ ְתּנָ ה ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַ ד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ְ
א־א ָ
לֹ ֶ
ִמיָּ ֽ ָדם׃(Jr 38,17–18) 83
 „oplývat“, „přetékat“ (ptזָ ַבת > זוב | ְשׁ ָל ַחנִ י = ָשׁ ַלח  +נִ י | “ָ = pt „jsem přicházející“, „přicházímבא 80

)fm
“ ni = „spřáhnout seצמד | “ = „začítחלל 81
“ְ = „kouzla“, „hádáníמעוֹנְ נִ ים | “ְ = „kouzla“, „čáryכ ָשׁ ִפים | כרת > וְ ִה ְכ ַר ְת ִתּי 82
פוּה 83
וּשׂ ָר ָ
)שׂ רף( “ְ = „a spálili ji
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אמר ֵא ַלי
ה־אלּה וַ יּ ֹ ֶ
ֶ
ל־ה ַמּ ְל ָאְך ַהדּ ֵֹבר ִבּי ָמ
ת־עינַ י וָ ֵא ֶרא וְ ִהנֵּ ה ַא ְר ַבּע ְק ָרנוֹת׃ וָ א ַֹמר ֶא ַ
 5.וָ ֶא ָשּׂא ֶא ֵ
ירוּשׁ ַל ִם׃(Za 2,1–2) 84
ָ
ת־יהוּדה ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ
ָ
ַה ְקּ ָרנוֹת ֲא ֶשׁר זֵ רוּ* ֶא

לכ ִתּי
אתי ַא ֲח ֵרי ַה ְבּ ָע ִלים לֹא ָה ְ
אמ ִרי לֹא נִ ְט ֵמ ִ
ֵ 6.איְך תּ ֹ ְ
ְר ִאי ַד ְר ֵכְּך ַבּגַּ יְ א ְדּ ִעי ֶמה ָעשׂ ֹת ...׃ )(Jr 2,23a

ֹלהים
ֹלהים לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָה ָא ָדם ְל ַבדּוֹ ֶ ֽא ֱע ֶשׂה־לּוֹ ֵעזֶ ר ְכּנֶ גְ דּוֹ׃ וַ יִּ ֶצר יְ הוָ ה ֱא ִ
אמר יְ הוָ ה ֱא ִ
 7.וַ יּ ֹ ֶ
ל־ה ָא ָדם ִל ְראוֹת ַמה־יִּ ְק ָרא־לוֹ וְ כֹל
ל־חיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵאת ָכּל־עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם וַ ֵיָּבא* ֶא ָ
ן־ה ֲא ָד ָמה ָכּ ַ
ִמ ָ ֽ
וּלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם
ל־ה ְבּ ֵה ָמה ְ
ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא־לוֹ ָה ָא ָדם נֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה הוּא ְשׁמוֹ׃ וַ יִּ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵשׁמוֹת ְל ָכ ַ
ל־ה ָא ָדם וַ יִּ ָ ֑
ֹלהים ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַע ָ
א־מ ָצא ֵעזֶ ר ְכּנֶ גְ דּוֹ׃ וַ יַּ ֵפּל יְ הוָ ה ֱא ִ
ישׁן וַ יִּ ַקּח
וּל ָא ָדם ל ֹ ָ
וּלכֹל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶ ֑דה ְ
ְ
ן־ה ָא ָדם
ר־ל ַקח ִמ ָ
ת־ה ֵצּ ָלע ֲא ֶשׁ ָ
ֹלהים ֶא ַ
ַא ַחת ִמ ַצּ ְלע ָֹתיו וַ יִּ ְסגֹּר ָבּ ָשׂר ַתּ ְח ֶתּנָּ ה*׃ וַ ֶיִּבן יְ הוָ ה ֱא ִ
אמר ָה ָא ָדם
ל־ה ָא ָדם׃ וַ יּ ֹ ֶ
ְל ִא ָ ֑שּׁה וַ ִיְב ֶא ָה* ֶא ָ
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ַרי
זֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם ֵ ֽמ ֲע ָצ ַמי ָ
ְלזֹאת יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה ִכּי ֵמ ִאישׁ ֻ ֽל ֳק ָחה־זֹּאת׃
ת־א ִביו וְ ֶא ִ
ב־אישׁ ֶא ָ
ל־כּן יַ ֲעזָ ִ
ַע ֵ
ת־אמּוֹ וְ ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁ ֔תּוֹ וְ ָהיוּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָ ֽחד׃(Gn 2,18–24) 85
ר־א ְפריִם וַ יִּ ַקּח־לוֹ ִא ָשּׁה
וּמ ֶלְך ֵאין ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יְ ִהי ִאישׁ ֵלוִ י גָּ ר ְבּיַ ְר ְכּ ֵתי ַה ֶ
 8.וַ יְ ִהי ַבּיָּ ִמים ָה ֶהם ֶ
הוּדה
ל־בּית ֶל ֶחם יְ ָ ֑
יה ֶא ֵ
ל־בּית ָא ִב ָ
הוּדה׃ וַ ִתּזְ נֶ ה ָע ָליו ִפּ ַילגְ ֔שׁוֹ וַ ֵתּ ֶלְך ֵ ֽמ ִאתּוֹ ֶא ֵ
ִפ ֶילגֶ שׁ ִמ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
יָמים ַא ְר ָבּ ָעה ֳח ָד ִשׁים׃ )(Sd 19,1–2
וַ ְתּ ִהי ָשׁם ִ

אמר ְל ֵבית יַ ֲעקֹב וְ ַתגֵּ ד
ן־ה ָהר ֵלאמֹר כֹּה ת ֺ ַ
ֹלהים וַ יִּ ְק ָרא יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ִמ ָ
ל־ה ֱא ִ
 9.וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה ֶא ָ
ל־כּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים וָ ָא ִבא* ֶא ְת ֶכם
יתי ְל ִמ ְצ ָ ֑ריִם וָ ֶא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ַע ַ
יתם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ַא ֶתּם ְר ִא ֶ
י־לי
ל־ה ַע ִמּים ִכּ ִ
יתם ִלי ְסגֻ ָלּה ִמ ָכּ ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
ת־בּ ִר ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶא ְ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ָ
ם־שׁ ַ
ֵא ָ ֽלי*׃ וְ ַע ָתּה ִא ָ
ל־בּנֵ י
יוּ־לי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲֹהנִ ים וְ גוֹי ָק ֑דוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶא ְ
ל־ה ָא ֶרץ׃ וְ ַא ֶתּם ִתּ ְה ִ
ָכּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃(Ex 19,3–6) 86

ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ ֲע ַב ְד ָתּם*
ֹלהיָך וְ ָ ֽה ַל ְכ ָתּ ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
 10.וְ ָהיָ ה ִאם־ ָשׁכ ַֹח ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
“ pi = „rozprášit“, „rozehnatזרה 84
“ = „a přivedl jiוַ ִיְב ֶא ָה | “ַ = „místo níתּ ְח ֶתּנָּ ה | “ = „a přivedlוַ ֵיָּבא 85
)ֵ (pausaא ָ ֽלי > ֵא ַלי | “ = „a přivedl jsemוָ ָא ִבא 86
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יכם ֵכּן
ֶ ֵאבדוּ׃ ַכּגּוֹיִם ֲא ֶשׁר יְ הוָ ה ַמ ֲא ִביד ִמ ְפּנ
ֽ ֵ ֹ ית ָל ֶ ֑הם ַה ִעד ִֹתי* ָב ֶכם ַהיּ֔ וֹם ִכּי ָאבֹד תּ
ָ ִוְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחו
(Dt 8,19–20) 87יכם׃
ֶ ֹלה
ֵ אב֑דוּ ֵע ֶקב לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָ ה ֱא
ֵ ֺת
Slovíčka:
odkrýt / být zjevný

גָּ ָלה יִ גְ ֶלה וַ יִּ גֶ ל

q

נִ גְ ֶלה יִ גָּ ֶלה

ni

být odhalen / ukázat se

(!) ִהגְ ֶלה יַ גְ ֶלה וַ יֶּ גֶ ל

hi

vést do exilu, vyhnanství

גלה

גּוֹלה
ָ

(187×)

exil / zajetí / deportace

ָבּנָ ה וַ ֶיִּבן

q

בנה

stavět

(346/376×)

ָבּ ָכה ִתּ ְב ֶכה

q

בכה

plakat

(112/114×)

ָחנָ ה וַ יִּ ַחן

q

חנה

tábořit, postavit tábor

(143/143×)

ָכּ ָלה יִ ְכ ֶלה וַ ֵתּ ֶכל

q

כלה

být celistvý, ucelený / končit

ִכּ ָלּה וַ יְ ַכל

pi

ִכ ָסּה יְ ַכ ֶסּה וַ יְ ַכס

pi

כסה

 ִמ ְת ַכ ֶכּהpt וַ יִּ ְת ַכּס

(65/207×)

dokončit, dokonat

(141/207×)

přikrýt, zahalit

(134/155×)

přikrýt se

ָפּנָ ה יִ ְפנֶ ה וַ ֵ֫תּ ֶפן

q

פנה

obrátit se, ohlédnout se

(116/134×)

(!) ִצוָּ ה יְ ַצוֶּ ה וַ יְ ַצו

pi

צוה

přikázat

(485/494×)

(ית יִ ְר ֶבה וַ יִּ ֶרב )←רבב
ָ  ָר ִבq

רבה

být mnohý
rozmnožit, učinit početným

(162/225×)

pást

(168/168×)

q שׁתה

pít, napít se

(216/217×)

(!) ָר ָאה יִ ְר ֶאה וַ יַּ ְרא

q

vidět, spatřit, hledět

נִ ְר ָאה יֵ ָר ֶאה וַ יֵּ ָרא

ni

dát se vidět, ukázat se / zjevit se

ֶה ְר ָאה יַ ְר ֶאה וַ יַּ ְרא

hi

dát vidět, ukázat / zjevit

ִה ְר ָבּה יַ ְר ֶבּה וַ יֶּ ֶרב

hi

ָר ָעה יִ ְר ֶעה

q

ָשׁ ָתה יִ ְשׁ ֶתּה וַ יֵּ ְשׁ ְתּ

רעה
ראה

ר ֶֹאה

(1129/1303×)
(102/1303×)

vidoucí (prorok)

ַמ ְר ֶאה

vizáž, vzhled / jev

(103×)

(!!!) ָהיָ ה יִ ְהיֶ ה וַ יְ ִהי

q

být

(3561×)

יתי
ִ ֵנִ ְהיָ ה נִ ְהי

pf ni

היה

vyskytovat se, objevit se

87 „ = וַ ֲע ַב ְד ָתּםa budeš jim sloužit“ | „ = ַה ִעד ִֹתיujišťuji“, „varuji“

~138~

LEKCE 16.
ָחיָ ה יִ ְחיֶ ה וַ יְ ִחי

q

ִחיָּ ה יְ ַחיֶּ ה

pi

oživit, dát život

hi

zachovat při životu, dopřát života

 ַה ֲחיוֹתinf

ֶה ֱחיָ ה

חיה

(!!!) hištafel חוה

být živ, žít

hluboce se poklonit, vzdát úctu

(205/284×)

(170/170×)

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה

ִמזְ ֵבּ ַח
ַרק
ְצ ָד ָקה
( ַאיִ ן::) יֵ שׁ

ַחיִּ ים
ֶשׁ ֶמשׁ
יָ ֵר ַח
אוֹ
אכה
ָ ְמ ָל
ַאף

oltář

(400×)

jen, pouze

(109×)

spravedlnost, spravedlivé konání

(157×)

jest, existuje, tu jest

(140×)

život, čas života

(148×)

slunce

(134×)

měsíc, luna
nebo

(319×)

práce / poslání, úkol

(167×)

nos / hněv

(277×)
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LEKCE 17.
Slabá slovesa – třída ( ע׳יוK 77; W 76; S 41)
Hlavní pravidla:
•

Tuto třídu tvoří slovesa původně dvojkonsonantních kořenů, jejichž první radikál
tvoří dlouhou samohlásku (tzv. „duté kořeny“). Všechny tvary této slovesné třídy
jsou slabé. Intensivy se tvoří náhradním způsobem, např. zdvojením druhého
radikálu (slovesné kmeny polel, polal a hitpolel).

•

Vokál imperfekta je dlouhý – û, ô nebo î.88 Často se píše s podkladem (waw nebo jod).

•

Preformativní slabika je otevřená (dlouhá), tvoří ji vokál qameṣ ( )יָ קוּם יָבוֹשׁ ִיָביןnebo
ṣēre ()ה ִקים יֵבוֹשׁ.
ֵ

•

V perfektu qalu je dlouhým vokálem v kmenové slabice qameṣ ()קם ָ ֫קמוּ,
ָ před konsonantními afformativy krátký pataḥ ()ק ְמ ִתּי.
ַ֫

•

Ve tvarech hifílu je dlouhým vokálem v kmenové slabice ḥireq ()ה ִקים יָ ִקים.
ֵ Před
konsonantními afformativy se vkládá pomocný vokál ô (ve tvarech pf) nebo ê (tvary
impf), který vytváří přízvučnou slabiku; obvykle je psaný s podkladem (וֹתי
ִ ימ
֫ ֲה ִק
ימינָ ה
ֶ֫ )תּ ִק.
ְ

Vzorové tvary ע׳יו

מ ָת ֵה ִקים יָ ִקים ַבּנְ ָתּ ָק ָ֫מה ָ ֫קמוּ ָתּקוּם ָתּ ִקים נְ קוּמ ִֹתי ָתּ ִבינִ י
ֹ ֫ ָקם יָ קוּם יָ קֹם וַ ָ֫יּ ָקם ִבּין ִיָבין נָ קוֹם נְ קוּ
ימה
ָ הוּק ְמ ָתּ ִבּינ ִֹתי קוּם קוֹם ֵה ִק
ַ הוּקם ִבּינוּ ַק ְמ ְתּ יִ קּוֹם ָתּ ִקים
ַ פוּצוֹתי
ִ
ְֲה ִקימֹנוּ נָ פוֹץ ֶאכּוֹן נִ כּוֹן נ
ַ
קוֹמה
ָ ֲָה ִקימֹת נ
תּוּקם ָתּקוּמוּ ִהכּוֹן נְ פוּצוֹנוּ ִתּכּוֹבוּ ָא ִבין ִתּקּוֹמוּ ַק ְמ ָתּ ַק ְמ ֶתּם ָאקוּם ִתּקּוֹם
ַ מ ָת יָ ִקימוּ ִהקּוֹמוּ וַ יָּ ֶקם וַ יָּ ָקם ָה ֵקם
ֹ קוּמינָ ה וַ ִ֫יּ ֶבן נָ בוֹן נְ קוּ
ֶ֫ ְתּ
יוּקמוּ ֲה ִקימ ָֹת
ְ ימי
ִ פוּצוֹת ָה ִק
ָ
ְהוּק ְמ ְתּ נ
אוּקם ֲה ִקימ ִֹתי וַ ָתּ ָקם
ַ הוּק ְמ ֶתּם נָ ִקים נְ קוּמֹנוּ יָ קוּמוּ ִהקּוֹם
ַ קוּמי
ִ וַ יָּ ִקימוּ ָה ֵבן וַ יָּ קוּמוּ ַק ְמ ֶתּן ֶאקּוֹם
תּוּק ְמנָ ה
ַ קוּמה ָתּ ֵק ְמנָ ה
ָ הוּק ְמנוּ נִ קּוֹם ַק ְמנוּ נָ קוּם יִ קּוֹמוּ ֵמ ִקים נְ קוּמ ֶֹתם ָא
ַ הוּקמוּ
ְ ָתּ ִקימוּ וַ ִיָּבינוּ
נוּקם
ַ קוּמי וַ ָתּ ִקימוּ ֲה ִקימ ֶֹתם קוּמוּ
ִ ַק ְמ ִתּי ָתּ

88 Preformativní konjugace má podobně jako u tvarů silných sloves tři možnosti vokalizace kmenové slabiky podle základních vokálů: u ()יָ קוּם, a (resp. o,  )יָבוֹשׁa i ()יָ ִשׂים. Zdaleka nejfrekventovanější je vokál u ()יָ קוּם.
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LEKCE 17.

pomocné kmeny intensivů: polel, polal, hitpolel
• Kmeny intensivů se tvoří náhradní duplikací druhého radikálu, v kmenové slabice je
neproměnný dlouhý vokál ô.

רוֹמם כּוֹנַ נְ ָתּ
רוֹמ ְמ ִתּי ִה ְתכּוֹנֵ ן ִתּ ְתבּוֹנַ ן ְמ ֵ
קוֹמם כּוֹנֵ ן כּוֹנַ ן ַ
קוֹמם יִ ְת ֵ
קוֹמם יְ ַ
קוֹמם יְ ֵ
קוֹמם ִה ְת ֵ
קוֹמם ַ
ֵ
רוֹמ ְמנָ ה
יִתבּוֹנְ נוּ כּוֹנֲ נוּ ְתּר ֵֹמם ְתּ ַ
רוֹממוּ ְ
רוֹמם וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָתּ ֲ
רוֹמם וְ כוֹנַ נְ ִתּי ֲא ֵ
וּמ ָ
ִה ְתבֹּנַ נְ ָתּ וַ יְכוֹנֲ נוּ ְ
רוֹמם יִ ְתבּוֹנַ ן יְכוֹנֵ ן ִה ְתבּוֹנְ נוּ ִתּ ְתבּוֹנְ נוּ
רוֹמם וְ ַ
יִתכּוֹנַ ן וַ ְתּ ֵ
רוֹמם ֶא ְתבּוֹנַ ן ְ
ְתּכוֹנֵ ן יְ ֵ
מות sloveso
 („být mrtev“) je jediným případem, kdy je ve 3. os pf qalu vokálמות Stativní sloveso89
;)מת ֵמתוּ( ṣēre
).מ ְתנוּ( ֵ v ostatních osobách je vokál pataḥ
ַ֫

•

Nadto, při napojování konsonantních afformativů se souhláskou taw dochází k její
).מ ִתּי ַ֫מ ָתּה( asimilaci s druhým radikálem a vznikají tak dvojnásobně slabé tvary
ַ֫

•

מוֹתת ָתּ ִמית ָתּמוּת ֵה ִמיתוּ יָמוּתוּ ָתּמֹת
וּמת ֵמ ָתה מוּת ְמ ֵ
יָמית וַ ָ֫יּ ֶמת ֵ
ֵמת יָמוּת וַ ָ֫יּ ָמת ֵה ִמית ִ
מוֹתת וָ ַמ ָתּ וְ ֵה ִמית ָתּ ִ
מוּתי וַ ָ֫תּ ָמת ָלמוּת נָ מוּת ָתּ ִמית
וָ ַמ ִתּי ֵמתוּ ַמ ְתנוּ ֵמ ִתים יָ מֹת מוֹת ָא ִמית ְתּ ֵ
מוּמת
ָ
יוּמתוּ
תּוּמת ְ
מוֹתת וָ ֵמתוּ ָה ִמית וַ ַ
תּוּמת וַ ֲא ֵ
ַ
יוּמת ָתּמוּתוּ
וַ יָּ ֻמתוּ וַ יָּ ִמיתוּ ָאמוּת וְ ָא ִמית ַ
מּוּמ ִתים
מוּתי וַ ָ֫תּ ָמת ָלמוּת נָ מוּת ָתּ ִמית וַ ָ֫יּ ֻמתוּ וַ יָּ ִמיתוּ ַה ָ
מוּתה ָתּ ִ
ָא ָ
בוא sloveso
 (q „vejít“, „vstoupit“, „přijít“) tvoří kmenovou slabiku v pf a pt qaluבוא U slovesa
dlouhý vokál qameṣ, ve všech ostatních tvarech dlouhý vokál ô.

•

Ve tvarech hifílu je v kmenové slabice dlouhý vokál î (případně krácený do ē).

•

אתם
בוֹאה וַ ָתּבֹא ֲה ֵב ֶ
את ָאבֹא וְ ָא ָ
יאת ָבּ ָ
ָבּא יָבוֹא ָתּבֹא וַ יָּבֹא ֵה ִביא יָבֹא ִיָביא ֵיָבא וַ ָ֫יּ ֵבא וְ ֵה ֵב ָ
בוֹאי ָ֫בּ ָאה ָבּ ָ֫אה ַה ָבּ ִאים
וּבאנוּ וַ נָּ בֹא ָבּ ִאים וְ ֵה ִביא ָתּ ִ
אתי ָבּאוּ ָ
ָא ִביא ָה ִביא ָה ֵבא ָתּ ִביא ֵה ֵב ִ
אתי
אתם וַ ָתּבוֹא וְ ָה ִביאוּ ָתּבוֹא נָ ִביא ָבּ ִ
וּבא ָאבוֹא ָבּ ֶ
אתי ָ
יאה וַ ָתּ ֵבא וַ יָּבוֹא וְ ֵה ֵב ִ
ַה ָבּ ָאה וְ ֵה ִב ָ
יאים ְל ָה ִביא וַ ָ֫יּ ִבאוּ
וּבאת ָבּאנוּ וַ ִיָּביאוּ ָלבוֹא ָלבֹא ֵמ ִביא ְמ ִב ִ
ֵה ִביאוּ ָה ִביאוּ ָתּבֹאוּ ָבּאוֹת ְבּבֹא ָ
יוּבאוּ
הוּבאוּ ָ
יוּבא ֻה ָבאת ְ
הוּבא ָ
אתם ָ
וּב ֶ
וּמ ִב ֵאי ָתּבוֹאוּ ָ
אתם ְ
וּבאוּ וְ ֵה ִ ֽביאוּ יָבֹא ַ ֽו ֲה ֵב ֶ
יָבוֹאוּ נָ בֹא ָ
וּל ָה ִביא
אתי נָ בוֹא ְ
וּב ִ
מוּב ִאים ָ
ָ

ָ ) v lekci 7.כּ ֵבד( 89 Pro vokál e v perfektu qalu srv. poznámku o stativních slovesech
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LEKCE 17.

בושׁ sloveso
 (q „stydět se“, „hanbit se“; ni „být zahanben“) má v pf qalu kmenovouבושׁ Sloveso
)בּ ְשׁ ֶ֫תּם ָבּ ְשׁ ֶ֫תּן samohlásku ô (před přízvučnými koncovkami 2. pl psáno
ָ

•

).יֵבוֹשׁ( Preformativní vokál v impf qalu je ṣēre

•

הוֹבישׁוּ וָ בֹ ְשׁ ְתּ ֵתּבוֹשׁ ָתּ ִבישׁוּ
בוֹשׁי וַ יֵּ בֹשׁוּ ִ
ישׁה בֹּשׁוּ ֵתּ ִ
הוֹב ָ
בּוֹשׁה ֵאבוֹשׁ ִ
הוֹבישׁ וּבֹשׁ ָ
בּוֹשׁ יֵבוֹשׁ ִ
ַבּ ְשׁנוּ ֵמ ִבישׁ יֵבוֹשׁוּ ִ
יִתב ָ ֹ֑שׁשׁוּ
ישׁה ֵתּבֹשׁוּ ִה ְתבֹ ֵשׁשׁ בּוֹשׁוּ ְ
בוֹשׁה ְמ ִב ָ
בּוֹשׁים יֵבוֹשׁ בֹּ ְשׁ ִתּי וְ יֵבוֹשׁ ֵא ָ
בוֹשׁה
ל־א ָ
ַא ֵ
Cvičení:
• tvary:

הוֹבישׁ וּבֹשׁ וַ יָּ ִשׁיבוּ ָרם ָבּא ִבּין ִיָבין ַשׁ ְב ָתּ נָ קוֹם ָא ִלין
וַ ָ֫יּ ָרם נַ ְס ָתּ ֵה ִרימוּ ָר ָ֫מה נָ כוֹן בּוֹשׁ יֵבוֹשׁ ָשׁב ִ
שׁוּבה נְ קוּמ ָֹת ֵה ִקים יָבוֹא ָתּבֹא גָּ ר כּוֹנֵ ן כּוֹנַ ן ֵמ ִשׂים ֵה ִכינוּ וַ יָּבֹא ָארוּם ֵה ִביא וְ נֻ סוּ וְ נָ סוּ
ֵה ִכין וְ נָ ָ
ישׁה בֹּשׁוּ
הוֹב ָ
בּוֹשׁה ָא ִשׂים ֵאבוֹשׁ ְתּ ֻשׁ ֶבינָ ה ָלגוּר ָתּ ֶלן ִ
ָ
נוּסה ָלשׁוּב וַ ֵיָּבא
יָבֹא ִיָביא ֵיָבא וְ יִכּוֹן נָ ָ
הוֹבישׁוּ יָ ִשׂימוּ וְ ֵה ֵב ָ
בוֹשׁי וַ יֵּ בֹשׁוּ ָתּ ֵשׁ ְבנָ ה ִ
יאת ָתּקוּם ָ֫שׁ ָבה ָתּ ִקים ֵה ִשׁיב נְ קוּמ ִֹתי ָתּ ִבינִ י
יָ רוּם ֵתּ ִ
גּוֹרר ָאבֹא ָתּ ִשׂים וַ ִתּכּוֹן
את ִמ ְת ֵ
קּוֹמי ֲה ִשׁיבוֹת וְ ֵה ִכינוּ ָה ִכינוּ ֱה ִכינֹנוּ ָבּ ָ
ָתּ ִלינִ י ֲה ִקימֹנוּ ַשׁ ְב ְתּ ִתּ ִ
מוּשׁ ִבים
ָ
בשׁ ְתּ ֵתּבוֹשׁ
אתם ָא ִביא וָ ְ
רוֹמ ְמ ִתּי וְ שׁוּב ָתּרוּם ִה ְתכּוֹנֵ ן ִתּ ְתבּוֹנַ ן ֲה ֵב ֶ
בוֹאה וַ ָתּבֹא וַ יָּ ֶלן ַ
וְ ָא ָ
וּבאת ָתּרוּם יָ רוּמוּ ָבּאנוּ וַ ִיָּביאוּ ָלבוֹא ָלבֹא ְתּ ֶ֫
ָתּ ִכין ְבּבֹא ָ
קוּמינָ ה וַ ִ֫יּ ֶבן וַ ָ֫יּ ָשׁב ָה ֵשׁב נָ ִשׂים וְ ַשׁ ְב ִתּי
יִתכּוֹנַ ן יָ ִקימוּ ִהקּוֹמוּ שׁוּב וְ ֵה ִרים וַ ָתּ ֶשׂם
רוֹמם ָתּ ִלין נָ סוּ נַ ְסנוּ ֶא ְתבּוֹנַ ן ְ
גָּ ִרים וַ ָ֫יּ ֶכן נָ בוֹן נְ קוּמֹת יְ ֵ
הוּכן ֵמ ִביא ֻשׁבוּ ָתּ ִבישׁוּ
הוּק ְמ ְתּ יָ גוּרוּ נַ ְס ִתּי ַ
יבוֹת ָה ֵקם וְ נָ ִלינָ ה ַ
וַ ָ֫יּ ֶקם וַ ָ֫יּ ָקם ַשׁ ְב ֶתּם ָתּשׁוּב ֲה ִשׁ ָ
ישׁה ָה ִמית וְ ָה ִביאוּ וְ ַשׁ ְב ֶתּן
יּוּשׁב כּוֹנַ נְ ָתּ ִה ְתבֹּנַ נְ ָתּ בֹּ ְשׁנוּ ָתּ ִשׂימוּ ַ ֽו ֲה ִרמ ִֹתי ְמ ִב ָ
נוּסה וַ ָ֫יּנָ ס וַ ַ
רוֹמם ָא ָ
ְמ ֵ
הוּק ְמנוּ וַ ָ֫יּ ֶשׂם נִ קּוֹם ֵמ ִרים
יִתלוֹנַ ן שׁ ְֹבנָ ה ֵה ִרימוּ יְכוֹנֵ ן ִה ְתבּוֹנְ נוּ ַ
הוּקמוּ וַ יָּ ִלינוּ ְ
ָתּבוֹא ָתּ ִקימוּ וַ ִיָּבינוּ ְ
אתי ָה ִשׁ ָיבה ֵה ִביאוּ וַ יְכוֹנֲ נוּ
ימי ַשׁ ְבנוּ נָ ִביא ָבּ ִ
ֲה ִשׁיב ֶֹתם ָאשׁוּב וַ ָ֫תּ ֶרם ָא ִכין נָ נוּס ַק ְמנוּ נָ קוּם ָתּ ִשׂ ִ
מוּמת וַ יָּ ִשׂימוּ
יוּמתוּ ָשׁ ִבים ָ
תּוּמת ֲה ִרמ ָֹת וַ ָ֫יּגָ ר וְ ָא ִשׁ ָיבה ְ
רוֹמם וְ כוֹנַ נְ ִתּי ָתּבֹאוּ ָבּאוֹת וַ ַ
וּמ ָ
שׁוּבה ְ
ָא ָ
ָא ָ
יִתב ָ ֹ֑שׁשׁוּ ֲה ִשׂימ ִֹתי וַ נָּ ֶשׁב ֲה ִשׁיבֹנוּ
רוֹמם ִה ְתב ֵֹשׁשׁ ָתּ ִשׁיב בּוֹשׁוּ ְ
מוּתה ֵתּבֹשׁוּ וַ ָ֫יּ ֶרם וְ יִ ְת ֵ
• věty:

 1.וַ יָּ ָקם ָה ִאישׁ וַ יָּ ָשׁב ִל ְמקוֹמוֹ׃  2.וְ ַא ֲח ָריו לֹא ָקם ֶמ ֶלְך ָכּמוֹהוּ׃  3.וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
י־שׁב יָ ָר ְב ָעם וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ...׃  4.וְ ָהיָ ה ַכּ ֲא ֶשׁר יָ ִרים מ ֶֹשׁה יָ ָדיו וְ גָ ַבר יִ ְשׂ ְר ֵ ֑אל וְ ַכ ֲא ֶשׁר יָ נִ ַיח יָ ָדיו וְ גָ ַבר
ִכּ ָ
וּמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָ ה ִיָבינוּ
א־יָבינוּ ִמ ְשׁ ָ ֑פּט ְ
י־רע ל ֹ ִ
אמר יְ הוָ ה קוּם ִה ְת ַה ֵלְּך ָבּ ָא ֶרץ׃ ַ 6.אנְ ֵשׁ ָ
ֲע ָמ ֵ ֽלק׃  5.וַ יּ ֹ ֶ
ל־בּ ֵאר ָ ֑שׁ ַבע וַ יֵּ ֶשׁב ַא ְב ָר ָהם ִבּ ְב ֵאר ָ ֽשׁ ַבע׃ .
ֽכֹל׃  7.וַ יָּ ָשׁב ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָ ֑ריו וַ יָּ ֻקמוּ וַ יֵּ ְלכוּ יַ ְח ָדּו ֶא ְ
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וּמ ֻסגֶּ ֶרת ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
רוֹמם גּוֹי׃  10.וִ ִיריחוֹ סֹגֶ ֶרת ְ
ָ 8בּרוְּך ַה ָבּא ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה׃ ְ 9.צ ָד ָקה ְת ֵ
אמר שׁוֹב ָאשׁוּב ֵא ֶליָך
יתְך׃  12.וַ יּ ֹ ֶ
קוּמי ְל ִכי ְל ֵב ֵ
ִ
יוֹצא וְ ֵאין ָ ֽבּא׃  11.וְ ָל ִא ָשּׁה ָא ַמר ַא ְתּ
ֵאין ֵ
וְ ִהנֵּ ֵ
מוֹתי׃ 14 .
א ְכ ָלה וַ ֲא ָב ֵרְך ַהיּוֹם א ֵֹתָך ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י ִ
ה־בן ְל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶ ֽתָּך׃ ָ 13.ה ֵבא ָב ָשׂר וְ ֽ ֹ
ר־א ַמר־לוֹ ָה ֱא ִ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ ָ
וַ יַּ ְשׁ ֵכּם ַא ְב ָר ָהם ָבּבּ ֶֹקר וַ יִּ ַקּח ֵאת יִ ְצ ָחק וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֶלְך ֶא ַ
ֹלהים׃ 15.
ִשׂים ָפּנֶ יָך ֶאל־יְ ָ
רוּשׁ ַל ִם׃  16.וַ יָּ ֶמת ְשׁמֹנִ ים וַ ֲח ִמ ָשּׁה ִאישׁ וַ יָּ ָמת גַּ ם הוּא ַבּיּוֹם ַההוּא׃  17.וְ זֶ ה
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ֵ
אמר ְראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי ְל ַצ ֶחק ָ ֑בּנוּ ָבּא ֵא ַלי ִל ְשׁ ַכּב
ר־ה ִרים יָ ד ַבּ ֶמּ ֶלְך׃  18.וַ תּ ֹ ֶ
קוֹלי וַ יַּ ֲעזֹב ִבּגְ דוֹ ֶא ְצ ִלי וַ יָּ נָ ס וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
ִע ִמּי וָ ֶא ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל  ...וַ יְ ִהי ִכּ ְשׁמ ַֹע ִ
חוּצה׃ ְ 19.דּ ַבר
ת־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִבּ ְל ָבבוֹ
יתי׃  21.וַ יָּ ֶשׂם ָדּוִ ד ֶא ַ
ם־אבוֹא ְבּא ֶֹהל ֵבּ ִ
עוֹלם׃ ִ 20.א ָ
ֹלהינוּ יָ קוּם ְל ָ
ֱא ֵ
ת־א ֶרץ
יתי ִא ֶתּם ָל ֵתת ָל ֶהם ֶא ֶ
ת־בּ ִר ִ
ם־לב יִ ָקּ ֵרא נָ בוֹן׃  23.וְ גַ ם ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְ
וַ יִּ ָירא ְמאֹד׃ ַ 22.ל ֲח ַכ ֵ
עוֹלם יֵ ֵ ֑שׁב כּוֹנֵ ן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּ ְס ֽאוֹ׃ ִ 25.שׁירוּ
יהם ֲא ֶשׁר־גָּ רוּ ָבהּ׃  24.וַ יהוָ ה ְל ָ
ְכּ ָנ ַ֑ען ֵאת ֶא ֶרץ ְמגֻ ֵר ֶ
ֹלהים יָ פוּצוּ
אֹלהים זַ ְמּרוּ ְשׁמוֹ  ...יָ קוּם ֱא ִ
אוֹיְביו וְ יָ נוּסוּ ְמ ַשׂנְ ָאיו ִמ ָפּנָ יו׃
ָ֑
ֵל ִ
Opakování
• tvary:

ָאשׁוּב יֵ ֵשׁב ֵמת ֵשׁב יָמוּת וַ ָ֫יּ ָמת ִבּין נָ סוּ ֶשׁ ֶבת נַ ְסנוּ ִיָבין נָ קוֹם גְּ לוֹת נְ קוּמ ָֹת גָּ ר גַּ שׁ ֵה ִקים ֵה ִמית
יָמית ַקח ָבּא יָבוֹא וַ יָּ ָשׁב וַ יֵּ ֶשׁב וַ יָּ ֶשׁב וַ יֶּ גֶ ל וַ ִתּ ֵתּן ָתּבֹא ְראוֹת וַ ִתּכּוֹן וַ יָּבֹא וַ יֵּ ֶרד ֵה ִביא
ֵתּת ְפּנוּ ִ
יּוֹשׁיבוּ וַ יָּ ִשׁיבוּ
ֶה ֱע ִמיד יָבֹא ַ ֽו ֲה ִרמ ִֹתי ִיָביא וַ יֵּ ָרא נָ כוֹן נָ פוֹל וַ יִּ ַחר ַדּ ַעת ֵיָבא נִ גְ ֶלה וַ ָתּ ֻשׁבוּ וַ ֵ ֽתּ ְשׁבוּ וַ ִ
אמר
וּמת וַ יִּ גַּ שׁ זָ נוּ תּ ֹ ַ
יָמית ְקנֵ ה וַ יָּ ֶמת ֵ
יתי וַ ֵיָּבא וְ ָהיָ ה ֶל ֶדת ִ
ית נִ ְמ ָצאת וַ יָּ ִלינוּ וָ א ַֹכל יֵ ָע ֶלה וְ ָקנִ ִ
גָּ ִל ָ
נוֹשׁב נְ ַת ֶתּם ֵלְך נִ גַּ ְשׁ ְתּ כּוֹנֵ ן כּוֹנַ ן ָל ַק ַח ְתּ
יוֹשׁיב יָ ִשׁיב יָ שׁוּב ַ
תּוּשׁב ִ
ַ
יוֹד ַע
ָתּקוּם ָתּ ִקים יֵ ָר ֶאה ֱהיוֹת ֵ
קּוֹמי נְ כוֹנִ ים ֵב ַרְך
ְמ ָב ֵרְך נְ קוּמ ִֹתי ֵתּן ָתּ ִבינִ י ֻהגַּ שׁ יְכוֹנֵ ן וַ יֵּ ַדע וַ יָּ נוּסוּ ִה ְתבּוֹנְ נוּ וַ יִּ וָּ ֵתר ֲה ִקימֹנוּ נַ ֵחם ִתּ ִ
את
יאת ָבּ ָ
ישׁי וְ ֵה ֵב ָ
ישׁה ַמגִּ ֵ
הוֹב ָ
בּוֹשׁה ִה ְשׁ ַתּ ְמרוּ ֵאבוֹשׁ ִ
ֵמ ָתה ַדּע מוּת וַ יֵּ ֵשׁב וַ יָּ ֶשׁב וַ יָּ ָשׁב וַ ְתּ ָ ֽבּ ְר ִכי ָ
נוֹשׁ ָבה ֵהנִ יס ֶה ֱע ַב ְד ֶתּם ִה ְתכּוֹנֵ ן
רוֹמ ְמ ִתּי ְ
בוֹאה וַ ִתּ ְקחוּ ַ
נִ ַח ְמ ֶתּם ָאבֹא יִ נָּ ֵתן ֲה ִרמ ֶֹתם וַ ִתּגְּ שׁוּ וְ ָא ָ
וּמת
גּוּרי וַ יָּ ֶמת ֵ
שׁוּבה ִ
נוֹת ְר ְתּ וְ ָא ָ
אתם ַשׁ ַלּח ָא ִביא ָתּ ִרימוּ ַ
ָנ ְֽתנוּ ְמֹלְך ִתּ ְתבּוֹנַ ן נִ גַּ שׁ וַ ָתּבֹא ֲה ֵב ֶ
הוֹבישׁוּ וַ יַּ גִּ ידוּ
גּוֹרר ֶשׁ ֶבת וַ יֵּ בֹשׁוּ ִ
מוֹתת ָתּ ִמית ֶא ֵתּן וַ יָּ ִמיתוּ ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ְת ֵ
ֵמ ָתה מוּת וַ יֵּ ֶלְך ָתּ ִלין ְמ ֵ
רוֹמם ע ֵֹמד
קוּמינָ ה וָ נִ יסוּ ֻהגַּ ד וַ ֶיִּבן וַ ָ֫יּ ֶבן וַ ֵתּ ֶלד ַ ֽו ֲה ִרמ ָֹת א ַֹמר נָ בוֹן נְ קוּמֹת ָבּרוְּך יָ ִקימוּ ַק ֵדּשׁ ְמ ֵ
ְתּ ֶ֫
יטב נִ ְמ ָצאת ָה ֵקם וַ יַּ גֶּ ד וַ יָּ ֶשׂם וַ יֶּ גֶ ל
כּוֹנַ נְ ָתּ ִה ְתבֹּנַ נְ ָתּ ִר ַח ְמ ִתּי ִהקּוֹמוּ ֵרד וַ יָּ ֶקם וַ יָּ ָקם נְ ַת ֶתּם ֵב ַרְך וַ יִּ ַ
הוּק ְמ ְתּ ַ
וַ יַּ ֵצּל ַ
נוֹשׁב ָתּמוּת ָ֫נ ָסה
נוֹשׁב נָ שׁ ֹב נָ ֵשׁב ָ
נוֹשׁ ְב ֶתּם וָ בֹ ְשׁ ְתּ ֵתּבוֹשׁ ָתּ ִבישׁוּ בֹּ ְשׁנוּ נֵ ֵשׁב נָ ִשׁיב ֵ
תּוּשׁב
ַ
תּוֹשׁיב נִ וָּ ֵשׁב וַ ָתּ ָשׁב וַ ֵתּ ֶשׁב וַ ָתּ ֶשׁב
יּוֹשׁב וַ יָּ ֶשׁב וַ יֵּ ֵשׁב נָ ִסים וַ יָּ גָ ר ֵה ִמיתוּ ֶר ֶשׁת וַ יְכוֹנֲ נוּ ִ
וְ נַ ְס ָתּ וַ ֶ
רוֹמם וְ כוֹנַ נְ ִתּי יָמוּתוּ ָא ִלין ָתּמֹת וָ ַמ ִתּי ֵה ִ
יוּרם ָתּ ִקימוּ
יטיב וַ ֲה ֵרמ ֶֹתם ֵמתוּ ַמ ְתנוּ יִ ַיבשׁ ַ
וּמ ָ
ֶשׁ ֶבת ְ
יט ְבנָ ה
יִתכּוֹנַ ן וַ ֵתּ ֵ
יעים ֶא ְתבּוֹנַ ן ְ
מוֹשׁ ִ
רוֹמם וַ יָּ ֶלן ִ
יּוֹליכוּ יְ ֵ
הוּק ְמנוּ וַ ִ
הוּקמוּ ַ
וַ ֵתּ ַשׁ ְבנָ ה וַ ִיָּבינוּ ָלנוּס ָתּנוּס ְ
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ישׁב מוֹת
נוֹשׁ ְב ִתּי וַ יֵּ ְשׁבוּ וַ יִּ ְשׁבוּ וַ יָּ ִשׁיבוּ יִ ַ
נִ קּוֹם ְלכוּ ַק ְמנוּ נָ קוּם ָי ְֽל ָדה ֵמ ִתים יֵ ַדע יָ מֹת וַ יָּ ֻשׁבוּ ַ
יּוֹלד וָ ַמ ָתּ ִה ְתוַ ַדּע וַ יָּ נֻ סוּ וְ ֵה ִמית וַ ֶיִּבן וַ ֶיָּבן ְיִבנֶ ה ִיָבין נָ בוֹן
מוֹתת וַ ֶ
הוֹשׁ ְבנוּ ְתּ ֵ
ָא ִמית ַ
• věty:

יה׃ ִ 2.שׁירוּ ַליהוָ ה ִשׁיר
ת־ל ָאה ִב ֔תּוֹ וַ ֵיָּבא א ָֹתהּ ֶאל־יַ ֲעקֹב וַ יָּבֹא ֵא ֶל ָ
 1.וַ יְ ִהי ָב ֔ ֶע ֶרב וַ יִּ ַקּח ָל ָבן ֶא ֵ
שׁוֹב ִבים נְ ֻאם־יְ הוָ ה ִכּי ָאנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָב ֶכ֑ם וְ ָל ַק ְח ִתּי
ָח ָ ֑דשׁ ְתּ ִה ָלּתוֹ ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ׃  3.שׁוּבוּ ָבנִ ים ְמ ְ
ל־יוֹאב
ָ
י־דוִ ד וַ יָּ ֻשׁבוּ ֶא
אתי ֶא ְת ֶכם ִציּוֹן׃  4.וַ יֵּ ְלכוּ נַ ֲע ֵר ָ
וּשׁנַ יִם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָ֔חה וְ ֵה ֵב ִ
ֶא ְת ֶכם ֶא ָחד ֵמ ִעיר ְ
ית־אל
יְמה׃  5.וַ יָּ ֻשׁבוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יֵּ ְשׁבוּ ֵבּין ֵבּ ֵ
רוּשׁ ַל ָ
יָמים וַ יָּ ֶשׁב א ָֹתם ָדּוִ ד יְ ָ
לשׁה ִ
וַ יֵּ ְשׁבוּ ָשׁם ְשׁ ָ
ֹט־תּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶ֑דק יָ ִדין ְל ֻא ִמּים
הוֹשׁ ַע ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ְבּתוְֹך ָה ָעם׃  6.וַ יהוָ ה יִ ְשׁפּ ֵ
וּבין ָה ַעי וַ יָּ ֶלן יְ ֻ
ֵ
ְבּ ֵמ ָ
אמר לֹא־יָ ַל ְד ִתּי וְ לֹא גִ ַדּ ְל ִתּי
י־תבוֹא ָח ְכ ָמה ְב ִל ֶבָּ֑ך׃  8.וַ יּ ֹ ֶ
וּמ ְשׁ ָ ֑פּט ִכּ ָ
ישׁ ִרים׃ ָ 7.אז ָתּ ִבין ֶצ ֶדק ִ
חוּרים וְ לֹא ַ
ל־ה ֵקּינִ י ְלכוּ ֻסרוּ ְרדוּ
אמר ֶא ַ
ד־עיר ֲע ָמ ֵ ֑לק וַ יּ ֹ ֶ
רוֹמ ְמ ִתּי ְבתוּלוֹת׃  9.וַ יָּבֹא ָשׁאוּל ַע ִ
ַבּ ִ
ִמתּוְֹך ֲע ָמ ֵל ִקי׃  10.וַ יֵּ ֶשׁב ִאתּוֹ ְשׁ ֶ
יעי וַ יַּ ְשׁ ֵכּם
אכלוּ וַ יִּ ְשׁתּוּ וַ יָּ ִלינוּ ָשׁם׃ וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ָה ְר ִב ִ
יָמים וַ יּ ֹ ְ
לשׁת ִ֔
ֹלהינוּ
רוֹממוּ יְ הוָ ה ֱא ֵ
י־א ְח ֶי֑ה וַ ֲא ַס ֵפּר ַמ ֲע ֵשׂי יָ הּ׃ ְ 12.
ַבּבּ ֶֹקר וַ יָּ ָקם ָל ֶל ֶכת...׃  11.לֹא ָאמוּת ִכּ ֶ
מוּאל י ֵֹצא
י־קדוֹשׁ יְ הוָ ה ֱא ֵ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ַהר ָק ְד ֑שׁוֹ ִכּ ָ
ֹלהינוּ׃ ֵ 13.ה ָמּה ָבּ ִאים ְבּתוְֹך ָה ִעיר וְ ִהנֵּ ה ְשׁ ֵ
ת־א ְשׁ ְתָּך וְ ֶא ְ
אמרוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְללוֹט קוּם ַקח ֶא ִ
יהם׃  14.וַ יּ ֹ ְ
ֲא ֵל ֶ
אמרוּ לֹא
ת־שׁ ֵתּי ְבנ ֶֹתיָך...׃  15.וַ יּ ֹ ְ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם
ל־ל ַב ְב ֶכם וְ ַעל־נַ ְפ ְשׁ ֶכם ְ
ת־דּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַע ְ
א־יָבין ֱא ֵ
יִ ְר ֶאה־ ָי֑הּ וְ ל ֹ ִ
ֹלהי יַ ֲעקֹב׃  16.וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶא ְ
יכם׃ ִ 17.הנֵּ ה־נָ א ָה ִעיר ַהזֹּאת ְקר ָֹבה ָלנוּס ָשׁ ָמּה
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינֵ ֶ
יכם וְ ָהיוּ ְל ָ
א ָֹתם ְלאוֹר ַעל־יְ ֵד ֶ
ל־חיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵאת
ן־ה ֲא ָד ָמה ָכּ ַ
ֹלהים ִמ ָ ֽ
יצר יְ הוָ ה ֱא ִ
וּת ִחי נַ ְפ ִשׁי׃  18.וַ יִּ ֶ
ִא ָמּ ְל ָטה־נָ א ָשׁ ָמּה ְ
ל־ה ָא ָדם ִל ְראוֹת ַמה־יִּ ָקּ ֵרא־לוֹ׃  19.וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה וַ יִּ ְק ָרא ְלזִ ְקנֵ י ָה ָ ֑עם וַ יָּ ֶשׂם
ָכּל־עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם וַ ֵיָּבא ֶא ָ
א־יָבין ָ ֽדּ ַעת׃ .
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה׃  20.י ֵֹד ַע ַצ ִדּיק ִדּין ַדּ ִ ֑לּים ָר ָשׁע ל ֹ ִ
יהם ֵאת ָכּ ַ
ִל ְפנֵ ֶ
ל־כּן
רוֹממ ִתּי וְ ֵהם ָפּ ְשׁעוּ ִ ֽבי׃ ַ 22.ע ֵ
ְ
ִ 21שׁ ְמעוּ ָשׁ ַמיִם וְ ַה ֲאזִ ינִ י ָ֔א ֶרץ ִכּי יְ הוָ ה ִדּ ֵ ֑בּר ָבּנִ ים גִּ ַדּ ְל ִתּי וְ
ַשׂ ְמ ִתּי ָפנַ י ַ ֽכּ ַח ָלּ ִמישׁ * וָ ֵא ַדע ִכּי־לֹא ֵאבוֹשׁ׃ 23. 90יָ ֵשׂם ִמ ְד ָבּר ַל ֲאגַ ם*־ ַמיִם וְ ֶא ֶרץ ִציָּ ה* ְלמ ָֹצ ֵאי*
יּוֹשׁב ָשׁם ְר ֵע ִבים וַ יְכוֹנְ נוּ ִעיר ָ ֽ
ָ ֽמיִם׃ וַ ֶ
א־תבֹאוּ ִמ ְצ ַריִם ָלגוּר ָשׁם׃  25.וַ יָּ ָמת
אמר ל ֹ ָ
מוֹשׁב׃ 24. 91וַ יּ ֹ ֶ
ת־בּנָ הּ ַה ֵמּת ִה ְשׁ ִכּ ָיבה
ת־בּנִ י ֵ ֽמ ֶא ְצ ִלי וְ ֶא ְ
ֶבּ ָ
ן־ה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת ָל֑יְ ָלה וַ ָתּ ָקם ְבּתוְֹך ַה ַלּיְ ָלה וַ ִתּ ַקּח ֶא ְ
ְב ֵח ִ
יקי׃  26.וַ יָּ ִריבוּ ר ֵֹעי גְּ ָרר ִעם־ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק ֵלאמֹר ָלנוּ ַה ָ ֽמּיִם׃

“ַ = „křemenח ָלּ ִמישׁ 90
מוֹצא | “ִ = „suchá“, „vyprahláציָּ ה | “ֲ = „jezeroאגַ ם 91
“ָ = „zdroj“, „naleziště

~~144

LEKCE 17.
• texty:

יָמים וַ ֵיָּבא ַקיִ ן ִמ ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה ַליהוָ ה׃ וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ ם־הוּא ִמ ְבּכֹרוֹת צֹאנוֹ
 1.וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ִ
ל־מנְ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָ ֑עה וַ יִּ ַחר ְל ַקיִ ן ְמאֹד
ל־קיִ ן וְ ֶא ִ
ל־מנְ ָחתוֹ׃ וְ ֶא ַ
ל־ה ֶבל וְ ֶא ִ
וּמ ֶח ְל ֵב ֶ ֑הן וַ יִּ ַשׁע* יְ הוָ ה ֶא ֶ
ֵֽ
וַ יִּ פֹּל ָפּנָ יו׃(Gn 4,3–5) 92

אמר ָדּוִ ד ַלנְ ָע ִרים
 2.וַ יִּ ְשׁ ַמע ָדּוִ ד ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר ִכּי־גֹזֵ ז* נָ ָבל ֶאת־צֹאנוֹ׃ וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֲע ָשׂ ָרה נְ ָע ִ ֔רים וַ יּ ֹ ֶ
וּשׁ ֶא ְל ֶתּם־לוֹ ִב ְשׁ ִמי ְל ָשׁלוֹם׃
אתם ֶאל־נָ ָ ֑בל ְ
וּב ֶ
ֲעלוּ* ַכ ְר ֶמ ָלה ָ

93

)(1S 25,4–5

ִ 3.שׁירוּ ַליהוָ ה ִשׁיר ָח ָ ֑דשׁ ִשׁירוּ ַליהוָ ה ָכּל־ ָה ָ ֽא ֶרץ׃
שׁוּעתוֹ׃
יּוֹם־ליוֹם יְ ָ ֽ
ְ
יהוָ ה ָבּ ֲרכוּ ְשׁ ֑מוֹ ַבּ ְשּׂרוּ ִמ
ִשׁירוּ ַל ְ
אוֹתיו׃
ל־ה ַע ִמּים נִ ְפ ְל ָ ֽ
בוֹדוֹ ְבּ ָכ ָ ֽ
ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִם ְכּ ֑
ֹלהים׃
ל־א ִ
ל־כּ ֱ
נוֹרא הוּא ַע ָ
אד ָ
וּמ ֻה ָלּל ְמ ֑ ֹ
ִכּי גָ דוֹל יְ הוָ ה ְ
ֹלהי ָה ַע ִמּים ֱא ִל ִ ֑
ל־א ֵ
ִכּי ָכּ ֱ
ילים וַ יהוָ ה ָשׁ ַמיִם ָע ָשׂה׃ )(Ž 96,1–5
י־מת ַהיֶּ ֶלד ִכּי ָ ֽא ְמרוּ ִהנֵּ ה ִב ְהיוֹת
יעי וַ יָּ ָמת ַה ָיּ ֵ֑לד וַ ִ ֽיּ ְראוּ ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ְל ַהגִּ יד לוֹ ִכּ ֵ
 4.וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אמר ֵא ָליו ֵמת ַהיֶּ ֶלד וְ ָע ָשׂה ָר ָעה׃ וַ יַּ ְרא ָדּוִ ד ִכּי
קוֹלנוּ וְ ֵאיְך נ ֹ ַ
א־שׁ ַמע ְבּ ֵ
ַהיֶּ ֶלד ַחי ִדּ ַבּ ְרנוּ ֵא ָליו וְ ל ֹ ָ
אמר ָדּוִ ד ֶא ֲ
ֲע ָב ָדיו ִמ ְת ַל ֲח ִשׁים* וַ ֶיָּבן ָדּוִ ד ִכּי ֵמת ַה ֶ֔יּ ֶלד וַ יּ ֹ ֶ
אמרוּ ֵ ֽמת׃ וַ יָּ ָקם
ל־ע ָב ָדיו ֲה ֵמת ַהיֶּ ֶלד וַ יּ ֹ ְ
יתוֹ וַ יִּ ְשׁ ַאל
ל־בּ ֔
ֹלתיו וַ יָּבֹא ֵבית־יְ הוָ ה וַ יִּ ְשׁ ָ ֑תּהוּ וַ יָּבֹא ֶא ֵ
ָדּוִ ד ֵמ ָה ָא ֶרץ וַ יִּ ְר ַחץ וַ יָּ ֶסְך* וַ יְ ַח ֵלּף* ִשׂ ְמ ָ֔
ית ַבּ ֲעבוּר ַהיֶּ ֶלד ַחי ַצ ְמ ָתּ
וַ יָּ ִשׂימוּ לוֹ ֶל ֶחם וַ יּ ֹ ֽא ַכל׃ וַ יּ ֹ ְ
ה־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
אמרוּ ֲע ָב ָדיו ֵא ָליו ָמ ַ
אכל ָ ֽל ֶחם׃ וַ יּ ֹ ֵ
וַ ֵתּ ְבךְּ וְ ַכ ֲא ֶשׁר ֵמת ַהיֶּ ֶלד ַק ְמ ָתּ וַ תּ ֹ ַ
אמר ְבּעוֹד ַהיֶּ ֶלד ַ֔חי ַצ ְמ ִתּי וָ ֶא ְב ֶכּ֑ה ִכּי ָא ַמ ְר ִ֔תּי ִמי
ֵ
אוּכל* ַל ֲה ִשׁיבוֹ ֑עוֹד ֲאנִ י ה ֵֹלְך ֵא ָליו
יוֹד ַע יְ ַחנַּ נִ י* יְ הוָ ה וְ ַחי ַה ֵיּ ֶֽלד׃ וְ ַע ָתּה ֵמת ָל ָמּה זֶּ ה ֲאנִ י ָ֔צם ַה ַ
ת־שׁ ַבע ִא ְשׁ ֔תּוֹ וַ יָּבֹא ֵא ֶל ָ
יה וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִע ָ ֑מּהּ וַ ֵתּ ֵלד ֵ֔בּן וַ יִּ ְק ָרא
וְ הוּא לֹא־יָ שׁוּב ֵא ָ ֽלי׃ וַ יְ נַ ֵחם ָדּוִ ד ֵאת ַבּ ֶ
ֶא ְ
ת־שׁמוֹ ְשֹׁלמֹה...׃(2S 12,18–24a) 94
ל־א ֶשׁר ָל ֶהם ָבּאוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְכּ ָנ ַ֑ען
וּב ָק ָרם וְ ָכ ֲ
אמר ָא ִבי וְ ַא ַחי וְ צֹאנָ ם ְ
וֹסף וַ יַּ גֵּ ד ְל ַפ ְרעֹה וַ יּ ֹ ֶ
 5.וַ יָּבֹא י ֵ
אמר ַפּ ְרעֹה
וּמ ְק ֵצה ֶא ָחיו ָל ַקח ֲח ִמ ָשּׁה ֲאנָ ִשׁים וַ יַּ ִצּגֵ ם* ִל ְפנֵ י ַפ ְרעֹה׃ וַ יּ ֹ ֶ
וְ ִהנָּ ם ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן׃ ִ
אמרוּ
בוֹתינוּ׃ וַ יּ ֹ ְ
ם־א ֵ
ל־פּ ְרעֹה ר ֵֹעה צֹאן ֲע ָב ֶ ֔דיָך גַּ ם ֲאנַ ְחנוּ גַּ ֲ
אמרוּ ֶא ַ
ה־מּ ֲע ֵשׂ ֶיכ֑ם וַ יּ ֹ ְ
ל־א ָחיו ַמ ַ
ֶא ֶ
“ = „zírat“, „popatřit na něcoשׁעה 92
ֲעלוּ < עלה | “ = „stříhatגזז 93
 = „smiluje seיְ ַחנַּ נִ י | “ = „převléct šatyחלף | “ (hi) „pomazat se olejemסוְך | “ = „šeptat“, „šuškatלחשׁ 94
אוּכל | “nade mnou
“?ַ = „zdali mohuה ַ
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י־כ ֵבד ָה ָר ָעב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּ ָנ ַ֑ען
י־אין ִמ ְר ֶעה* ַלצֹּאן ֲא ֶשׁר ַל ֲע ָב ֶ ֔דיָך ִכּ ָ
־פּ ְרעֹה ָלגוּר ָבּ ָא ֶרץ ָבּאנוּ ִכּ ֵ
ֶאל ַ
ל־יוֹסף ֵלאמֹר ָא ִביָך וְ ַא ֶחיָך ָבּאוּ ֵא ֶליָך׃ ֶא ֶרץ
ֵ
אמר ַפּ ְרעֹה ֶא
וְ ַע ָתּה ֵי ְֽשׁבוּ־נָ א ֲע ָב ֶדיָך ְבּ ֶא ֶרץ ֹֽגּ ֶשׁן׃ וַ יּ ֹ ֶ
יוֹסף
ת־א ֶ ֑חיָך יֵ ְשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן...׃ וַ ֵיָּבא ֵ
ת־א ִביָך וְ ֶא ַ
הוֹשׁב ֶא ָ
ֵ
יטב ָה ָ֔א ֶרץ
ִמ ְצ ַריִם ְל ָפנֶ יָך ִהיא ְבּ ֵמ ַ
ֶאת־יַ ֲעקֹב ָא ִ֔ביו וַ יַּ ֲע ִמ ֵדהוּ* ִל ְפנֵ י ַפ ְר ֑עֹה וַ יְ ָב ֶרְך יַ ֲעקֹב ֶאת־ ַפּ ְר ֽעֹה׃(Gn 47,1–7) 95

אצּ֑ר וֶ ֱא ֶמת
כוֹרשׁ ֶמ ֶלְך ָפּ ַ ֔רס* ָדּ ָבר נִ גְ ָלה ְל ָדנִ ֵ֔יּאל ֲא ֶשׁר־נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֵבּ ְל ְט ַשׁ ַ
ִ 6.בּ ְשׁנַ ת ָשׁלוֹשׁ ְל ֶ
יתי ִמ ְת ַא ֵ֔בּל
וּבינָ ה לוֹ ַבּ ַמּ ְר ֶאה׃ ַבּיָּ ִמים ָה ֶהם ֲאנִ י ָדּנִ יֵּ אל ָהיִ ִ
וּבין ֶאת־ ַה ָדּ ָ֔בר ִ
ַה ָדּ ָבר וְ ָצ ָבא גָ ֔דוֹל ִ
ְשׁ ָ
ל־פּי וְ סוְֹך* לֹא־ ָ ֑ס ְכ ִתּי*
א־בא ֶא ִ
וּב ָשׂר וָ יַ יִ ן ל ֹ ָ
יָמים׃ ֶל ֶחם ֲח ֻמדוֹת לֹא ָא ַכ ְל ִתּי ָ
ֹלשׁה ָשׁ ֻב ִעים ִ
ד־מלֹאת ְשׁ ֶ
ַע ְ
יָמים׃(Da 10,1–3) 96
ֹלשׁת ָשׁ ֻב ִעים ִ
אשׁוֹן וַ יֵּ ֶשׁב ָה ָעם ְבּ ָק ֵ ֑דשׁ וַ ָתּ ָמת ָשׁם ִמ ְר ָ֔ים
ר־צן ַבּח ֶֹדשׁ ָ ֽה ִר ֔
ל־ה ֵע ָדה ִמ ְד ַבּ ִ
 7.וַ יָּ בֹאוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּ ָ
אמרוּ
ם־משׁה וַ יּ ֹ ְ
ֶ֑
ל־א ֲהר ֹן׃ וַ יָּ ֶרב ָה ָעם ִע
א־היָ ה ַמיִם ָל ֵע ָ ֑דה וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ ַעל־מ ֶֹשׁה וְ ַע ַ
וַ ִתּ ָקּ ֵבר ָשׁם׃ וְ ל ֹ ָ
ל־ה ִמּ ְד ָבּר ַה ֶזּ֑ה ָלמוּת
ת־ק ַהל יְ הוָ ה ֶא ַ
אתם ֶא ְ
ֵלאמֹר וְ לוּ גָ וַ ְענוּ ִבּגְ וַ ע ַא ֵחינוּ ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃ וְ ָל ָמה ֲה ֵב ֶ
ל־ה ָמּקוֹם ָה ָרע ַה ֶזּ֑ה לֹא ְמקוֹם
וּב ִע ֵירנוּ*׃ וְ ָל ָמה ֶ ֽה ֱע ִל ֻתנוּ* ִמ ִמּ ְצ ַ ֔ריִם ְל ָה ִביא א ָֹתנוּ ֶא ַ
ָ֔שׁם ֲאנַ ְחנוּ ְ
מוֹעד
ל־פּ ַתח א ֶֹהל ֔ ֵ
וּמיִם ַאיִ ן ִל ְשׁ ֽתּוֹת׃ וַ יָּבֹא מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהר ֹן ִמ ְפּנֵ י ַה ָקּ ָהל ֶא ֶ
וּת ֵאנָ ה וְ גֶ ֶפן וְ ִר ֔מּוֹן ַ
זֶ ַרע ְ
יהם וַ יֵּ ָרא ְכבוֹד־יְ הוָ ה ֲא ֵל ֶ
ל־פּנֵ ֶ ֑
וַ יִּ ְפּלוּ ַע ְ
יהם׃ פ

ת־ה ַמּ ֶטּה
וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר׃ ַקח ֶא ַ

את ָל ֶהם
הוֹצ ָ
ימיו וְ ֵ
וְ ַה ְק ֵהל ֶא ָ
יהם וְ נָ ַתן ֵמ ָ ֑
ל־ה ֶסּ ַלע ְל ֵעינֵ ֶ
ת־ה ֵע ָדה ַא ָתּה וְ ַא ֲהר ֹן ָא ִ֔חיָך וְ ִד ַבּ ְר ֶתּם ֶא ַ
ת־בּ ִע ָירם׃
ת־ה ֵע ָדה וְ ֶא ְ
ית ֶא ָ
ן־ה ֶסּ ַלע וְ ִה ְשׁ ִק ָ
ַמיִם ִמ ַ

97

)(Nu 20,1–8

ֹלהים ִתּ ְמ ָ ֽצא׃
הו֑ה וְ ַד ַעת ֱא ִ
ָ 8.אז ָתּ ִבין יִ ְר ַאת יְ ָ
ִכּי־יְ הוָ ה יִ ֵתּן ָח ְכ ָ ֑מה ִמ ִפּיו ַדּ ַעת ְ
וּתבוּנָ ה׃ )(Př 2,5–6
 9.וְ ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ַאיִ ן ָתּבוֹא וְ ֵאי זֶ ה ְמקוֹם ִבּינָ ה׃
קוֹמהּ׃
ת־מ ָ
ֹלהים ֵה ִבין ַדּ ְר ָ ֑כּהּ וְ הוּא יָ ַדע ֶא ְ
ֱא ִ
יַבּיט ַתּ ַחת ָכּ ַ
ל־ה ָשּׁ ַמיִם יִ ְר ֶאה׃ )(Job 28,20.23–24
צוֹת־ה ָא ֶרץ ִ ֑
ָ
ִכּי־הוּא ִל ְק
יָמן׃ וַ יָּ ֻסרוּ ָשׁם ָלבוֹא ָללוּן ַבּגִּ ְב ָ ֑עה
 10.וַ יַּ ַע ְברוּ וַ יֵּ ֵלכוּ וַ ָתּבֹא ָל ֶהם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵא ֶצל ַהגִּ ְב ָעה ֲא ֶשׁר ְל ִבנְ ִ
ף־אוֹתם ַה ַבּ ָ
ָ
וַ יָּ בֹאוּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ֔ ִעיר וְ ֵאין ִאישׁ ְמ ַא ֵסּ
יְתה ָללוּן׃ )(Sd 19,14–15
“ = „a postavil hoוַ יַּ ֲע ִמ ֵדהוּ | “ = „ustanovíš jeוְ ַשׂ ְמ ָתּם | “ִ = „pastvaמ ְר ֶעה | “ = „a převedl jeוַ יַּ ִצּגֵ ם 95
“ (hi) „pomazat se olejemסוְך | ָ = nom propr Persieפּ ַרס 96
 (hi) „vyvést“ + suffixעלה | “ְ = „dobytekבּ ִעיר 97
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וּב ֲא ֶשׁר ָתּ ִלינִ י
ל־א ֶשׁר ֵתּ ְל ִכי ֵא ֔ ֵלְך ַ
י־בי ְל ָעזְ ֵבְך* ָלשׁוּב ֵמ ַא ֲח ָ ֑ריִ ְך ִכּי ֶא ֲ
ל־תּ ְפגְּ ִע ִ
אמר רוּת ַא ִ
 11.וַ תּ ֹ ֶ
מוּתי ָא ֔מוּת וְ ָשׁם ֶא ָקּ ֵ ֑בר כֹּה יַ ֲע ֶשׂה יְ הוָ ה ִלי וְ כֹה י ִֹ֔סיף ִכּי
ֹלהי׃ ַבּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִ
אֹלהיִ ְך ֱא ַ
ָא ִ ֑לין ַע ֵמְּך ַע ִ֔מּי וֵ ַ
וּב ֵ ֽ
יַפ ִריד ֵבּינִ י ֵ
ַה ָמּוֶ ת ְ
ינ ְך׃(Rt 1,16–17) 98
בוֹדת יְ הוָ ה ַבּיּוֹם
ל־ע ַ
יהם ַה ְלוִ יִּ ם ֵה ִכינוּ ָל ֶהם׃ וַ ִתּכּוֹן ָכּ ֲ
י־א ֵח ֶ
ֵ 12.אין ָל ֶהם ָלסוּר ֵמ ַעל ֲעב ָֹד ָ֔תם ִכּ ֲ
אשׁיָּ הוּ׃ וַ יַּ ֲעשׂוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל
הו֑ה ְכּ ִמ ְצוַ ת ַה ֶמּ ֶלְך י ֹ ִ
ַההוּא ַל ֲעשׂוֹת ַה ֔ ֶפּ ַסח וְ ַה ֲעלוֹת* ע ֹ֔לוֹת ַעל ִמזְ ַבּח יְ ָ
יָמים׃ וְ לֹא־נַ ֲע ָשׂה ֶפּ ַסח ָכּמוֹהוּ
ת־חג ַה ַמּצּוֹת ִשׁ ְב ַעת ִ
ת־ה ֶפּ ַסח ָבּ ֵעת ַה ִ ֑היא וְ ֶא ַ
ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ֶא ַ
אשׁיָּ הוּ וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים
ר־ע ָשׂה י ֹ ִ
א־עשׂוּ ַכּ ֶפּ ַסח ֲא ֶשׁ ָ
ל־מ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹ ָ
מוּאל ַהנָּ ִ ֑ביא וְ ָכ ַ
ימי ְשׁ ֵ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֵ
וְ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָכל־יְ ָ
רוּשׁ ָ ֽל ִם׃(2Pa 35,15–18) 99
יוֹשׁ ֵבי יְ ָ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהנִּ ְמ ָ֔צא וְ ְ
עוֹלם יֵ ֵ ֑שׁב כּוֹנֵ ן ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹ׃
 13.וַ יהוָ ה ְל ָ
ישׁ ִרים׃
ֹט־תּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶ֑דק יָ ִדין ְל ֻא ִמּים ְבּ ֵמ ָ
וְ הוּא יִ ְשׁפּ ֵ
וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ִמ ְשׂגָּ ב ַל ָ ֑דְּך* ִמ ְשׂגָּ ב ְל ִעתּוֹת* ַבּ ָצּ ָרה׃
א־עזַ ְב ָתּ דּ ְֹר ֶשׁיָך יְ הוָ ה׃
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶ ֑מָך ִכּי ל ֹ ָ
וְ ְיִב ְטחוּ ְבָך ְ
ילוֹתיו׃
זַ ְמּרוּ ַליהוָ ה י ֵֹשׁב ִציּוֹן ַהגִּ ידוּ ָב ַע ִמּים ֲע ִל ָ
א־שׁ ַכח ַצ ֲע ַקת ֲענָ יִ ים׃
אוֹתם זָ ָ ֑כר ל ֹ ָ
ִכּי־דּ ֵֹרשׁ ָדּ ִמים ָ

100

)(Ž 9,8–13

יוֹאשׁ ָא ִביו ְבּ ָע ְפ ָרה ֲא ִבי ָ ֽה ֶעזְ ִרי׃ וַ יְ ִהי
טוֹבה וַ יִּ ָקּ ֵרב ְבּ ֶק ֶרב ָ
ן־יוֹאשׁ ְבּ ֵשׂ ָיבה ָ ֑
 14.וַ יָּ ָמת גִּ ְדעוֹן ֶבּ ָ
אֹלהים׃ וְ לֹא
ַ ֽכּ ֲא ֶשׁר ֵמת גִּ ְד ֔עוֹן וַ יָּ שׁוּבוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יִּ זְ נוּ ַא ֲח ֵרי ַה ְבּ ָע ִ ֑לים וַ יָּ ִשׂימוּ ָל ֶהם ַבּ ַעל ְבּ ִרית ֵל ִ
א־עשׂוּ ֶ֔ח ֶסד
יהם ִמ ָסּ ִביב׃ וְ ל ֹ ָ
אוֹתם ִמיַּ ד ָכּל־א ֵֹיְב ֶ
ָ
יהם ַה ַמּ ִצּיל
ֹלה ֶ ֑
ָז ְֽכרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ )(Sd 8,32–35
ל־ה ָ
ם־בּית יְ ֻר ַבּ ַעל גִּ ְד ֑עוֹן ְכּ ָכ ַ
ִע ֵ

 (q inf cs) „opustit“ + předl. + suffixעזב 98
“ (hi inf cs) „obětovatעלה 99
“ַ = „nuzák“, „chudákדְּך | “ֵ = „čas“, „dobaעת 100
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Slovíčka:
ָקם יָ קוּם וַ ָ֫יּ ָקם

q

ֵה ִקים יָ ִקים וַ ָ֫יּ ֶקם

hi

ִבין ִיָבין

q

ֵה ִבין ִיָבין

hi

ֵמת )!( יָמוּת וַ ָ֫יּ ָמת

pf q

יָמית וַ ָ֫יּ ֶמת
ִ ֵה ִמית

hi

ָבּא יָבוֹא וַ ָ֫יּבֹא

q

ֵה ִביא ִיָביא וַ ָ֫יּ ֵבא

hi

נָ כוֹנוּ יִ כּוֹן

ni

כּוֹנֵ ן יְ כוֹנֵ ן

קום

vstát, povstat

(460/628×)

pozvednout, postavit / dát povstat (146/628×)

בין
מות
בוא

rozlišovat / porozumět

(63/170×)

rozumět, mít vhled

(62/170×)

být mrtev / zemřít

(630/845×)

usmrtit, zabít

(138/845×)

přijít, vejít, vstoupit
přivést, uvést

(1999/2571×)
(548/2571×)

pevně stát, být pevně postaven

(67/216×)

po

postavit / napřímit / zajistit

(29/216×)

ֵה ִכין יָ ִכין וַ ָ֫יּ ֶכן

hi

vzpřímit, učinit nepohnutelným / zajistit (110/216×)

נָ ס יָ נוּס וַ יָּ נָ ס

q

נוס

utéct, prchnout

(155/159×)

ָסר יָ סוּר וַ ָ֫יּ ַסר

q

סור

uhnout, odchýlit se

(159/299×)

ֵה ִסיר יָ ִסיר וַ ָ֫יּ ַסר

hi

ָרם יָ רוּם

q

רום

רוֹמם
ֵ ְרוֹמ ְמ ִתּי י
ַ

po

vzdálit, odstranit
(134/299×)
pozvednout, zvedat / být pozdvižen /
/ být vyzdvižený, vznešený
(70/191×)
dát vyrůst / vychovat / postavit / vyvýšit (25/191×)

ֵה ִרים יָ ִרים וַ ָ֫יּ ֶרם

hi

zvedat / pozdvihnout (oběť)

ָשׁב יָ שׁוּב וַ ָ֫יּ ָשׁב

q

ֵה ִשׁיב יָ ִשׁיב וַ יָּ ֶשׁב

hi

(!) יֵבוֹשׁ בוֹשׁ

q

בושׁ

נוּח
ַ ָי

q

נוח

(aram )

כון

שׁוב

(89/191×)

vrátit se

(683/1060×)

vrátit, přivést zpět

(360/1060×)

stydět se

(129×)

mít klid, odpočívat

(28/134×)

יָ נִ ַיח ֵהנִ ַיח

hi 1

nastolit pokoj, klid

(32/134×)

יַ נִּ ַיח ִהנִּ ַיח

hi 2

postavit, vetknout

(72/134×)

גָּ ר יָּ גוּר וַ ִ֫יּגָ ר

q

גור

host / cizinec

גֵּ ר
ָלן יָ ִלין וַ ָ֫יּ ֶלן

q

být hostem, přebývat jako host

לין

přenocovat, zůstat přes noc

~148~
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(68/70×)
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ָשׂם יָ ִשׂים וַ ָ֫יּ ֶשׂם

q

שׂים

položit, klást / ustanovit

ָרב יָ ִריב

q

ריב

mít spor, soudit se, přít se

ַבּ ָטח ְיִב ַטח

q

בטח

důvěřovat, doufat

(113/118×)

ָדּ ַרשׁ יִ ְדר ֹשׁ

q

דרשׁ

pátrat, vyšetřovat, bádat

(155/164×)

תּוְֹך

ָתּוֶ ְך

střed

(418×)

ָקדוֹשׁ

svatý

(116×)

proto / pročež

(135×)

 ָל ֵכן/ ל־כּן
ֵ ַע
 ָק ֶצה/ ֵקץ

(67×)
(211×)

prvorozený / prvorozenec

(122×)

ústa / ostří

(500×)

otvor, vchod / brána

(164×)

ֵלוִ י

n. pr Lévi / lévijci

(350×)

ָדּם

krev

(360×)

ְבּכֹר
ֶפּה
ֶפּ ַתח
ָדּ ִמים

(65/67×)

dar, obětní dar

ִמנְ ָחה
ִפי

to nejzazší, konec

(582/586×)

~149~

LEKCE 18.

LEKCE 18.
Slabá slovesa – třída ( ע׳עK 78; W 81; S 42)
Pravidla:
• Jedná se o třídu původně dvoukonsonantních sloves, jejichž první radikál obvykle
tvoří slabiku s krátkou samohláskou.
• V některých tvarech se 2. radikál opakuje, čímž druhotně vznikají tvary silného
slovesa. Takto se tvoří participia qalu, absolutní infinitiv qalu a intensivy. Silné tvary
(vedle slabých forem) se vyskytují také ve 3. os pf qalu.

•
•

q

pt

ס ֵֹבב

q

inf abs

ָסבֹב

q

3. os pf

ָס ַבב

pi

3. os sg

ַס ֵבּב

ָסבוּב

ָ ֽס ְב ָבה

ָ ֽס ְבבוּ

V kmenové slabice slabých tvarů je obvykle krátký vokál. Pouze v impf q a hi jsou
dlouhé samohlásky ō ()יָ סֹב, resp. ē ()יָ ֵסב.
Tvary s koncovkami zdvojují druhý radikál (dageš forte).
◦ Samohláskové afformativy jsou připojeny jako nepřízvučné ()יָ ֫סֹבּוּ ַ֫סבּוּ.
◦ Souhláskové afformativy jsou připojeny pomocnými vokály; ve tvarech pf
samohláskou ô ()וֹ, ve tvarech impf samohláskou ê ( ) ֶ◌ י.
◦ V otevřené preformativní slabice se vokál dlouží.
q

pf

q

impf

q

imp

סֹב

q

inf. cs

סֹב

hi

pf

hi

impf

hi

imp

ַסב
יָ סֹב

וַ ָ֫יּ ָסב

ֵה ֵסב
יָ ֵסב

ַ֫ס ָבּה

ַ֫סבּוּ

וֹת
ָ ַס ֫בּ

ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה יָ ֫סֹבּוּ
֫סֹ ִבּי

֫סֹבּוּ

ֻס ֶ֫בּינָ ה

ֵה ֵ֫ס ָבּה

וֹת
ָ ֲה ִס ֫בּ

וַ ָ֫יּ ֶסב

ְתּ ִסֹ ֶ֫בּינָ ה יָ ֵ֫סבּוּ

ָה ֵסב

ֲה ִס ֶ֫בּינָ ה ָה ֵ֫סבּוּ
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וֹת
נְ ַס ֫בּ ָ

נָ ַ֫ס ָבּה

נָ ַסב

pf

ni

נְ ַס ָ֫בּה

נָ ָסב

pt

ni

impf

ni

ִתּ ֫סֹּ ְבנָ ה יִ ְסּ ֫בוּ

יִ סֹּב

Intensivy se tvoří buď jako tvary silného slovesa nebo podle kmenů po‛el, po‛al
a hitpo‛el (bez dageše, nýbrž opakováním druhého radikálu a pomocným vokálem ô).
pi
ִה ֵלּל

)!(přesmyčka sykavky

ֻה ַלּל

pu

ִה ְת ַה ֵלּל

hit

סוֹבב
ֵ

po‛el

סוֹבב
ַ

po‛al

תּוֹבב
ִה ְס ֵ

•

hitpo‛el

 101ע׳ע Vzorové tvary

הוּסב
ָס ַבב ַסב יָ סֹב יִ סֹּב וַ ָ֫יּ ָסב נָ ַסב יִ ַסּב יִ סֹּב נָ ַ֫ס ָבּה נְ ַס ָ֫בּה ֵה ֵסב יָ ֵסב יַ ֵסּב וַ יָּ ֶסב נָ ָסב ָתּסֹב ָ ֽס ְב ָבה ַ
בּוֹתי ִתּ ְסּבוּ
סוֹבב ִתּ ַסּב ֵמ ֵסב ְמ ִס ָ֫בּה ַקלּוֹנוּ ַס ִ
בּוֹת יֵ ַקל סֹב יִ סֹּב ֵ
ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה ִתּ ַסּ ֶבּינָ ה נְ ַסבּוֹת ֲה ִס ָ
הוּסבּוֹת
יוּסב ַקל וְ ָאס ָֹבּה נָ ַסבּוֹנוּ ַסבּוֹת ַק ָלּה וַ יִּ סֹּב וַ יִּ ַסּב ַ
הוּס ָבּה ִתּ ַסּבּוּ נִ סֹּב ֲה ִס ֫בּוֹנוּ ַ
ָתּ ֵסבּוּ ַסבּוֹנוּ ַ֫
בּוֹתם וַ יֵּ ַקל וַ יָּ ֶסב נָ ַסבּוּ ֵתּ ַקלּוּ וַ ִתּ ַסּבּוּ ָתּסֹבּוּ ָתּ ֵס ִבּי ֲה ִסבּוֹת וַ ָתּ ֶסב ָאסֹב יִ ְסּבוּ יִ ַסּבּוּ יָ סֹבּוּ ִה ַסּבּוּ
נָ ַס ֶ
בּוֹת ֻס ֶ֫בּינָ ה וַ ָ֫תּ ָסב יָ ֵסבּוּ נָ סֹב ַסבּוּ ִתּ ֫סֹּ ְבנָ ה ִה ַסּ ֶ֫בּינָ ה ְתּ ִס ֶ֫בּינָ ה
ֵה ֵסבּוּ ָ ֽס ְבבוּ ָסבוּב ֵתּ ַקל ָהּ ֶסב נָ ַס ָ
בּוֹתם ֶאסֹּב ֶא ַסּב ָא ֵסב
בּוֹתי ַס ָבּה ֲה ִס ֶ
תּוּסב ִתּסֹּב ִה ַסּב ֵה ֵס ִ
לּוֹתי נְ ַס ִבּים ַ
בּוֹת ַק ִ
הוּס ָ
בּוֹתי ִתּ ַסּ ִבּי ַ
נָ ַס ִ
בּוֹתן יִ ַסּבּוּ
בּוֹתן ֵתּ ַק ִלּי ָתּס ִֹבּי ֵה ֵס ֶ
בּוֹת ֵא ַקל ַס ֶ
מוּסב ַס ָ
לּוֹתם ס ִֹבּי ַקלּוֹת ִתּ ְסּ ִבי ָה ֵסבּוּ נִ ַסּב ָ
ָאסֹב ַק ֶ
בּוֹתם ְתּ ַק ֫ ֶלּינָ ה
לּוֹת יֵ ַקלּוּ וַ ִתּ ַסּב ַס ֶ
בּוֹתי ַק ָ
הוּס ִ
בּוֹתן ַקלּוּ סֹבּוּ ַ
נָ ַס ֶ
צרר רעע laryngální slovesa

וּמצ ָֹר ִרים
עוֹתי יֵ ַצר ְ
עוֹתם ָא ַרע וַ יָּ ֵצרוּ וַ יָּ ֵרעוּ ֲה ֵר ִ
עוֹת ָה ֵצר ֲה ֵר ֶ
ָצ ַרר ָצרוּר וַ יֵּ ַרע ֵה ֵרעוּ ַ ֽו ֲה ֵצר ִֹתי ֲה ֵר ָ
וְ ֵה ַצר ְצ ֻררוֹת

 (srv. paradigmata).יֵ ַקל 101 Impf qalu u sloves s kmenovým vokálem a (tzv. stativní slovesa) má tvar

~~151

LEKCE 18.
Cvičení:
• tvary:

נּוֹתי וְ ַתם וַ יָּ ֶחלּוּ
לּוֹתי ֵה ֵחל ַסבּוֹנוּ וְ ַסבּוּ נָ ַסבּוּ ָמ ַדד וְ ַח ִ
לּוֹתי ָתּסֹב יְ ַק ֵלּל ַסבּוּ ְמחוֹנֵ ן ַח ִ
וַ ִתּתֹּם יָ סֹב גַּ ִ
תּוֹבב וַ ִתּ ַסּבּוּ ֵה ַקלּוּ ֲה ִסבּוֹנוּ ָתּ ֵס ִבּי
בּוֹתם ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה ִה ְס ֵ
וְ ַקלּוּ ִתּ ַסּ ִבּי ָתּס ִֹבּי ָה ֵקלּוּ ֵה ַקל ָתּמֹדּוּ ָ ֽחנֲ נוּ ַס ֶ
וּמדּ ִֹתי
סוֹבב ִמ ְתגּ ֵֹלל ַ
בּוֹת ָתּ ֵק ִלּי יֻ ַחן ֲא ַ
סוֹבב חוֹנַ נְ ָתּ ֲה ִס ָ
סוֹבב ְמ ָ
וַ יָּ ֵחלּוּ ָתּ ֵרעוּ גֹּלּוּ חוֹנֵ ן ָתּס ִֹבּי נְ ֵ
לּוֹת ֵה ַקלּוּ גָּ ַלל ֵה ֵס ָבּה ַתּמּוּ ָאחֹן ַ ֽו ֲה ִתמּ ִֹתי נָ גֹל
ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ֲה ִסבּוֹנוּ ָה ֵתם ֵה ֵח ָלּה ֵה ֵסב ָה ֵסב וַ יָּ ֶסב ַק ָ
יִמּד ֵה ַתמּוּ
לּוֹת ַתּ ְמנוּ גּ ֵֹלל ַ
חוֹל ֶלת וְ ַתמּוּ ֲה ִח ָ
מּוֹתי ָה ֵקל וְ יִ גַּ ל ְמ ֶ
נָ גֹלּוּ ֵה ַתמּוּ וַ יָּ מֹדּוּ ָתּחֹן נָ ַמד ַ ֽו ֲה ִת ִ
עוֹת נְ ַק ִ
יִמּדּוּ ְמ ַח ְלּ ִלים נָ סֹב וַ יָּ ֵרעוּ ָסבוּב יִ תֹּם יְ מ ֵֹדד
לּוֹתי תֹּם וְ ִה ְת ַ ֽחנֲ נוּ ַ
ָה ֵסב ִה ְתגּ ֵֹלל ֵה ַתמּוּ ַתם ֲה ֵר ָ
לּוֹתי יְ ַק ֲללוּ ִה ַסּבּוּ יָ חֹן
לּוֹתי ָתּס ִֹבּי ַתּ ֵתּם ִתּ ַסּ ִבּי וַ יִּ תֹּם נְ ַק ִ
תּוּחל סֹב ַק ִ
ַ
יִתּמּוּ
ָתּס ִֹבּי יָ ֵקל ֻס ֶ֫בּינָ ה ַ
יַתּם יִ ַקּלּוּ יְ ַחנֵּ ן ֵה ֵרעוּ
וּמדּ ֶֹתם וְ ֵ
סוֹבב ָסבוּב ָס ַבב ַ
סוֹבב ַ
גוֹל ָלה ֵ
עוֹתי יִ גַּ ל ְמ ָ
ֶא ְת ַחנֵּ ן וַ ִ֫יּ ָחן נָ גֹלּוּ ֲה ֵר ִ
לּוֹת
עוֹתם ֲה ִח ָ
ִק ַלּ ְל ָתּ ֵה ֵס ַבּה וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן ֵמ ֵסב ָה ֵסב ְמ ִס ָבּה ְמח ָֹלל ְתּ ֻק ַלּל ֵה ַקל וַ יִּ ְתמ ֵֹדד ָתּ ֵקלּוּ ֲה ֵר ֶ
תּוּס ִבּי ָתּ ַרע
ִה ַתּ ֵמּם ְמ ַק ֵלּל ָה ֵקלּוּ ָא ַרע ֵה ֵח ָלּה וַ יָּ ֶחל ַ
• věty:

ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר׃  3.לֹא יָ חֹן יְ הוָ ה
מוּאל ָל ֶל ֶכת ֵמ ַעל ָשׁאוּל׃  2.וַ יָּ גֶ ל יַ ֲעקֹב ֶא ָ
 1.וַ יִּ סֹּב ְשׁ ֵ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ל־ה ָא ֶרץ׃ ְ 5.
ת־בּ ִריתוֹ ֵה ַפר׃  4.וַ יֵּ ַדע נ ַֹח ִכּי ַקלּוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַע ָ
ת־ה ָעם ַהזֶּ ה ִכּי ֶא ְ
ֶא ָ
ָס ְבבוּ ֶא ָ
יעי וַ יַּ ְשׁ ִכּמוּ
ת־דּוִ ד׃  7.וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אמר לוֹ ַק ֵלּל ֶא ָ
ת־ה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים׃  6.וַ יּ ֹ ֶ
ת־ה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים׃
ת־ה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִ ֑מים ַרק ַבּיּוֹם ַה ֔הוּא ָס ְבבוּ ֶא ָ
ַכּ ֲעלוֹת* ַה ַשּׁ ַחר וַ יָּ סֹבּוּ ֶא ָ
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ל־אנְ ֵשׁי
ת־ה ִעיר ָכּ ַ
הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר נָ ַת ִתּי ְב ָ ֽי ְדָך ֶאת־יְ ִריחוֹ  ...וְ ַסבּ ֶֹתם ֶא ָ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
 8.וַ יּ ֹ ֶ
ל־אנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָלמוּת ִמ ֶקּ ֶרב ָה ַעם
ר־תּמּוּ ָכּ ַ
ה־רבּוּ א ַֹיְבי׃  10.וַ יְ ִהי ַכ ֲא ֶשׁ ַ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה׃ ָ 9.מ ַ
ת־א ֶשׁר
ת־א ֶשׁר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶא ֲ
אמר יְ הוָ ה ַחנּ ִֹתי ֶא ֲ
וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר...׃  11.וַ יּ ֹ ֶ
אמר ָשׁאוּל ָח ָט ִ
ֲא ַר ֵחם׃  12.וַ יּ ֹ ֶ
א־א ַרע ְלָך עוֹד׃  13.וַ יֵּ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר
אתי שׁוּב ְבּנִ י־ ָדוִ ד ִכּי ל ֹ ָ
י־אין ִמ ְשׁ ָפּט ָבּ ָא ֶרץ׃ .
ת־א ֶרץ ֱאד ֹם׃  14.וָ ֵא ַקל ְבּ ֵעינֵ ֶ
וַ ָ֫יּ ָסב ֶא ֶ
יהם׃  15.וַ יַּ ְרא יְ הוָ ה וַ יֵּ ַרע ְבּ ֵעינָ יו ִכּ ֵ
מוּאל ֵלאמֹר ָבּא ָשׁאוּל ַה ַכּ ְר ֶמ ָלה
 16וַ יּ ֹ ֶ
אמר ַאל־יֵ ַרע ְבּ ֵעינֶ יָך׃  17.טוֹב ִאישׁ חוֹנֵ ן׃  18.וַ יֻּ גַּ ד ִל ְשׁ ֵ
יהם
ת־בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַ ד ָצ ֵר ֶ
וְ ִהנֵּ ה ַמ ִצּיב לוֹ יַ ד וַ יִּ סֹּב וַ יַּ ֲעבר וַ יֵּ ֶרד ַהגִּ ְל ָגּֽל׃  19.וְ ַא ָתּה יְ הוָ ה ִתּ ֵתּן ֶא ְ
אמר
וַ יָ ֵצרוּ ָל ֶ ֑הם ְ
וּב ֵעת ָ ֽצ ָר ָתם יִ ְצ ֲעקוּ ֵא ֶליָך וְ ַא ָתּה ִמ ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ָ ֽמע׃  20.וַ יָּ ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאל־יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ֶ
א־ה ַצּ ְל ָתּ ֶא ַ
ֲאד ֹנָ י ָל ָמה ֲה ֵרע ָֹת ָל ָעם ַהזֶּ ה וְ ַה ֵצּל ל ֹ ִ
ת־ה ִעיר׃ 22.
ת־ע ֶ ֽמָּך׃  21.וַ יִּ סֹּב ֲארוֹן־יְ הוָ ה ֶא ָ
יה׃
יתי ֵה ַפר וְ נִ ְכ ְר ָתּ ַהנֶּ ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶ ֽמּ ָ
ת־בּ ִר ִ
ת־בּ ַשׂר ָע ְרלתוֹ ֶא ְ
וְ ָע ֵרל זָ ָכר ֲא ֶשׁר לֹא־יִמּוֹל ֶא ְ
ַכּ ֲעלוֹת ˂ עלה 102
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LEKCE 18.
Opakování
• tvary:

לּוֹת ָפּנָ ה ְשׁמֹר ִה ַתּ ֵמּם וָ ֵא ֶפן ְמ ַק ֵלּל ַדּ ַעת
לּוֹתי ָמ ָצאת א ַֹמר ֲה ִח ָ
וַ יֵּ ֶשׁב וַ יָּ ָשׁב וַ יָּ ֶשׁב ְמחוֹנֵ ן ֶר ֶדת ַח ִ
נוֹתר ָתּ ַרע וַ ִתּוָּ ֵלד
תּוּס ִבּי ַ
חוֹל ֶלת ַ
יוֹלידוּ פּ ֵֹשׁ ַע ְמ ֶ
ָה ֵקלּוּ ֵלְך יִ ְשׁ ְפטוּ ָא ַרע ָל ַקח ֵה ֵח ָלּה וַ ִתּגַּ שׁ וַ יָּ ֶחל ִ
וּמדּ ִֹתי נִ ְפ ָלאוֹת גָּ לוּי
יֵ ֵצא ֵה ֵחל ָתּקוּמוּ ָתּמֹדּוּ וַ ֵתּ ֶרד ָ ֽחנֲ נוּ ֵמת ִמ ְתגּ ֵֹלל נִ ְק ָלה נִ ְק ֶלה ָפּ ַשׁ ַע ְתּ ַ
תּוֹמם ֵה ֵסב
ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי יַ ֲעב ְֹדנָ ה ֵשׁב שׁוּב שׁוֹב ֲה ִסבּוֹנוּ ה ֵֹלְך וַ יֵּ ֵלְך ֵתּן ָה ֵתם וַ ִתּ ְקחוּ ֵה ֵח ָלּה ָא ִבין יִ ְשׁ ֵ
לּוֹת גָּ ִלינוּ
ימוֹתי וַ יָּ ֶסב ָלגוּר ָל ֶל ֶכת ָל ַק ַח ְתּ ַק ָ
כוֹנוֹתם יִמּוֹל ָה ֵסב ַמד מֹד ֵרד וַ ָתּ ֶשׂם וְ ָשׂם ֲה ִשׂ ִ
ֶ
נְ
ית וַ יַּ ַע ְמדוּ גָּ ַלל ְל ִדי ֵה ֵס ָבּה נִ ַחם גּ ֵֹלל יָמוּת
אוֹלד יֵ גֶ ל ִה ְכ ִס ָ
וְ ֶה ֱא ַמ ְד ֶתּן ֵה ַקלּוּ ְמ ָב ֵרְך וַ יַּ ְרא וַ יִּ ָירא ָרץ וָ ֶ
גּוּרי נִ ְשׁבּוּ ִתּ ָבּנֶ ה ָה ֵסב ֵתּת ִה ְתגּ ֵֹלל יִ נָּ גֵ שׁ ַדּע
ית יָ ר ֹנּוּ ִ
יִמּד ִר ַח ְמ ְתּ ֵה ַתמּוּ ֵבּ ַר ְכנוּ ִפנּוּ ָשׁ ִב ָ
רחוּם ַ
עוֹת יִ ַקּלּוּ יְ ַחנֵּ ן ַ֫ויְ ַר ֵחם גְּ לוּיָּ ה וַ יָּ ָמת ֵה ֵרעוּ וַ יָּ ָקם ִק ַלּ ְל ָתּ
גוּרינָ ה ָתּ ֵסב ֲה ֵר ָ
ֵה ַתמּוּ וַ יַּ ֵצּל ָארוּר ַתם ְתּ ֶ
ישׁב יָ ַשׁב
יוֹשׁיב יִ ַ
נוֹשׁ ְב ֶתּם נְ שׁוּב ֶֹתם ֶל ֶכת ֵמ ֵסב ָה ֵסב ִ
תּוּר ְמנָ ה וַ ִתּ ַקּח וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן ַ
שׁ ֵֹמ ַע ֵה ֵס ָבּה ֵה ַשׁמּוּ וַ ַ
תּוֹבב ָהיָ ה יְ ִהי
בּוֹתם נִ וָּ ֵשׁב ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה וַ יֵּ ָרא ִה ְס ֵ
יּוֹשׁב ַס ֶ
ֵשׁב וַ יִּ ְשׁ ְב ַתּמּוּ ָאחֹן וַ יָּ ֶשׁב וַ יָּ ָשׁב וַ יֵּ ֶשׁב וַ ֶ
תּוּשׁב וְ ַסבּוּ ְמב ָֹרְך נָ ַסבּוּ
ַ
ימוֹתי ֵה ַקלּוּ פֹּנִ ים גָּ לוּ גַּ לּוּ ְשׁבוֹת זָ נוֹת ַסבּוֹנוּ
מּוֹתי ֲה ִשׂ ִ
ֱהיוֹת וַ ִתּ ַסּבּוּ ֲה ִשׁ ִ
יוֹר ֶשׁת ַתּ ֵתּם ְלכוּ
לּוֹתי נִ ַח ְמ ִתּי ָתּס ִֹבּי וַ נַּ גֶּ ד ִה ְפנָ ה ִה ָפּנֶ ה ֶר ֶשׁת ֶ
אמרוּ ֲא ַב ֵקּשׁ סֹב ִה ַצּ ְלנוּ ַק ִ
א ַֹמר וַ תּ ֹ ְ
לּוֹתי ָאאֹר וָ ֶא ְקנֶ ה יְ ַק ֲללוּ ִה ַסּבּוּ יָ חֹן ַמ ִצּ ֵילי ֶא ְת ַחנֵּ ן וַ ֵתּ ָרא וַ ִ֫יּ ָחן
ִתּ ַסּ ִבּי וַ יַּ ֵצּל ֵבּ ַרְך וַ יִּ תֹּם ְמ ֻד ָבּ ִרים נְ ַק ִ
בּוֹת ָתּ ֵק ִלּי יֻ ַחן
סוֹבב חוֹנַ נְ ָתּ ַהגֵּ ד־נָ א ֲה ִס ָ
סוֹבב ְמ ָ
נוֹתרוֹת נְ ֵ
נוֹת ְר ְתּ ָ
וֹעתי וַ יִּ ַירשׁ יִ גַּ ל ַ
ֲא ַר ֵחם נָ גֹלּוּ ֲה ֵר ִ
סוֹבב
ֵ
גוֹל ָלה
סוֹבב ָא ִאיר ָסבוּב יִ תֹּם ְרדוּ יְ מ ֵֹדד ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶרת ָתּס ִֹבּי נִ ְל ַחם נִ ְל ָחם ְמ ָ
ִתּ ְשׁמ ְֹרנָ ה ֲא ַ
תּוּחל
מוּרם ַ
יִתּמּוּ ָ
יַתּם יָ ֵקל ֻס ֶ֫בּינָ ה וַ ִתּ ְקחוּ ֵרשׁ ַ
וּמדּ ֶֹתם ִיָבינוּ וְ ֵ
סוֹבב ָסבוּב ָס ַבב קוּם קוֹם ֵה ִקים ַ
ַ
נּוֹתי ַד ֵבּר ִדּ ֵבּר וְ ַתם וַ יָּ ֶחלּוּ וְ ַקלּוּ ִתּ ַסּ ִבּי ָתּס ִֹבּי וַ ַ
את
יְכל ָה ֵקלּוּ ֵה ַקל ָמ ֵל ָ
וַ יִּ ְתמ ֵֹדד וַ ִתּגְּ שׁוּ ַא ֵצּל וְ ַח ִ
אתי ָתּ ֵרעוּ ַ ֽו ֲה ִתמּ ִֹתי נָ גֹל נָ גֹלּוּ ֵה ַתמּוּ וַ יָּ מֹדּוּ ָתּחֹן
הוֹצ ִ
יוֹשׁיבוּ וַ יָּ ֵחלּוּ ֵ
ֲה ִסבּוֹנוּ ַשׁ ַלּח ָשׁ ַל ַח ְתּ ָתּ ֵס ִבּי ִ
לּוֹת
חוֹל ֶלת וְ ַתמּוּ ֲה ִח ָ
נָ ַמד נְ ַק ִ
מּוֹתי ָה ֵקל וְ יִ גַּ ל ְמ ֶ
יִמּדּוּ ְמ ַח ְלּ ִלים נָ סֹב וַ יָּ ֵרעוּ ַ ֽו ֲה ִת ִ
לּוֹתי תֹּם וְ ִה ְת ַחנֲ נוּ ַ
לּוֹתי ָתּסֹב
עוֹתם גֹּלּוּ חוֹנֵ ן ָתּס ִֹבּי וַ ִתּתֹּם יָ סֹב גַּ ִ
ַתּ ְמנוּ ְמ ִס ָבּה ְמח ָֹלל ְתּ ֻק ַלּל ֵה ַקל וַ יִּ ְתמ ֵֹדד ָתּ ֵקלּוּ ֲה ֵר ֶ
יְ ַק ֵלּל
• věty:

נוֹכי ַסבּ ִֹתי ְבּ ָכל־נֶ ֶפשׁ ֵבּית ָא ִביָך׃ שׁוּב
אמר ָדּוִ ד ִכּי ַהגֵּ ד יַ גִּ יד דּוֹיֵ ג ְל ָשׁאוּל ָא ִ
ַ 1.ה ְללוּ יָ הּ׃  2.וַ יּ ֹ ֶ
ִא ִתּי ַא ִ
יה ֲאנָ ִשׁים
ל־פּי ַה ְמּ ָע ָ ֑רה וְ ַה ְפ ִקידוּ ָע ֶל ָ
הוֹשׁע גֹּלּוּ ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ֶא ִ
ַ
אמר יְ
ל־תּ ָירא׃  3.וַ יּ ֹ ֶ
י־ה ַמר ַשׁ ַדּי ִלי ְמאֹד׃ 5.
ל־תּ ְק ֶראנָ ה ִלי נָ ֳע ִ ֑מי ְק ֶראן ָ ִלי ָמ ָרא ִכּ ֵ
אמר ֲא ֵלי ֶהן ַא ִ
ְל ָשׁ ְמ ָ ֽרם*׃ 4. 103וַ תּ ֹ ֶ
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LEKCE 18.

ל־תּ ְיראוּ ֵמ ֶהם ִכּי לֹא יָ ֵ ֫רעוּ׃  6.וַ יַּ ַע ְמדוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן ְבּ ִרית־יְ הוָ ה ְבּתוְֹך ַהיַּ ְר ֵדּן ַעד
ַא ִ
ל־הגּוֹי ַל ֲעבֹר ֶא ַ
ת־ח ְר ַפּת
לּוֹתי ֶא ֶ
הוֹשׁ ַע ַהיּוֹם גַּ ִ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ ֑
ת־היַּ ְר ֵדּן׃  7.וַ יּ ֹ ֶ
ר־תּמּוּ ָכּ ַ
ֲא ֶשׁ ַ
יכם וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא גִּ ְלגּל ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃ ִ 8 .כּי ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה ָה ְלכוּ
ִמ ְצ ַריִם ֵמ ֲע ֵל ֶ
א־שׁ ְמעוּ ְבּקוֹל
ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעד־תֹּם ָכּל־ ַהגּ֑ וֹי ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ִמּ ְצ ַ ֔ריִם ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
יְ הוָ ה׃  9.וְ ַא ָתּה ָא ָדם וְ ל ֹ ֵ
אמר לוֹט ַאל־נָ א ַא ַהי ָתּ ֵרעוּ׃  11.וַ ִתּתֹּם
א־אל ְבּיַ ד ְמח ְֹל ֶליָך׃  10.וַ יּ ֹ ֶ
ת־שׁם יְ הוָ ה ִכּי הוּא ִצוָּ ה וְ נִ ְב ָ ֽראוּ׃ 13.
ַה ָשּׁנָ ה ַה ִהוא וַ יָּ בֹאוּ ֵא ָליו ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ֵשּׁנִ ית׃  12.יְ ַה ְללוּ ֶא ֵ
מוּאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָא ְמ ֔רוּ ֵתּ ָ
וַ יֵּ ַרע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ְשׁ ֵ
ן־לנוּ ֶמ ֶלְך ְל ָשׁ ְפ ֵטנוּ* ְכּ ָכל־ ַהגּוֹיִ ֽם׃
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 14.וַ יֵּ ְרדוּ

יָמים ַר ִ ֑בּים וַ יָּ ֵרעוּ ָלנוּ ִמ ְצ ַריִם וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ׃  15.וַ ְיִּבכּוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ריְמה וַ נֵּ ֶשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִם ִ
ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְצ ָ
ֹלּוּ־א ַלי ַהיּוֹם ֶא ֶבן גְּ ד ָֹלה׃ .
אמר ָשׁאוּל גּ ֵ
יְמי ְב ִכי ֶא ֶבל מ ֶֹשׁה׃  16.וַ יּ ֹ ֶ
לשׁים יוֹם וַ יִּ ְתּמוּ ֵ
ֶאת־מ ֶֹשׁה ְשׁ ִ
יוֹמם וָ ָל֑יְ ָלה
ֹלהינוּ ָ
אמר ְשֹׁלמֹה וְ יִ ְֽהיוּ ְד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ְקר ִֹבים ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ
 17וַ יּ ֹ ֶ
ַל ֲעשׂוֹת* ִמ ְשׁ ַפּט ַע ְבדּוֹ ִ
וּמ ְשׁ ַפּט ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְדּ ַבר־יוֹם ְבּיוֹמוֹ׃ 18. 105וַ יָּ ֻשׁבוּ ַה ַמּ ְל ָא ִכים ֶאל־יַ ֲעקֹב
ע־מאוֹת ִאישׁ ִעמּוֹ׃ וַ יִּ ָירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד
אתָך וְ ַא ְר ַבּ ֵ
אמרוּ ָבּאנוּ ֶא ָ
וַ יּ ֹ ְ
ל־א ִחיָך ֶאל־ ֵע ָ ֑שׂו וְ גַ ם ה ֵֹלְך ִל ְק ָ ֽר ְ
א־מ ָצ ִ
אמר מ ֶֹשׁה ֶאל־יְ הוָ ה ָל ָמה ֲה ֵרע ָֹת ְל ַע ְב ֶ ֔דָּך וְ ָל ָמּה ל ֹ ָ
וַ יֵּ ֶצר לוֹ׃  19.וַ יּ ֹ ֶ
אתי ֵחן ְבּ ֵע ֶינ֑יָך ָלשׂוּם
ל־ה ָדּ ָבר
ל־ה ָעם ַהזֶּ ה ָע ָ ֽלי׃  20.וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ָה ָארוֹן ע ְֹמ ִדים ְבּתוְֹך ַהיַּ ְר ֵדּן ַעד תֹּם ָכּ ַ
ת־מ ָשּׂא ָכּ ָ
ֶא ַ
ל־ה ָעם׃  21.וַ יֵּ ַרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ֵעינֵ י ַא ְב ָר ָהם׃  22.וְ ָהיָ ה
הוֹשׁ ַע ְל ַד ֵבּר ֶא ָ
ר־צוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־יְ ֻ
ֲא ֶשׁ ִ
הוֹא ָחז׃ וַ ִ֫יּ ָחן יְ הוָ ה
יְמי יְ ָ
ר־לָך א ֵֹיְבָך׃ ַ 23.ו ֲֽחזָ ֵאל ֶמ ֶלְך ֲארם ַצר ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּל ֵ
ַבּיּוֹם ַההוּא ִכּי יָ ַצ ְ
ת־א ְב ָר ָהם׃  24.וַ יָּ בֹאוּ ַה ֲאנָ ִשׁים וַ יָּ מֹדּוּ ָבּע ֶֹמר׃ .
יהם ְל ַמ ַען ְבּ ִריתוֹ ֶא ַ
א ָֹתם ַ֫ויְ ַר ֵחם א ָֹתם וַ יִּ ֶפן ֲא ֵל ֶ
 25וָ א ַֹמר יִ ָשּׂא יְ הוָ ה ָע ֶליָך גּוֹי ֵמ ָרחוֹק ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ גּוֹי ַעז ָפּ ִנ֑ים ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ָשּׂא ָפנִ ים ְלזָ ֵ ֔קן וְ נַ ַער
לֹא יָ ֽחֹן׃
• texty:

ל־תּסוּרוּ
ל־ה ָר ָעה ַהזֹּאת ַאְך ַא ָ
יתם ֵאת ָכּ ָ
ל־תּ ָיראוּ ַא ֶתּם ֲע ִשׂ ֶ
ל־ה ָעם ַא ִ
מוּאל ֶא ָ
אמר ְשׁ ֵ
 1.וַ יּ ֹ ֶ
ל־ל ָב ָבם׃ ַ ...אְך יְ ָראוּ ֶאת־יְ הוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶתּם אֹתוֹ ֶבּ ֱא ֶמת
ֵמ ַא ֲח ֵרי יְ הוָ ה וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֶאת־יְ הוָ ה ְבּ ָכ ְ
ם־מ ְל ְכּ ֶכם ִתּ ָסּפוּ*׃
ם־ה ֵר ַע ָתּ ֵ ֑רעוּ גַּ ַ
ר־הגְ ִדּל ִע ָמּ ֶ ֽכם׃ וְ ִא ָ
ל־ל ַב ְב ֶכ֑ם ִכּי ְראוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ְבּ ָכ ְ

106

)(1S 12,20.24–25

גּוֹרר ִע ָמּהּ
ר־אנִ י ִמ ְת ֵ
ל־ה ַא ְל ָמנָ ה ֲא ֶשׁ ֲ
ֹלהי ֲהגַ ם ַע ָ
אמר יְ הוָ ה ֱא ַ
)א ִליָּ הוּ( ֶאל־יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ֶ
 2.וַ יִּ ְק ָרא ֵ
 + sufשׁפט ְ = prep + inf csל ָשׁ ְפ ֵטנוּ 104
ַל ֲעשׂוֹת > עשׂה 105
“ִ = „odtrhnout“, „sméstתּ ָסּפוּ > ספה 106
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ֹלהי
אמר יְ הוָ ה ֱא ַ
ל־היֶּ ֶלד ָשֹׁלשׁ ְפּ ָע ִמים וַ יִּ ְק ָרא ֶאל־יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ֶ ֑
ת־בּנָ הּ׃ וַ יִּ ְתמ ֵֹדד ַע ַ
עוֹת ְל ָה ִמית ֶא ְ
ֲה ֵר ָ
ל־ק ְרבּוֹ וַ יֶּ ִחי׃
שׁ־היֶּ ֶלד ַע ִ
ל־ק ְרבּוֹ׃ וַ יִּ ְשׁ ַמע יְ הוָ ה ְבּקוֹל ֵא ִל ָיּ֑הוּ וַ ָתּ ָשׁב נֶ ֶפ ַ
שׁ־היֶּ ֶלד ַהזֶּ ה ַע ִ
ָתּ ָשׁב־נָ א נֶ ֶפ ַ
)(1Kr 17,20–22

אמר ֵא ַלי ָלמֹד
וּביָ דוֹ ֶח ֶבל ִמ ָ ֽדּה׃ וָ א ַֹמר ָאנָ ה ַא ָתּה ה ֵֹלְ֑ך וַ יּ ֹ ֶ
ה־אישׁ ְ
 3.וָ ֶא ָשּׂא ֵעינַ י וָ ֵא ֶרא וְ ִהנֵּ ִ ֑
ה־ר ְח ָבּהּ וְ ַכ ָמּה ָא ְרכּהּ׃ )(Za 2,5–6
לם ִל ְראוֹת ַכּ ָמּ ָ
רוּשׁ ִ
ֶאת־יְ ָ

ַ 4.ה ְללוּ יָ הּ
ת־שׁם יְ הוָ ה׃
הו֑ה ַה ְללוּ ֶא ֵ
ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ ָ
ד־עוֹלם׃
ָ
יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָ ה ְמב ָ ֹ֑רְך ֵ ֽמ ַע ָתּה וְ ַע
ד־מבוֹאוֹ ְמ ֻה ָלּל ֵשׁם יְ הוָ ה׃ )(Ž 113,1–3
ח־שׁ ֶמשׁ ַע ְ
ִמ ִמּזְ ַר ֶ

הוּדה׃
ת־כּל־יְ ָ
וּל ַה ְכ ִרית ֶא ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ָשׂם ָפּנַ י ָבּ ֶכם ְל ָר ָ ֑עה ְ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
ָ 5.ל ֵכן כּ ָ
ץ־מ ְצ ַריִם ָלגוּר ָשׁם וְ ַתמּוּ כֹל ְבּ ֶא ֶרץ
יהם ָלבוֹא ֶא ֶר ִ
הוּדה ֲא ֶשׁר ָשׂמוּ ְפנֵ ֶ
ת־שׁ ֵא ִרית יְ ָ
וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְ
יָמתוּ וְ ָהיוּ ְל ָא ָלה ְל ַשׁ ָמּה
וּב ָר ָעב ֻ ֑
יִתּמּוּ ִמ ָקּטֹן וְ ַעד־גָּ ֔דוֹל ַבּ ֶח ֶרב ָ
ִמ ְצ ַריִם יִ פֹּלוּ ַבּ ֶח ֶרב ָבּ ָר ָעב ַ
וְ ִל ְק ָל ָלה ְ
וּל ֶח ְר ָפּה׃ )(Jr 44,11–12
אתי וְ ָה ֵר ַע
ר־ח ָט ִ
ֹלהים ֲהלֹא ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ִל ְמנוֹת ָבּ ָ ֑עם וַ ֲאנִ י הוּא ֲא ֶשׁ ָ
ל־ה ֱא ִ
אמר ָדּוִ יד ֶא ָ
 6.וַ יּ ֹ ֶ
וּב ַע ְמָּך לֹא ְל ַמגֵּ ָ ֽפה׃
וּב ֵבית ָא ִבי ְ
ֹלהי ְתּ ִהי נָ א ָ ֽי ְדָך ִבּי ְ
וֹתי וְ ֵא ֶלּה ַהצּאֹן ֶמה ָעשׂוּ יְ הוָ ה ֱא ַ
ֲה ֵר ֔ע ִ
)(1Pa 21,17

ל־א ְברם
אמר ָשׂ ַרי ֶא ַ
וּשׁ ָמהּ ָהגָ ר׃ וַ תּ ֹ ֶ
 7.וְ ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ַא ְב ָרם לֹא יָ ְל ָדה לוֹ וְ ָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ְ
אוּלי ִא ָבּנֶ ה ִמ ֵ ֑מּנָּ ה* וַ יִּ ְשׁ ַמע ַא ְב ָרם ְלקוֹל ָשׂ ַרי׃
ל־שׁ ְפ ָח ִתי ַ
ִהנֵּ ה־נָ א ֲע ָצ ַרנִ י* יְ הוָ ה ִמ ֶלּ ֶדת בֹּא־נָ א ֶא ִ
ת־הגָ ר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשּׁ ְפ ָחתהּ ִמ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְל ֶשׁ ֶבת ַא ְב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ
ת־א ְב ָרם ֶא ָ
וַ ִתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁ ַ
ישׁהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה׃ וַ יָּבֹא ֶא ָ
רתה וַ ֵתּ ַקל גְּ ִב ְר ָתּהּ
ל־הגָ ר וַ ָ ֑תּ ַהר וַ ֵתּ ֶרא ִכּי ָה ָ
ְכּ ָנ ַ֑ען וַ ִתּ ֵתּן א ָֹתהּ ְל ַא ְב ָרם ִא ָ
יקָך וַ ֵתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה וָ ֵא ַקל
ל־א ְב ָרם ֲח ָמ ִסי ָע ֵליָך ָאנ ִֹכי נָ ַת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ ֔
אמר ָשׂ ַרי ֶא ַ
ֽיה׃ וַ תּ ֹ ֶ
ְבּ ֵע ֶינ ָ
י־להּ ַהטּוֹב
אמר ַא ְב ָרם ֶאל־ ָשׂ ַ ֔רי ִהנֵּ ה ִשׁ ְפ ָח ֵתְך ְבּיָ דְך ֲע ִשׂ ָ
וּב ֶינֽיָך׃ וַ יּ ֹ ֶ
ְבּ ֵע ֶינ ָ֑יה יִ ְשׁפֹּט יְ הוָ ה ֵבּינִ י ֵ
ינ יִ ְך וַ ְתּ ַענֶּ ָה* ָשׂ ַ ֔רי וַ ִתּ ְב ַרח ִמ ָפּ ֶנ ָ
ְבּ ֵע ָ ֑
ֽיה׃(Gn 16,1–6) 107

 sufוַ ְתּ ַענֶּ ָה < וַ ְתּ ַענֶּ ה ָ +ה | ִ sufמ ֵ ֑מּנָּ ה < ִמן ִ +מן ָ +ה | ֲ suf 1. sgע ָצ ַרנִ י > ָע ַצר  +נִ י 107
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ת־ל ָבן ֲא ִחי ִא ֔מּוֹ וְ ֶאת־צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ וַ יִּ גַּ שׁ יַ ֲעקב וַ יָּ גֶ ל
ת־ר ֵחל ַבּ ָ
 8.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵ֔אר וַ יַּ ְשׁ ְק ֶאת־צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ׃ וַ יִּ ַשּׁק יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵ ֑חל וַ יִּ ָשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ וַ ֵיּ ְֽבךְּ ׃
ן־ר ְב ָקה הוּא וַ ָ֫תּ ָרץ וַ ַתּגֵּ ד ְל ָא ִב ָ
יה ֔הוּא וְ ִכי ֶב ִ
וַ יַּ גֵּ ד יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵחל ִכּי ֲא ִחי ָא ִב ָ
יה׃ )(Gn 29,10–12
ר־דּ ֶבּר
ל־ה ָר ָעה ֲא ֶשׁ ִ
ֹלהים ַע ָ
י־שׁבוּ ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָ ֑עה וַ יִּ נָּ ֶחם ָה ֱא ִ
יהם ִכּ ָ
ת־מ ֲע ֵשׂ ֶ
ֹלהים ֶא ַ
 9.וַ יַּ ְרא ָ ֽה ֱא ִ
אמר ָאנָּ ה יְ הוָ ה
דוֹל֑ה וַ יִּ ַחר לוֹ׃ וַ יִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל־יְ הוָ ה וַ יּ ֹ ֶ
שׂוֹת־ל ֶהם וְ לֹא ָע ָשׂה׃ וַ יֵּ ַרע ֶאל־יוֹנָ ה ָר ָעה גְ ָ
ָ
ַל ֲע
ישׁה ִכּי יָ ַד ְע ִתּי ִכּי ַא ָתּה
ל־כּן ִק ַדּ ְמ ִתּי ִל ְבר ַֹח ַתּ ְר ִ ֑שׁ ָ
ל־א ְד ָמ ִתי ַע ֵ
יוֹתי* ַע ַ
ד־ה ִ
ֲהלוֹא־זֶ ה ְד ָב ִרי ַע ֱ
ל־ה ָר ָעה׃
ל־חנּוּן וְ ַר ֔חוּם ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם וְ ַרב־ ֶח ֶסד וְ נִ ָחם ַע ָ
ֵא ַ

108

)(Jon 3,10–4,2

אמר ַה ֶמּ ֶלְך ָל ָר ִצים ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו סֹבּוּ וְ ָה ִמיתוּ כּ ֲֹהנֵ י יְ הוָ ה ִכּי גַ ם־יָ ָדם ִעם־ ָדּ ִ ֔וד וְ ִכי ָ ֽי ְדעוּ
 10.וַ יּ ֹ ֶ
אמר
ֹלח ֶאת־יָ ָ ֔דם ִל ְפג ַֹע ְבּכ ֲֹהנֵ י יְ הוָ ה׃ וַ יּ ֹ ֶ
ת־אזְ ִנ֑י וְ לֹא ָאבוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְך ִל ְשׁ ַ
ִכּי־ב ֵֹר ַח ֔הוּא וְ לֹא גָּ לוּ ֶא ָ
ַה ֶמּ ֶלְך ְלדוֹ ֵאג סֹב ַא ָ֔תּה ְ
וּפגַ ע ַבּכּ ֲֹה ִנ֑ים וַ יִּ סֹּב דּוֹ ֵאג ָה ֲאד ִֹמי וַ יִּ ְפגַּ ע־הוּא ַבּכּ ֲֹה ִ֔נים וַ יָּ ֶמת ַבּיּוֹם ַההוּא
ְשׁמֹנִ ים וַ ֲח ִמ ָשּׁה ִאישׁ נ ֵֹשׂא ֵאפוֹד ָ ֽבּד׃ )(1S 22,17–18

ג־מצּוֹת ִשׁ ְב ַעת
ת־ה ָ ֑פּ ַסח ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן׃  ...וַ יַּ ֲעשׂוּ ַה ַ
גּוֹלה ֶא ַ
י־ה ָ
 11.וַ יַּ ֲעשׂוּ ְבנֵ ַ
אכם
יהם ִבּ ְמ ֶל ֶ
יהם ְל ַחזֵּ ק יְ ֵד ֶ
ְך־אשּׁוּר ֲע ֵל ֶ
יָמים ְבּ ִשׂ ְמ ָ ֑חה ִכּי ִשׂ ְמּ ָחם* יְ הוָ ה וְ ֵה ֵסב ֵלב ֶמ ֶל ַ
ִ
ֹלהים ֱא ֵ
ית־ה ֱא ִ
ֵבּ ָ
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃(Ezd 6,19.22) 109
ל־יִת ַה ֵלּל ָע ִשׁיר
בוּרתוֹ ַא ְ
ל־יִת ַה ֵלּל ַהגִּ בּוֹר ִבּגְ ָ
 12.כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ַאל־יִ ְת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמ ֔תוֹ וְ ַא ְ
אוֹתי ִכּי ֲאנִ י יְ הוָ ה ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִמ ְשׁ ָפּט
ִ
ם־בּזֹאת יִ ְת ַה ֵלּל ַה ִמּ ְת ַהלּל ַה ְשׂ ֵכּל וְ יָ ד ַֹע
ְבּ ָע ְשׁרוֹ׃ ִכּי ִא ְ
וּצ ָד ָקה ָבּ ָ ֑א ֶרץ ִכּי ְב ֵא ֶלּה ָח ַפ ְצ ִתּי נְ ֻאם־יְ הוָ ה׃ )(Jr 9,22–23
ְ

יוֹתי > ֱהיוֹת 108
ֱ + sufה ִ
ִ + sufשׂ ְמּ ָחם > ִשׂ ַמּח 109
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Slovíčka:
 ָס ַבב ַסבּ ִֹתי יִ סֹּב ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ הq

סבב

kroužit / točit se / obcházet

ָמ ַדד וַ ָ֫יּ ָמד

q

מדד

měřit

לּוֹת וַ ֵתּ ַקל
ָ ַק

q

קלל

být lehký, hbitý / nemít cenu, být bezvýznamný

ִק ֵלּל יְ ַק ֵלּל

pi

zlořečit

ַקל
ַרע יֵ ַרע וַ יֵּ ַרע

q

ֵה ַרע יָ ֵר ַע וַ יָּ ַרע

hi

רעע

ָר ָעה
q

ֵה ַצר יָ ַצר וַ יָּ ַצר

hi

צרר

q

יַתּם
ֵ מּ ִתי
ֹ ֲה ִת

hi

לּוֹתי
ִ ַגּ

q

ִה ֵלּל יְ ַה ֵלּל

תמם
גלל

pi הלל

ְתּ ִה ָלּה
pi

ֵה ֵחל יָ ֵחל וַ יָּ ֶחל

hi

zlý / zlo

(356×)

zlo, zloba, špatnost

(311×)

být úzký, těsný / být nepřítelem / být sevřen

nepřítel
být celý, úplný, dokonalý / být u konce, být hotov
dokončit / dokonat

ַה ְללוּ־יָ הּ
ִח ֵלּל יְ ַח ֵלּל

být zlý, být špatný

sužovat, ohrožovat / svírat

ַצר
ָתּם יִ תֹּם

lehký, hbitý

konat zlo, působit zlé

ַרע
ַצר יֵ ַצר וַ יֵּ ֶצר

(161×)

1. חלל

válet, kutálet / svinout
chválit / výskat, jásat

(113/146×)

„haleluja“ = „chvalte Hospodina!“
chvalozpěv, píseň chval
znesvětit / používat

(134×)

začít, zahájit / dát profanovat

ָחנַ ן יָ חֹן וַ יָּ ָחן

q

ִה ְת ַחנַּ נְ ָתּה וַ יִּ ְת ַחנֵּ ן

hit

חנן

být milostiv, smilovat se
prosit o milost, o slitování

ַאְך
יוֹמם
ָ

part ano, zajisté, právě

(161×)

ve dne / denně

(150×)
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LEKCE 19.
Syntax imperativu (K 63; S 48.5 50.3.1.3)
•

Imperativy se užívají v rétoricky jednoznačných kontextech, kde mluvčí přímo
oslovuje adresáta. Řečový akt bývá obvykle v kontextu navozen (např. úvodní větou
se slovesem  אמרči jiným z verb dicendi).

•

Imperativ se užívá výhradně v positivní výpovědi („ ְלכוּjděte!“, „ ַבּ ְקּשׁוּhledejte!“).

•

Zákaz se opisuje tvarem jussivu se zabraňovací záporkou ל־תּ ָירא( ַאל
ִ „ ַאneboj se!“,
ל־תּ ְלכוּ
ֵ „ ַאnechoďte!“ ל־תּ ַב ְקּשׁוּ
ְ „ ַאnehledejte!“).

•

V rétoricky jednoznačném kontextu může být imperativ vyjádřen tvarem infinitivu
absolutu („ זָ כוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּתpamatuj na den šabatu! [dosl. pamatovat!]“).

•

Imperativy mohou vytvářet řady, zejména po imperativech sloves pohybu (קוּם וָ ֵלְך
„vstaň a jdi“).

•

K rozvedení či podrobnější konkretizaci přikazované činnosti nezřídka slouží tvary
waw-perfecta (jako věty navazující na hlavní příkaz: „ ֵלְך וְ ָא ַמ ְר ָתּjdi a řekneš...“).

•

Imperativ může být zesílen vazbou se zájmenem 2. os v dativu (vazba s prep )ל,
ְ která
intenzifikuje adresnost rozkazu, tzv. dativus ethicus (ח־לָך
ְ „ ְבּ ַרprchni, ty!“).

• věty:

ל־א ֶרץ ַהמּ ִֹר ָיּ֑ה וְ ַה ֲע ֶלהוּ
ֶ ְך־לָך ֶא
ְ ר־א ַה ְב ָתּ ֶאת־יִ ְצ ָ֔חק וְ ֶל
ָ ת־בּנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ֲא ֶשׁ
ִ אמר ַקח־נָ א ֶא
ֶ ֹ  וַ יּ1.
הוֹשׁ ַע ֻקם ָלְ֑ך ָל ָמּה זֶּ ה
ֻ ְאמר יְ הוָ ה ֶאל י
ֶ ֹ  וַ יּ2. עוֹלה ַעל ַא ַחד ֶה ָ֔ה ִרים ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶ ֽליָך׃
ָ ָשׁם ְל
ָ ַא ָתּה נ ֵֹפל ַע
אמר
ֶ ֹ  וַ יּ4. וּסעוּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֶדּ ֶרְך יַם־סוּף׃
ְ וְ ַא ֶתּם ְפּנוּ ָל ֶכ֑ם... אמר
ֶ ֹ  וַ יּ3. ל־פּנֶ יָך׃
ֽ ָ ן־לי ַהנֶּ ֶפשׁ וְ ָה ְר ֻכשׁ ַק
ִ ל־א ְב ָ ֑רם ֵתּ
ן־ה ִ ֑עיר ִשׁ ְמעוּ
ָ  וַ ִתּ ְק ָרא ִא ָשּׁה ֲח ָכ ָמה ִמ5. ח־לְך׃
ַ ְך־סד ֹם ֶא
ְ ֶמ ֶל
֑ ָ ִשׁ ְמעוּ ִא ְמרוּ־נָ א ֶאל־
7. ֹלהים ָשׁ ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ׃
ִ קוּמה ֱא
ָ 6. ד־הנָּ ה וַ ֲא ַד ְבּ ָרה ֵא ֶליָך׃
ֵ יוֹאב ְק ַרב ַע
אמר ִר ְב ָקה ֶאל־יַ ֲעקֹב ִהנֵּ ה ֵע ָשׂו ָא ִחיָך ִמ ְתנַ ֵחם ְלָך ְל ָה ְרגֶ ָך׃ וְ ַע ָתּה ְבנִ י ְשׁ ַמע ְבּק ִ ֹ֑לי וְ קוּם
ֶ ֹ וַ תּ
ֶ ֹ  וַ יּ8. ל־ל ָבן ָא ִחי ָח ָרנָ ה׃
ָ ח־לָך ֶא
ְ ְבּ ַר
 ִה ָשּׁ ְב ָעה... אמר יַ ֲעקֹב ֶאל־ ֵע ָשׂו ִמ ְכ ָרה ַכיּוֹם ֶאת־ ְבּ ֽכֹ ָר ְתָך ִלי
. שׁוּבה׃
ָ ָ וְ ָשׁאוּל ָא ַמר ְלנַ ֲערוֹ ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ְל ָכה וְ נ9. ת־בּכ ָֹרתוֹ ְליַ ֲעקֹב׃
ְ ִלּי ַכּיּ֔ וֹם וַ יִּ ָשׁ ַבע לוֹ וַ יִּ ְמכֹּר ֶא
ֶ  ֵלְך ֱאמֹר ָל ֶ ֑הם שׁוּבוּ ָל ֶכם ְל ָא ֳה ֵל11. ׃... ר־לָך ֵאת ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם
ְ  ְשׁ ָמ10
12. יכם׃
יהם ִשׁ ְמעוּ־נָ א ַה ֲחלוֹם ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר
֑ ֶ אמר ֲא ֵל
ֶ ֹ  וַ יּ13. וְ ַע ָתּה ֻקמוּ וְ ִע ְברוּ ָל ֶכם ֶאת־נַ ַחל זָ ֶרד׃
אמר ִשׁ ְכ ָבה
ֶ ֹ ל־יוֹסף וַ תּ
֑ ֵ יה ֶא
ָ ֶת־עינ
ֵ ת־אד ֹנָ יו ֶא
ֲ  וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ ִתּ ָשּׂא ֵא ֶשׁ14. ָח ַל ְמ ִתּי׃
ִע ִמּי׃
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Syntax infinitivu
a) infinitiv constructus (K 64.5nn; W 42.2; S 49.3 50.5)
•

Infinitiv constructus může vyjadřovat objekt verbálního predikátu (אמר ָשׂ ָרה ְצחֹק
ֶ ֹ וַ תּ
ֹלהים
ִ „ ָע ָשׂה ִלי ֱאI řekla Sára: Bůh mi dal se smát“ [Gn 21,6]).

•

Objekt (větný předmět) vyjadřuje inf cs často ve větách se vztažnými a modálními
slovesy („ חללzačít“; „ חדלskončit“; „ יסףpokračovat“, „konat dále“; „ שׁכםudělat časně
ráno“; „ מהרrychle, spěšně učinit“). V těchto případech je infinitiv constructus často
spojen s předložkou ל.

•

V předložkových vazbách vyjadřuje infinitiv constructus příslovečná určení (překládá
se obvykle vztažnou vedlejší větou):
◦ S předložkou  ְלvyjadřuje vazbu účelovou nebo finální (וַ יֵּ ְצאוּ ָל ֶל ֶכת ַא ְר ָצה ְכּנַ ַען
„a vytáhli, aby šli do země Kenaán“).
◦ S předložkou  ְבּči  ְכּvyjadřuje určení času, zejména v hlavních větách s tvary וַ יְ ִהי
nebo ת־ה ִעיר( וְ ָהיָ ה
ָ ֹלהים ֶא
ִ „ וַ יְ ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱאi stalo se, když Bůh vyhlazoval to
město...“; יְמה
ָ „ וַ יְ ִהי ְכּבוֹא ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַרi stalo se, jakmile vstoupil Abram do
Egypta...“).
◦ Vazba s předložkou  ִמןopisuje negaci („ ָח ִל ָילה ָלנוּ ֵמ ֲעזֹב ֶאת־יְ הוָ הdaleko jest nám
opustit Hospodina“, doslova „jsme daleci od opuštění Hospodina“ [Joz 24,16]).
◦ S inf cs se může pojit i jiná předložka, význam vazby je obvykle dobře srozumitelný z jejího základního významu (např. ת־ה ְמּגִ ָלה
ַ „ וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ְשׂר ֹף ַה ֶמּ ֶלְך ֶאi stalo se
poté, co král spálil tu knihu, ... [Jr 36,27], ד־עלוֹת ַה ָשּׁ ַחר
ֲ „ ַעaž do vyjítí jitřenky“,
„než vyjde jitřenka“ [Gn 32,25]).

• věty:

 וַ יְ ִהי ַכּ ֲעלוֹת ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ֲארוֹן3.  וַ יַּ גְּ שׁוּ ָ ֽה ֲאנָ ִשׁים ִל ְשׁבֹּר ַה ָ ֽדּ ֶלת׃2. יהי ְבּ ִה ָ ֽשּׂ ְר ָפהּ ָה ִעיר׃
ִ ַ ו1.
4. קוֹמם׃
ָ י־היַּ ְר ֵדּן ִל ְמ
ַ ְבּ ִרית־יְ הוָ ה ִמתּוְֹך ַהיַּ ְרדּן נִ ְתּקוּ ַכּפּוֹת ַרגְ ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאל־ ֶה ָח ָר ָ ֑בה וַ יָּ ֻשׁבוּ ֵמ
 וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־יַ ֲע ֶשׂה ְבזָ דוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע5. ן־מ ַאת ָשׁ ָנ֑ה ְבּ ִהוָּ ֶלד ֔לוֹ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ׃
ְ וְ ַא ְב ָר ָהם ֶבּ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע
ִ וּמת ָה ִאישׁ ָה ֔הוּא
ֵ אוֹ־השּׁ ֵ ֹ֑פט
ַ
ֹלהיָך
ֵ ל־הכּ ֵֹהן ָהע ֵֹמד ְל ָשׁ ֶרת ֶאת־יְ הוָ ה ֱא
ַ ֶא
 וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם7. ת־דּ ַבר יְ הוָ ה וַ יָּ ֻשׁבוּ ָל ֶל ֶכת ִכּ ְד ַבר יְ הוָ ה׃
ְ  וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא6. ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל׃
ָ ַישׁי ְל ִל ְד ִתּי וַ ֵתּ ֶלד גּ
. ֹלהים לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָ ֽה ָא ָדם ְל ַבדּוֹ׃
ִ אמר יְ הוָ ה ֱא
ֶ ֹ  וַ יּ8. ם־ה ִא ָשּׁה ַהזֹּאת׃
ִ ַה ְשּׁ ִל
וּבכֹל חוֹל ַהיָּ ם ַהגָּ ֔דוֹל ֶאל־מוּל
ְ וּב ְשּׁ ֵפ ָלה
ַ ל־ה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן ָבּ ָהר
ַ  וַ יְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָכּ9
אמר ֵהן עוֹד ַהיּוֹם
ֶ ֹ  וַ יּ10. הוֹשׁ ַע וְ ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֶפּה ֶא ָ ֽחד׃
ֻ ְ וַ יִּ ְת ַק ְבּצוּ יַ ְח ָדּו ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם־י... ַה ְלּ ָבנוֹן
ְ א־עת ֵה ָא ֵסף ַה ִמּ ְק ֶנ֑ה ַה ְשׁקוּ ַהצּאֹן
ֵ ֹ גָּ ֔דוֹל ל
מע ֵאת ָח ְכ ַמת
ַ ל־ה ַע ִמּים ִל ְשׁ
ָ  וַ יָּ בֹאוּ ִמ ָכּ11. וּלכוּ ְרעוּ׃
~159~

LEKCE 19.

ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
וּכשׁוּב ָדּוִ ד ֵ ֽמ ַהכּוֹת ֶא ַ
ת־ח ְכ ָמתוֹ׃ ְ 12.
ל־מ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶא ָ
ְשֹׁלמֹה ֵמ ֵאת ָכּ ַ
וַ יִּ ַקּח אֹתוֹ ַא ְבנֵ ר וַ ִיְב ֵאהוּ* ִל ְפנֵ י ָשׁאוּל׃
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ד־ה ָמּקוֹם
ל־ה ֶדּ ֶרְך ֲה ַל ְכ ֶתּם ַעד־בּ ֲֹא ֶכם ַע ַ
ְ 13.בּ ָכ ַ

ת־פּ ְרעֹה וַ יַּ ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכ ֲ
ישׁי יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ֶא ַ
ַהזֶּ ה׃  14.וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ל־ע ָב ָדיו׃  15.זֶ ה ַה ָמּקוֹם
אתָך
מוֹעד ֵצ ְ
ֹלהיָך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁ ֔מוֹ ָשׁם ִתּזְ ַבּח ֶא ַ
ר־יִב ַחר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֲא ֶשׁ ְ
ת־ה ֶפּ ַסח ָבּ ֶע ֶ֑רב ְכּבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן ֶמ ֶלְך ָ ֽה ֱאמ ִֹרי וְ ֵאת עוֹג ֶמ ֶלְך
ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃  16.וְ מ ֶֹשׁה ִדּ ֶבּר ֶא ְ
ל־בּיתוֹ׃
ַה ָבּ ָשׁן׃  17.וַ ַתּנַּ ח* ָה ִא ָשּׁה ִבּגְ דוֹ ֶא ְצ ָל֑הּ ַעד־בּוֹא ֲאד ֹנָ יו ֶא ֵ
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 18.וַ יֵּ ֶרד יְ הוָ ה ִל ְראֹת

יוֹד ַע ִבּינָ ה  ...וְ ָא ִביו
ישׁ־ח ָכם ֵ
ָ
ת־ה ִמּגְ ָ ֑דּל ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ְבּנֵ י ָה ָא ָדם׃  19.וְ ַע ָתּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ִא
ת־ה ִעיר וְ ֶא ַ
ֶא ָ
ל־פּ ֔תּ ַוּח
וּל ַפ ֵתּ ַח ָכּ ִ
וּב ֵע ִצים ְ ...
וּב ֶכּ ֶסף ַבּנְּ ח ֶֹשׁת ַבּ ַבּ ְרזֶ ל ָבּ ֲא ָבנִ ים ָ
יוֹד ַע ַל ֲעשׂוֹת ַבּזָּ ָהב ַ
ִאישׁ־צ ִֹרי ֵ
וְ ַל ְחשׁ ֹב ָכּל־ ַמ ֲח ָ ֽשׁ ֶבת׃  20.וְ גַ ם ֶא ְלנָ ָתן ְוּד ָליָ הוּ וּגְ ַמ ְריָ הוּ ִה ְפגִּ עוּ ַב ֶמּ ֶלְך ְל ִב ְל ִתּי ְשׂר ֹף ֶאת־ ַה ְמּגִ ָלּ֑ה
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָמה ַא ֶתּם ע ִֹשׂים
ֹלהי ְצ ָבאוֹת ֱא ֵ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
יהם׃  21.וְ ַע ָתּה כּ ָ
וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
הוֹתיר
ִ
הוּדה ְל ִב ְל ִתּי
עוֹלל וְ יוֹנֵ ק ִמתּוְֹך יְ ָ ֑
דוֹלה ֶאל־נַ ְפשׁ ֵֹת ֶכם ְל ַה ְכ ִרית ָל ֶכם ִאישׁ־וְ ִא ָשּׁה ֵ
ָר ָעה גְ ָ
ר־א ֶתּם
אֹלהים ֲא ֵח ִרים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצריִם ֲא ֶשׁ ַ
יכם ְל ַק ֵטּר ֵל ִ
ָל ֶכּם ְשׁ ֵא ִרית׃ ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י* ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי יְ ֵד ֶ
וּל ֶח ְר ָפּה ְבּכֹל גּוֹיֵ י ָ ֽה ָא ֶרץ׃
יוֹת ֶכם ִל ְק ָל ָלה ְ
וּל ַמ ַען ֱה ְ
ָבּ ִאים ָלגוּר ָ ֑שׁם ְל ַמ ַען ַה ְכ ִרית ָל ֶכם ְ
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22.

א־ה ְלכוּ ָבהּ׃ וַ יֵּ ְלכוּ
קוֹלי וְ ל ֹ ָ
א־שׁ ְמעוּ ְב ִ
יהם וְ ל ֹ ָ
ת־תּוֹר ִתי ֲא ֶשׁר נָ ַת ִתּי ִל ְפנֵ ֶ ֑
ָ
ל־עזְ ָבם ֶא
אמר יְ הוָ ה ַע ָ
וַ יּ ֹ ֶ
ַא ֲח ֵרי ְשׁ ִררוּת ִל ָ ֑בּם וְ ַא ֲח ֵרי ַה ְבּ ָע ִלים ֲא ֶשׁר ִל ְמּדוּ א ָֹתם ֲאב ָֹתם׃
)b) infinitiv absolutus (K 64.1nn; S 49.2 50.4
Možnosti užití:
וֹתיו ְשׁמוֹר( 1. nahrazuje imperativ
ת־מ ְצ ָ
;)] „a přikázání jeho zachovávej!“ [Kaz 12,13וְ ֶא ִ
2. ve spojení s finitním tvarem slovesa vytváří emfatický výraz (tzv. figura etymologica
ת־מ ְצוֹת יְ הוָ ה
)]ָ „bedlivě ať zachováváte příkazy Hospodina!“ [Dt 6,17שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶא ִ
סוֹע ַה ֶ ֽנּ גְ ָבּה( 3. vyjadřuje trvání, stupňování či komplexní průběh dění
וַ יִּ ַסּע ַא ְב ָרם ָהלוְֹך וְ נָ ַ
;)]„i táhl Abram, chozením a tažením [směrem] do Negebu“ [Gn 12,9
4. místo určitého tvaru slovesa tam, kde se jedná spíše o líčení činností, než o dějovou
;)událost (dlouhodobá, setrvalá činnost, např. katalog činností v Oz 4,1b–2
5. lze užít jako předmět příslovečného určení (Nu 6,23b).

 suf + hiוַ ִיְב ֵאהוּ > בוא 110
“ = „a ponechalaוַ ַתּנַּ ח 111
ְ suf + hiל ַה ְכ ִע ֵסנִ י > כעס 112
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LEKCE 19.
• věty:

הו֑ה ...
אמר ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם־יְ ָ
ֹלהיָך׃  2.וַ יּ ֹ ֶ
ָ 1.שׁמוֹר ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ָך יְ הוָ ה ֱא ֵ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ַכחוֹל ֲא ֶשׁר ַע ְ
ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם...׃ 3.
י־ב ֵרְך ֲא ָב ֵר ְכָך וְ ַה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה ֶאת־זַ ְר ֲעָך ְכּ ְ
ִכּ ָ
יהם וַ יַּ ַעל ֵא ִליָּ הוּ ַבּ ְס ָע ָרה
סוּסי ֵאשׁ וַ יַּ ְפ ִרדוּ ֵבּין ְשׁנֵ ֶ ֑
ב־אשׁ וְ ֵ
וַ יְ ִהי ֵה ָמּה ה ְֹל ִכים ָהלוְֹך וְ ַד ֵ֔בּר וְ ִהנֵּ ה ֶר ֶכ ֵ
יּוֹב ִלים ִל ְפנֵ י
שׁוֹפרוֹת ַה ְ
ל־ה ָעם וְ ִשׁ ְב ָעה ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְב ָעה ְ
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
ַה ָשּׁ ָ ֽמיִם׃  4.וַ יְ ִהי ֶכּ ֱאמֹר יְ ֻ
יהם׃ וְ ֶה ָחלוּץ ה ֵֹלְך ִל ְפנֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים
שּׁוֹפרוֹת וַ ֲארוֹן ְבּ ִרית יְ הוָ ה ה ֵֹלְך ַא ֲח ֵר ֶ
יְ הוָ ה ָע ְברוּ וְ ָת ְקעוּ ַבּ ָ
קוֹע ַבּ ָ
שּׁוֹפרוֹת וְ ַה ְמ ַא ֵסּף ה ֵֹלְך ַא ֲח ֵרי ָה ָא ֔רוֹן ָהלוְֹך וְ ָת ַ
שּׁוֹפרוֹת׃  5.וַ יָּ ֻשׁבוּ ַה ַמּיִם ֵמ ַעל
תּ ְֹק ֵעי ַה ָ
וּמ ַאת יוֹם׃ ְ 6.וּד ַבר־יְ הוָ ה ָהיָ ה ֶאל־גָּ ד ַהנָּ ִביא
ָה ָא ֶרץ ָהלוְֹך וָ שׁוֹב וַ יַּ ְח ְסרוּ ַה ַמּיִם ִמ ְק ֵצה ֲח ִמ ִשּׁים ְ
ת־ל ִבּי
יתי וְ נָ תוֹן ֶא ִ
ת־כּל־זֶ ה ָר ִא ִ
חֹזֵ ה ָדוִ ד ֵלאמֹר׃ ָהלוְֹך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ֶאל־ ָדּ ִ ֔וד כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה...׃ ֶ 7.א ָ
ת־ל ָב ִ ֑בי  ...וְ ַע ָתּה ָהֹלְך ָה ַל ְכ ָתּ ִכּי־נִ ְכסֹף
ית וַ ִתּגְ נֹב ֶא ְ
ְל ָכ ַ
אמר ָל ָבן ְליַ ֲעקֹב ֶמה ָע ִשׂ ָ
ל־מ ֲע ֶשׂה׃  8.וַ יּ ֹ ֶ
ת־א ַ
נִ ְכ ַס ְפ ָתּ ְל ֵבית ָא ִ ֑ביָך ָל ָמּה גָּ נַ ְב ָתּ ֶא ֱ
א־להּ ִעיר ָדִּו֑ד וַ ֶיִּבן ָדּוִ ד
ֹלהי׃  9.וַ יֵּ ֶשׁב ָדּוִ ד ַבּ ְמּ ֻצ ָ ֔דה וַ יִּ ְק ָר ָ
ן־ה ִמּלּוֹא וָ ָ ֽבּיְ ָתה׃ וַ יֵּ ֶלְך ָדּוִ ד ָהלוְֹך וְ גָ דוֹל וַ יהוָ ה ֱא ֵ
אמר יְ הוָ ה
ֹלהי ְצ ָבאוֹת ִעמּוֹ׃  10 .וַ יּ ֹ ֶ
ָס ִביב ִמ ַ
ל־בּיתוֹ ָה ֵחל וְ ַכ ֵלּה׃ וְ ִהגַּ ְד ִתּי ֔לוֹ ִכּי
ל־א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶא ֵ
ל־ע ִלי ֵאת ָכּ ֲ
מוּאל ַבּיּוֹם ַההוּא ָא ִקים ֶא ֵ
ל־שׁ ֵ
ֶא ְ
ת־בּיתוֹ ַעד־ ָ ֽ
שׁ ֵֹפט ֲאנִ י ֶא ֵ
עוֹלם׃  11.וַ יְ ַצו מ ֶֹשׁה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־ ָה ָעם ֵלאמֹר ָשׁמֹר
סוֹע ַהנֶּ גְ ָבּה׃  13.וַ יֵּ ֶלְך
ל־ה ִמּ ְצוָ ה ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם׃  12.וַ יִּ ַסּע ַא ְב ָרם ָהלוְֹך וְ נָ ַ
ת־כּ ַ
ֶא ָ
ֹלהים וַ יֵּ ֶלְך ָהלוְֹך וַ יִּ ְתנַ ֵבּא ַעד־בֹּאוֹ ְבּנָ יוֹת ָבּ ָר ָמה׃ .
רוּח ֱא ִ
ָשׁם ֶאל־נָ יוֹת ָבּ ָר ָ ֑מה וַ ְתּ ִהי ָע ָליו גַּ ם־הוּא ַ
וּב ַעל ַהשּׁוֹר
ת־בּ ָשׂ ֔רוֹ ַ
ת־אישׁ אוֹ ִא ָשּׁה וָ ֵ ֑מת ָסקוֹל יִ ָסּ ֵקל ַהשּׁוֹר וְ לֹא יֵ ָא ֵכל ֶא ְ
 14וְ ִכי־יִ גַּ ח* שׁוֹר ֶא ִ
הוֹשׁ ֔ ָפט ִה ְת ַח ֵפּשׂ
אמר ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־יְ ָ
את ְב ָאזְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  16.וַ יּ ֹ ֶ
אמר ָהלוְֹך וְ ָק ָר ָ
נָ ִקי׃ 15. 113וַ יּ ֹ ֶ
וָ בֹא ַב ִמּ ְל ָח ָ ֑מה  ...וַ יִּ ְת ַח ֵפּשׂ ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יָּבוֹא ַבּ ִמּ ְל ָח ָ ֽמה׃ ִ 17.הנֵּ ה ַא ֶתּם בּ ְֹט ִחים ָל ֶכם
הוֹעיל׃ ֲהגָ נֹב ָרצ ַֹח וְ נָ אֹף וְ ִה ָשּׁ ֵב ַע ַל ֶשּׁ ֶקר וְ ַק ֵטּר ַל ָ ֑בּ ַעל וְ ָהֹלְך ַא ֲח ֵרי
ִ
ל־דּ ְב ֵרי ַה ָ ֑שּׁ ֶקר ְל ִב ְל ִתּי
ַע ִ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא־יְ ַד ְע ֶתּם׃  18.וְ ָהיָ ה ַמ ֲע ֵשׂה ַה ְצּ ָד ָקה ָשׁלוֹם ַ ֽו ֲעב ַֹדת ַה ְצּ ָד ָקה ַה ְשׁ ֵקט
ֱא ִ
ָ
וָ ֶב ַטח ַע
ם־משׁוֹל ִתּ ְמשׁ ֹל ָבּנוּ׃  20.וַ יְ ַצו
אמרוּ לוֹ ֶא ָחיו ֲה ָמ ַלְך ִתּ ְמֹלְך ָע ֵלינוּ ִא ָ
ד־עוֹלם׃  19.וַ יּ ֹ ְ
וּב ִא ְשׁתּוֹ מוֹת ָ ֽ
ל־ה ָעם ֵלאמֹר ַהנֹּגֵ ַע ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ְ
יוּמת׃  21.וְ ִהנֵּ ה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה
ת־כּ ָ
ימ ֶלְך ֶא ָ
ֲא ִב ֶ
יתּ*
אמר ָאז ִה ִכּ ָ
ָהר ֹג ָבּ ָקר וְ ָשׁחֹט ֔צּ ֹאן ָאכֹל ָבּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת ָ ֑י יִ ן ָאכוֹל וְ ָשׁתוֹת ִכּי ָמ ָחר נָ מוּת׃  22.וַ יּ ֹ ֶ
ד־כּ ֵלּה׃
ת־א ָרם ַע ַ
ֶא ֲ
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“ = „potrkatנגח 113
יתּ > נכה 114
ִה ִכּ ָ
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LEKCE 19.

)Slabá slovesa – celkový přehled (S 43
Snadnějšímu osvojení tvarů slabých sloves pomáhá sledovat a učit se velmi
frekventované tvary. Přehled nejčastějších slabých sloves a jejich tvarů je uveden
v části paradigmat.

•

• tvary:

וּמ ַדד וַ ִתּ ְמ ָצא ָבּא וְ ֶה ֱע ַמ ְד ֶתּם ַתּ ֲע ֶשׂה ַדּ ַעת וַ יְ ַצו
אתי ַמגִּ יד ֲה ִתמּ ִֹתי וַ יְ ִהי גַּ ע ֵמת ָ
סֹב וַ ָתּ ֶשׂם נִ ְמ ֵל ִ
יבוֹתּ ִתּ ָמּ ֵצא ִהגַּ ַע ְת ֲהיוֹת ְלכוּ א ַֹמר א ֵֹמר ִהגַּ ְד ָתּ
יִמּדּוּ ֲה ִשׁ ָ
אתי ֵבּ ַרְך וַ יֵּ ֶלְך וַ יִּ גַּ שׁ ַה ַמּגֶּ ֶדת ָל ֶל ֶכת ַ
הוֹצ ִ
ֵ
הוֹלידוּ יִ גַּ ע וְ ָ ֽס ֲבבוּ יָ ִשׂים
נוֹת ְר ְתּ יָמוּת ַהנִּ ְמ ָצא וַ יַּ גִּ ידוּ וְ ִ
אתם ִל ְבנוֹת שׁ ֵֹל ַח ַ
וּמדּ ֶֹתם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִמ ֵלּ ֶ
ַ
אתי ָה ִשׁ ָיבה
יתם ָמ ֵל ִ
יתי וָ א ַֹכל ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה וַ יָּ ָשׁב וַ יֵּ ֶשׁב יִ ְר ֶאה וַ ַתּ ֲעמֹד וַ יַּ ְך ֲא ָב ֵרְך ס ִֹבּי יַ גִּ ַיע ָבּנִ ֶ
וַ יַּ ַעשׂ ִצוִּ ִ
יוֹריד נִ ַחם
וְ ָהיָ ה ֶר ֶדת ַתּמּוּ ֶשׁ ֶבת וַ יִּ ְמ ְצאוּ ַאגִּ ָידה ְל ִדי וְ ֶה ֱא ִמין שׁוּבוּ וַ יָּבֹא וָ ָא ִשׁיב וַ ִתּגַּ ע וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִ
יַתּם יֵ ָר ֶאה וְ ַסבּ ֶֹתם ַתּגִּ ִידי
אמר ַדּע וַ יַּ ַעל ֵה ִשׁיבוּ ָבּנוּי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ֵ
וַ יִּ סֹּב גֶּ ֶשׁת ִצוָּ ה ְבּ ֵצאת וַ תּ ֹ ֶ
יוֹשׁיב שׁוֹב ַל ֲעשׂוֹת ַהגֵּ ד־נָ א ֲא ַצוֶּ ה ִתּ ָ ֽמּ ְצ ִאי וַ יֻּ גַּ ד וַ יִּ תֹּם ַלבּ ִֹאים
ְמ ִשׁ ִיבים יְ ִהי ִתּ ְבנוּ וַ יֵּ ֵצא ָל ֶל ֶדת ָשׁב ִ
אתי וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַסבּ ִֹתי
וּמ ֵלּ ִ
את וַ יִּ וָּ ֵתר ָתּמֹדּוּ וַ יַּ ַע ְמדוּ ִ
וּמ ָצ ָ
יאי וַ יָּ ֶשׂם וַ יַּ ְרא ָ
מוֹצ ֵ
ִ
נִ ַח ְמ ָתּ ֵרד וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ
יבוֹתי ַה ְבּנוּיָ ה יְ ַר ֵחם וְ סֹבּוּ וָ א ַֹמר ַ
וּמדּ ִֹתי וַ יֶּ ט יָ סֹבּוּ וַ יֵּ ָרא ֵלְך וַ יְ ַצוּוּ וַ יָּ מֹדּוּ וָ ֶא ְמ ָצא וַ ֶיִּבן ַה ֽסֹּ ֲב ִבים
ַ ֽו ֲה ִשׁ ִ
את
ֲעשׂוֹת וַ יִּ ְתמ ֵֹדד ִה ָכּה ָמ ֵל ָ
• věty:

אמר ֵא ָליו
ד־בּוֹאָך גַ יְ א׃  2 .וַ יּ ֹ ֶ
ֲ
ת־ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַע
יהוּדה וַ יָּ ִרעוּ וַ יִּ ְר ְדּפוּ ֶא ַ
 1.וַ יָּ ֻקמוּ ַאנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ה־לּי ְבּנִ י׃ וַ יִּ גַּ שׁ וַ יִּ ַשּׁ ֔
ק־לוֹ...׃  3.וַ יִּ ַדּר יַ ֲעקֹב נֶ ֶדר ֵלאמֹר...׃  4.וַ יִּ ְפ ַקח
וּשׁ ָק ִ
יִ ְצ ָחק ָא ִ ֑ביו גְּ ָשׁה־נָּ א ְ
יה וַ ֵתּ ֶרא ְבּ ֵאר ָ ֑מיִם וַ ֵתּ ֶלְך וַ ְתּ ַמ ֵלּא ֶא ַ
ת־ה ָנּ ַֽער׃  5.וַ יִּ ָשּׂא
ת־ה ֵח ֶמת ַמיִם וַ ַתּ ְשׁ ְק ֶא ַ
ת־עינֵ ָ
ֹלהים ֶא ֵ
ֱא ִ
הוּדה ִמ ְדּ ַבר
ר־אישׁ יְ ָ
י־ק ֶדם׃ וַ יַּ ְרא וְ ִהנֵּ ה ְב ֵאר ַבּ ָשּׂ ֶדה׃  6.וַ יִּ ֶקשׁ ְדּ ַב ִ
יַ ֲעקֹב ַרגְ ָל֑יו וַ יֵּ ֶלְך ַא ְר ָצה ְבנֵ ֶ
ל־ע ִמּים ָא ִרים נִ ִ ֑סּי וְ ֵה ִביאוּ ָבנַ יִ ְך
ֹה־א ַמר ֲאד ֹנָ י יְ הוָ ה ִהנֵּ ה ֶא ָשּׂא ֶאל־גּוֹיִם יָ ִדי וְ ֶא ַ
ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  7.כּ ָ
ְבּ ֔ ֹ
ל־כּ ֵתף ִתּנָּ ֶשׂאנָ ה׃
וּבנ ַֹתיִ ְך ַע ָ
ח ֶצן* ְ
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ארן
ארן וַ יִּ ְקחוּ ֲאנָ ִשׁים ִע ָמּם ִמ ָפּ ָ
 8.וַ יָּ ֻקמוּ ִמ ִמּ ְדין וַ יָּ בֹאוּ ָפּ ָ ֑

ל־פּ ְרעֹה ֶמ ֶל ִ
וַ יָּ בֹאוּ ִמ ְצ ַריִם ֶא ַ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל גְּ שׁוּ ֵהנָּ ה וְ ִשׁ ְמעוּ
הוֹשׁ ַע ֶא ְ
אמר יְ ֻ
ְך־מ ְצ ַריִם׃  9.וַ יּ ֹ ֶ
יָמן ַל ֲח ִלק ִמ ָשּׁם ְבּתוְֹך
ֹלה ֶ
ת־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֶא ִ
לם ָל ֶל ֶכת ֶא ֶרץ ִבּנְ ִ ֑
ירוּשׁ ִ
יכם׃  10.וַ יֵּ ֵצא יִ ְר ְמיָ הוּ ִמ ָ
ָה ָעם׃  11.וַ יִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
יכל ִא ְשׁתּוֹ
ל־בּית ָדּוִ ד ְל ָשׁ ְמ ֔רוֹ וְ ַל ֲה ִמתוֹ ַבּבֹּ ֶקר וַ ַתּגֵּ ד ְל ָדוִ ד ִמ ַ
ת־דּוִ ד ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן
מר ִא ֵ
ֵלא ֑ ֹ
יכל ֶא ָ
מוּמת׃ וַ תּ ֶֹרד ִמ ַ
ם־אינְ ָך ְמ ַמ ֵלּט ֶאת־נַ ְפ ְשָׁך ַה ֔ ָלּיְ ָלה ָמ ָחר ַא ָתּה ָ ֽ
ל־בּ ָשׂר ִכּי ֲאנִ י יְ הוָ ה
וַ יֵּ ֶלְך וַ ְיִּב ַרח וַ יִּ ָמּ ֵלט׃  12.וְ יָ ְדעוּ ָכ ָ
אמר
יעְך וְ ג ֲֹא ֵלְך ֲא ִביר יַ ֲעקֹב׃  13.וַ יּ ֹ ֶ
מוֹשׁ ֔ ֵ
ִ
ל־בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַע ָ
ַ
ֹלהים ֶאל־נ ַֹח זֹאת
ֱא ִ
ל־ה ָא ֶרץ׃  14.וַ יָּ ֵחל
וּבין ָכּ ָ
אוֹת־ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲה ִקימ ִֹתי ֵבּינִ י ֵ
 = prsaח ֶֹצן 115
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מּוֹר ָיּ֑ה ֲא ֶשׁר נִ ְר ָאה ְל ָדּוִ יד ָא ִביהוּ׃  15.יְ ַה ְללוּ
ירוּשׁ ַל ִם ְבּ ַהר ַה ִ
ת־בּית־יְ הוָ ה ִבּ ָ
ְשֹׁלמֹה ִל ְבנוֹת ֶא ֵ
ת־שׁם יְ הוָ ה ִכּי הוּא ִצוָּ ה וְ נִ ְב ָראוּ׃
ֶא ֵ
Zvlášť podobné slovesné tvary
Určuj pečlivě zejména morfémy určující třídu a kmen:
)“ („zajmoutשׁבה  („zaplašit“) aנשׁב  („navrátit se“) ,שׁוב  („usadit se“),ישׁב slovesa

יּוּשׁב ֵשׁב וַ יִּ ְשׁבּוּ ָתּ ִשׁיב
יּוֹשׁב וַ יַּ ֵשּׁב וַ ַ
שׁוֹבב וַ יִּ ְשׁ ְבּ וַ ָ֫יּ ָשׁב וַ ֵ֫יּ ֶשׁב וַ יָּ ֶשׁב וַ ֶ
יָ ַשׁב יָ שׁוּב יַ ֵשּׁב יֵ ֵשׁב יָ ִשׁיב יְ ֵ
שׁוּבה י ֵֹשׁב
הוֹשׁב שׁוּבוּ ְשׁ ֵבה וָ ָא ֻשׁב ְשׁבוֹת נָ ָ
ֵ
שׁוּבי ְשׁבוּ
ֵ
ֳ֫שׁנִ ְשׁ ֶבה ֵא ֵשׁב ָשׁ ִבית ֶשׁ ֶבת ָתּ ֵ֫שׁ ְבנָ ה
שׁוּבי
ִ
שׁוּבה וְ שׁ ַֹב ְב ִתּי ָנ ְֽשׁ ָבה
נוֹשׁ ֶבת ָא ָ
נוּשׁב ֶ
יתם ָשׁב ֵשׁב שׁוּב שׁוֹב ַ
יוֹשׁ ֶבת ָל ֶשׁ ֶבת ְשׁ ִב ֶ
יוֹשׁיב ֶ
ִ
תּוּשׁב יְ שׁוּבוּן
הוֹשׁ ְב ִתּי ָ ֽל ְשׁבוֹת ָתּ ֫שׁ ֹ ְבנָ ה ַ
הוּשׁב יָ שׁוּב ְשׁבוּיִם ַ
נוֹשׁבוֹת וָ ָא ֵשׁב ְשׁבוּיוֹת ַ
ֵה ִשׁיב נִ ְשׁבּוּ ָ
נוֹשׁיב ֱה ִשׁ ָ
נוֹשׁב נֵ ֵשׁב ִ
נוּשׁב ַ
ְשׁבוּ נִ וָּ ֵשׁב ַ
יבוֹת ַהיָּ שׁוּב וַ ִתּוָּ ֵשׁב ְתּשׁוּ ֵבינָ ה ֵ ֽתּ ְשׁבוּ ְמ ִשׁ ִיבים ֵתּ ֵשׁב
מוּשׁב ַשׁ ְבנוּ ִהוָּ ֵשׁב ָ
שׁוֹב ֶבת ָ
הוּשׁ ְב ְתּ וַ נָּ ִשׁיב ֵשׁ ְבנָ ה ָה ִשׁ ָיבה ְמ ֶ
ַ
הוֹשׁ ְב ֶתּן וַ ָ֫נּ ָשׁב ָ֫שׁ ָבה ָשׁ ָ֫בה ִתּוָּ ַשׁ ְבנָ ה
נוֹשׁב נֵ ֵשׁב
נוֹשׁב ֵ
נוֹשׁב ַ
נוּשׁב נָ שׁ ֹב ָ
הוּשׁבוּ נְ שׁ ַֹבב נַ ְשׁ ֶבה נָ ִשׁיב נִ וָּ ֵשׁב נִ ְשׁ ֶבה נָ שׁוּב ַ
ְ
ַשׁ ְב ֶתּם
מוּשׁב ָשׁב ְשׁ ִבי שׁוּב ָ֫שׁ ָבה ָשׁ ָ֫בה
ָ
מוֹשׁ ִיבים
ִ
שׁוּבי
שּׁוּבים ַמ ְשׁ ֶבה ָשׁבוֹת ְשׁבוֹת ָשׁבוּי ֵמ ִשׁיב יָ ֵ
ַה ִ
הוֹשׁב נִ ְשׁ ָבּה יָ ַשׁ ְב ָתּ ַשׁ ְב ָתּ ַשׁ ְב ִתּי
ֵ
שׁוֹבב
יבוֹתם ֵתּ ֵשׁב יְ ֵ
ית ָשׁ ַבת ַה ָשּׁ ָבה ַ ֽו ֱה ִשׁ ֶ
יָ ַשׁב י ֵֹשׁב ָשׁ ִב ָ
ֵ
יתם
יבוֹת ְשׁ ִב ֶ
נוֹשׁ ֶבת ֱה ִשׁ ָ
שׁוֹב ָבה ָשׁ ִבים ֶ
שׁוּבי וָ ֵא ֵשׁב
ֲ
הוּשׁב
ַ
ית ָשׁבוּ
הוֹשׁ ְב ִתּי ֵה ִשׁיב ֫שׁ ֹוְ ָשׁ ִב ָ
ַ
יוֹשׁ ֶבת ָה ִשׁיבוּ ֱה ִשׁיבֹנוּ ַב ֶשּׁ ֶבת וְ ַ
וְ ֵה ִשׁיבוּ שׁוֹב שׁוּב ְכּשׁוּב נִ ְשׁבּוּ ֶשׁ ֶבת ֶ
הוֹשׁ ְב ֶתּם י ְֹשׁבוֹת ָלשׁוּב
שׁוֹב ְב ִתּי ָתּ ִשׁיב ָתּשׁוּב ֻשׁבוּ וְ ָא ִשׁיב וַ ָ֫יּ ָשׁב וַ יָּ ֶשׁב
שׁוּבה יָ שׁוּב וְ ַ
יּוֹשׁבוּ ָא ָ
יבוֹתי ֵתּ ְשׁ ִבי וַ ִ
ְשׁבוֹת ֱה ִשׁ ִ
שׁוּבה
שׁוֹבב וְ נָ ָ
יּוּשׁב וְ יָ ֵשׁב וַ ָ֫תּ ָשׁב וַ יִּ ְשׁבּוּ וַ ֵיּ ְֽשׁבוּ נָ שׁוּב וְ ָא ִשׁ ָיבה ָתּ ֶשׁב ְתּ ֵ
וַ יֵּ ֶשׁב וַ יִּ ְשׁ ְבּ וַ ָ֫יּ ֶשׁב יָ שׁ ֹב וַ ַ
נוֹשׁבוֹת שׁ ִֹבים
מוּשׁ ִבים ָ
ָ
מוֹשׁיב
ִ
יּוֹשׁב
יוֹשׁיבוּ ָה ֵשׁב ְל ָה ִשׁיב ְמ ִשׁ ֵיבי וְ ַה ֵ
וַ ָתּשׁוּבוּ וַ יָּ ֻשׁבוּ וַ ֵ ֽתּ ְשׁבוּ ִ
ישׁ ִבים ְמ ֶ
שׁוֹב ֶבת ְמ ִשׁ ַיבת וְ י ְֹשׁ ֵבי ִל ְשׁבוּיִם
נוֹשׁ ֶבת ְ
מּוּשׁב ֵמ ִשׁיב ֶ
שׁוֹבב ִכּ ְשׁ ֻביוֹת ַה ָ
יוֹשׁ ֶבת ְמ ֵ
ֶ
ְמ ִשׁ ִיבים
)“ („rozlišit“, „oddělit“ / „porozumětבין  („stavět“),בנה slovesa

ית נִ ְבנָ ה ָבּנוּי וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָתּ ָיִבּנֶ ה ָבּנוּ ִבּינוּ
וַ ֶיִּבן וַ ֶיַּבן וַ ֶיָּבן וַ ְיִּבנוּ וַ ִיָּבינוּ ִבּין ָבּנִ ים ֶא ְבנֶ ה ַבּנְ ִתּי ָבּנִ ָ
ינוֹתי נְ בֹנִ ים בּוֹנִ ים ָה ֵבן ִתּ ָבּנֶ ינָ ה
בוּנוֹתי ֵה ִבינוּ ָה ִבינוּ ִיָבינוּ וָ ֶא ְבנֶ ה ְבּנוּ נָ בוֹן ָבּנָ ה ִתּ ֶבן וַ ָתּ ֶבן ִבּ ִ
ִ
נְ
ִה ְתבּוֹנַ ן ַבּנְ ָתּ ְמ ִבינִ ים ִה ָבּנוֹת וַ נָּ ֶבן ָה ִבינוּ נִ ְבנוּ וַ יִּ ְתבּוֹנְ נוּ ַה ִבּין ַה ְמּ ִבינִ ים
 („mstít se“):נקם  („vstát“) aקום slovesa

קוּמה ִלנְ קֹם יָ ֻקמוּ
קוּמי נָ קֹם וַ ָ֫נּ ָקם ִתּ ְתנַ ֵקּם וְ נָ ָ
קוּמה נ ֶֹק ֶמת ִ
נָ קוּם נָ קוֹם נ ֵֹקם נָ ִקים וַ ָ֫נּ ֶקם וְ ִא ָ ֽנּ ְק ָמה ָא ָ
קוֹמם ָה ִקים יִ נָּ ֵקם קוּמוּ נִ ַקּ ְמ ִתּי ָתּקוּם ֵה ִקימוּ וְ נִ ְקּמוּ
ימוֹתי ִתּקֹּם ֵמ ִקים יִ קּוֹם יִ קֹּם וַ יָּ ֶקם ְתּ ֵ
ֲה ִק ִ
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ָלקוּם ְל ִהנָּ ֵקם ָה ֵקם ִהנָּ ֵקם ָה ִקימוּ וַ יִּ ָ ֽנּ ְקמוּ וַ ָ֫תּ ָקם ָתּקוּם נִ ַקּ ְמ ִתּי ַה ָקּ ִמים ַק ְמ ֶתּם ִמ ְתנַ ֵקּם
 („opovrhovat“):בוז  („plenit“) aבזז  („pohrdat“),בזה slovesa

וּבזַ ז וַ ְיִּבזוּ ָבּזוּ ְל ַה ְבזוֹת בּוֹז ָבּזְ זוּ בּוֹזֶ ה וְ נָ בֹזָ ה ָתּבוּז ִתּ ְבזֶ ה ָבּזַ זְ נוּ
ית ָ
ָבּז נִ ְבזִ ים ָ֫בּזָ ה ָבּ ָ֫זה וַ יָּ בֹזּוּ ָבּזִ ָ
ָתּבֹזּוּ יָבוּז ָבּזִ ית וְ ָת ֻבז וַ ֶיֵּבז ָלבֹז וּבוֹזִ ים יָבוּזוּ ֽבֹּזְ זִ ים ָבּזִ ינוּ בֹּזּוּ בּוֹזֵ י ֻיָבזוּ ָבּזוּי ָבּזוּז יָ בֹזּוּ נִ ְבזֶ ה ְבּזוּיָ ה
וַ ִתּ ֶבז ָתּבֹז
 („být zlý“):רעע  („hlaholit“) aרוע  („pást“),רעה slovesa

יעים
עוֹתי ֵתּ ַרע ָתּ ַרע ָתּ ֵרעוּ ֵ ֽי ְרעוּ ֵה ַרע ְמ ִר ִ
וַ יֵּ ַרע ַרע ֵה ִריעוּ ר ֫ ָֹעה ָ ֫ר ָעה וַ ָתּ ַרע וַ יָּ ִריעוּ ְבּר ַֹע ֲה ֵר ִ
עוֹת יָ ֵרעוּ ַ ֽו ֲה ֵ ֽרע ֶֹתם ֵה ֵרעוּ ְבּ ָה ִר ַיע ָא ַרע יָ ִר ַיע וַ יָּ ַרע
רוֹע ִה ְתר ֲֹע ָעה ֲה ֵר ָ
יעי יֵ ַ
יעי ֵמ ַרע ָה ֵר ַע ָתּ ִר ִ
ָה ִר ִ
רוֹעעוּ ָה ִריעוּ נָ ִר ַיע וַ יָּ ֵרעוּ ְמ ֵר ִעים ָתּ ִריעוּ
עוֹתם ְל ָה ִר ַיע יִ ְת ֲ
רוֹעע יָ ִריעוּ ֵמ ִר ַיע ֵמ ַרע ֲה ֵר ֶ
ֶא ְת ָ ֑
 („zlámat“):רצץ  („prchat“) aרוץ  („zalíbit si“),רצה slovesa

צוּצים ִל ְרצוֹת ִר ַצּץ יִ ְר ֶצה יֵ ָר ֶצה יָ ר ֹץ ר ֲֹצצוֹת ִר ַצּ ְצ ָתּ
רוֹצה וַ ִתּ ֶרץ וַ יְ ֽר ֹ ְצצוּ ָרצוּץ ֶא ְר ֶצה ְר ִ
צּוֹתי ֶ
ָר ָצה ַר ִ
יתי
יִת ַר ֶצּה וְ ָרצוּץ יֵ ָרצוּ יִ ְרצוּ וְ ָר ִצ ִ
ית וַ יְ ַר ֶצּץ וְ ָרצוּי ִבּ ְרצוֹת יְ ַרצּוּ ְ
נִ ְר ָצה וַ יִּ ְת ֽר ֹ ֲצצוּ ָ ֽר ְצ ָתה וְ ֶא ְר ֶצה ָר ִצ ָ
ְר ֵצה ִתּ ְר ֶצה ָרצוּ
 („zapomenout“):נשׁה  („políbit“) aנשׁק  („napojit“, „dát napít“),שׁקה slovesa

יתי וַ ַתּ ְשׁקוּ ְל ַה ְשׁקוֹת וְ ִה ְשׁקוּ ָנ ְֽשׁקוּ ַה ְשׁקוּ
ַה ַמּ ְשׁ ִקים נָ ַשׁק יַ ְשׁקוּ וְ ִה ְשׁ ָקה וַ יִּ ַשּׁק יְ ֻשׁ ֶקּה נָ ִשׁ ִ
ית ַמ ְשׁ ֶקה יַ ֶשּׁה וַ ִתּ ַשּׁק ַתּ ְשׁ ֶקה
ַמ ִשּׁיקוֹת וַ יַּ ְשׁ ְק יִ ַשּׁק ַא ְשׁ ֶקה וְ ַה ְשׁקוֹת ְלנַ ֵשּׁק ִה ְשׁ ָ ֔ק ָתה וְ ִה ְשׁ ִק ָ
יתי נַ ְשּׁקוּ
וַ יְ נַ ֵשּׁק וַ ַתּ ְשׁ ְק וְ ָנ ְֽשׁ ָקה נַ ְשׁ ֶקה ֶא ְשּׁ ָקה ָו ַֽא ְשׁ ֶקה וַ ִתּ ְשּׁקוּ וְ ִה ְשׁ ֵק ִ
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Souhrnné opakování
• věty:

ית ַהיָּ ָשׁר וְ ַהטּוֹב
ֹלה ֶיכ֑ם וְ ֵעד ָֹתיו וְ ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר ִצָ ֽוּ ְך׃ וְ ָע ִשׂ ָ
ת־מ ְצוֹת יְ הוָ ה ֱא ֵ
ָ 1.שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמ ֔רוּן ֶא ִ
ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה ְל ַמ ַען יִ ַ
ת־ה ָא ֶרץ ַהטּ ָ ֹ֑בה ֲא ֶשׁר־נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָ ה ַל ֲאב ֶ ֹֽתיָך׃ 2.
את וְ יָ ַר ְשׁ ָתּ ֶא ָ
וּב ָ
יטב ֔ ָלְך ָ
מר ְראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי ְל ַצ ֶחק ָבּנוּ ָבּא ֵא ַלי ִל ְשׁ ַכּב ִע ִמּי וָ ֶא ְק ָרא ְבּקוֹל
אמר ָל ֶהם ֵלא ֑ ֹ
וַ תּ ֹ ֶ
י־ה ִרימ ִֹתי ִ
חוּצה׃ וַ ַתּנַּ ח ִבּגְ דוֹ
קוֹלי וָ ֶא ְק ָ ֑רא וַ יַּ ֲעזֹב ִבּגְ דוֹ ֶא ְצ ִלי וַ ָ֫יּנָ ס וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
גָּ דוֹל׃ וַ יְ ִהי ְכ ָשׁ ְמ ֔עוֹ ִכּ ֲ
יוֹשׁב ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ָבּא
ן־תּ ְכר ֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
ל־בּיתוֹ׃ ִ 3.ה ָשּׁ ֶמר ְלָך ֶפּ ִ
ֶא ְצ ָל֑הּ ַעד־בּוֹא ֲאד ֹנָ יו ֶא ֵ
יה ֶפּן־יִ ְהיֶ ה ְל ֵ
מר ָהלוְֹך וְ ָר ַח ְצ ָתּ
ישׁע ַמ ְל ָאְך ֵלא ֑ ֹ
מוֹקשׁ ְבּ ִק ְר ֶבָּך׃  4.וַ יִּ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ֱא ִל ָ
ָע ֶל ָ
ֶשׁ ַב ְ
ב־ל ֶכם ֶשׁ ֶבת ָבּ ָהר ַהזֶּ ה׃
וּט ָ ֽהר׃  5.וַ יְ ַד ֶבּר יְ הוָ ה ֵלאמֹר ַר ָ
ע־פּ ָע ִמים ַבּיַּ ְר ֵ ֔דּן וְ יָ שׁ ֹב ְבּ ָשׂ ְרָך ְלָך ְ
ל־בּית ִמ ֔לּוֹא וַ יֵּ ְלכוּ וַ יַּ ְמ ִליכוּ
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם וְ ָכ ֵ
וּסעוּ ָל ֶכם וּבֹאוּ ַהר ָ ֽה ֱאמ ִֹרי...׃  6.וַ יֵּ ָא ְספוּ ָכּ ַ
ְפּנוּ ְ
ימ ֶלְך ְל ֶ ֑מ ֶלְך ִע ֵ
יוֹתם וַ יֵּ ֶלְך ַ ֽו יַּ ֲעמֹד ְבּרֹאשׁ ַהר־גְּ ִרזִּ ים
ם־אלוֹן ֻמ ָצּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם׃ וַ יַּ גִּ דוּ ְל ָ֔
ת־א ִב ֶ
ֶא ֲ
ֹלהים׃ ָהלוְֹך ָ ֽה ְלכוּ
יכם ֱא ִ
אמר ָל ֶהם ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ַבּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם וְ יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
וַ יִּ ָשּׂא קוֹלוֹ וַ יִּ ְק ָ ֑רא וַ יּ ֹ ֶ
ָה ֵע ִ֔צים ִל ְמשׁ ַֹח ֲע ֵל ֶ
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֵא ַלי ָהֹלְך וְ ָע ַמ ְד ָתּ ְבּ ַשׁ ַער ְבּנֵ י ָה ַעם ֲא ֶשׁר יָ בֹאוּ
יהם ֶ ֑מ ֶלְך...׃  7.כּ ָ
יהם ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר־יְ הוָ ה ַמ ְל ֵכי
רוּשׁ ָל ִם׃ וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
בוֹ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
וּבכֹל ַשׁ ֲע ֵרי יְ ָ
הוּדה וַ ֲא ֶשׁר יֵ ְצאוּ בוֹ ְ
הוּדה וְ ָכל־יְ ָ ֔
יְ ָ
רוּשׁ ָל ִ֑ם ַה ָבּ ִאים ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ָה ֵ ֽא ֶלּה׃  8.וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר
הוּדה וְ כֹל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יתָך ְ
ל־ל ָב ֶ ֽבָך׃ וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם* ְל ָבנֵ יָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶ
וּב ֶל ְכ ְתָּך ַב ֵ ֔דּ ֶרְך
ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַע ְ
ל־שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ ...
אמר ַא ְב ָרם ֶא ָ
יְמה וַ יּ ֹ ֶ
וּב ֶ ֽ
וּב ָשׁ ְכ ְבָּך ְ
ְ
קוּמָך׃  9.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבוֹא ִמ ְצ ָ ֑ר ָ
ב־לי ַב ֲע ֵ
ֽיט ִ
חוֹתי ָא ְתּ ְל ַמ ַען יִ ַ
ִא ְמ ִרי־נָ א ֲא ִ
הוֹשׁ ַע ְר ֵאה נָ ַת ִתּי ְביָ ְדָך
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ֔
בוּרְך׃  10.וַ יּ ֹ ֶ
שּׁוֹפר
יּוֹבל ְבּ ָשׁ ְמ ֲע ֶכם ֶאת־קוֹל ַה ַ
בּוֹרי ֶה ָ ֽחיִ ל׃  ...וְ ָהיָ ה ִבּ ְמשׁ ְֹך ְבּ ֶק ֶרן ַה ֵ
ת־מ ְל ָ ֑כּהּ גִּ ֵ
ֶאת־יְ ִריחוֹ וְ ֶא ַ
חוֹמת ָה ִעיר ַתּ ְח ֵתּ ָ
ַ
דוֹל֑ה וְ נָ ְפ ָלה
רוּעה גְ ָ
ל־ה ָעם ְתּ ָ
יָ ִריעוּ ָכ ָ
יה וְ ָעלוּ ָה ָעם ִאישׁ נֶ גְ דּוֹ׃  11 .וַ ֵתּ ֵצא
ל־א ֶרץ יְ ָ
יה ִע ָ ֑מּהּ וַ ֵתּ ַל ְכנָ ה ַב ֶדּ ֶרְך ָלשׁוּב ֶא ֶ
וּשׁ ֵתּי ַכ ָלּ ֶת ָ
יְתּה־ ָשׁ ָמּה ְ
ן־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָה ָ
ִמ ַ
הוּדה׃ 12.
ל־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ִלנְ פֹּל ַבּ ֶ֔ח ֶרב נָ ֵשׁינוּ וְ ַט ֵפּנוּ* יִ ְהיוּ ָל ַ ֑בז ֲהלוֹא
...ל ָמה יְ הוָ ה ֵמ ִביא א ָֹתנוּ ֶא ָ
אמרוּ ָ
וַ יּ ֹ ְ
ריְמה׃  13.וַ יְ ִהי
שׁוּבה ִמ ְצ ָ ֽ
ל־א ָ ֑חיו נִ ְתּנָ ה רֹאשׁ וְ נָ ָ
אמרוּ ִאישׁ ֶא ָ
יְמה׃ וַ יּ ֹ ְ
טוֹב ָלנוּ שׁוּב ִמ ְצ ָ ֽר ָ
ֹלהי ָדּוִ ד ָא ִביָך
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־חזְ ִקיָּ הוּ כּ ָ
ְדּ ַבר־יְ הוָ ה ֶאל־יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ֵלאמֹר׃ ָהלוְֹך וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֶא ִ
וּמ ַכּף
ל־יָמיָך ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה׃ ִ
יוֹסף ַע ֶ
ת־דּ ְמ ָע ֶ ֑תָך ִהנְ נִ י ִ
יתי ֶא ִ
ת־תּ ִפ ָלּתָך ָר ִא ִ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶא ְ
נּוֹתי ַע ָ
ְך־אשּׁוּר ַא ִצּ ְילָך וְ ֵאת ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ גַ ִ
ֹלהים ִר ָיבה ִר ֶיבָ֑ך
קוּמה ֱא ִ
ל־ה ִעיר ַהזֹּאת׃ ָ 14.
ֶמ ֶל ַ
זְ כֹר ֶח ְר ָפּ ְתָך׃  15.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵרְך ֶאת־יַ ֲעקֹב וַ יְ ִ֔הי ַאְך יָ צֹא יָ ָצא יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְפּנֵ י
ת־שׁם יְ הוָ ה ִכּי נִ ְשׂגָּ ב* ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ הוֹדוּ
יִ ְצ ָחק ָא ִ ֑ביו וְ ֵע ָשׂו ָא ָחיו ָבּא ִמ ֵצּידוֹ׃  16.יְ ַה ְללוּ ֶא ֵ
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ל־א ֶרץ וְ ָשׁ ָ ֽמיִם׃ וַ יָּ ֶרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוֹ׃ 17. 116וַ יָּ ֶשׁב ַא ְב ָרם ֵאת ָכּל־ ָה ְר ֻכ֑שׁ וְ גַ ם ֶאת־לוֹט ָא ִחיו ְוּר ֻכשׁוֹ
ַע ֶ
ת־הנֶּ זֶּ ם* וְ ֶא ַ
ת־הנָּ ִשׁים וְ ֶא ָ
ֵה ִשׁיב וְ גַ ם ֶא ַ
ת־ה ְצּ ִמ ִדים* ַעל־יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ
ת־ה ָעם׃  18.וַ יְ ִהי ִכּ ְראֹת ֶא ַ
הו֑ה ָל ָמּה ָת ֲעמֹד
אמר בּוֹא ְבּרוְּך יְ ָ
ל־ה ִאישׁ  ...וַ יּ ֹ ֶ
ת־דּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ  ...וַ יָּבֹא ֶא ָ
וּכ ָשׁ ְמעוֹ ֶא ִ
ְ
ָבּחוּץ׃
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ֹלהים וְ ָסר
ץ־עוּץ ִאיּוֹב ְשמוֹ וְ ָהיָ ה ָה ִאישׁ ַההוּא ָתּם וְ יָ ָשׁר וִ ֵירא ֱא ִ
ִ 19.אישׁ ָהיָ ה ְב ֶא ֶר ֔

יוּמת ָה ִ ֑אישׁ ָרגוֹם*
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה מוֹת ַ
ֵמ ָ ֽרע׃ וַ יִּ וָּ ְלדוּ לוֹ ִשׁ ְב ָעה ָבנִ ים וְ ָשׁלוֹשׁ ָבּנוֹת׃  20.וַ יּ ֹ ֶ
ל־מחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹתוֹ
ל־ה ֵע ָדה ֶא ִ
אֹתוֹ ָ ֽבּ ֲא ָבנִ ים ָכּל־ ָה ֵע ָדה ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה׃ וַ יּ ִֹציאוּ אֹתוֹ ָכּ ָ
הוֹציא ֶל ֶחם וָ ָ ֑י יִ ן וְ הוּא
י־צ ֶדק ֶמ ֶלְך ָשׁ ֵלם ִ
וּמ ְל ִכּ ֶ
ָבּ ֲא ָבנִ ים וַ יָּ ָ ֑מת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־מ ֶֹשׁה׃ַ 21. 118
יְבוּסי ַהזֹּאת וְ נָ ִלין ָ ֽבּהּ׃ .
יר־ה ִ
ל־ע ַ
סוּרה ֶא ִ
ל־אד ֹנָ יו ְל ָכה־נָּ א וְ נָ ָ
אמר ַהנָּ ָער ֶא ֲ
כ ֵֹהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹן׃  22.וַ יּ ֹ ֶ
בוֹשׁה׃ ָ 24.אכֹל ְדּ ַבשׁ ַה ְרבּוֹת לֹא־טוֹב׃ .
ל־א ָ
ֹלהי ְבָּך ָב ַט ְח ִתּי ַא ֵ
ֵ 23א ֶליָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִשׁי ֶא ָ ֽשּׁא׃ ֱא ַ
ל־תּ ֽ ָדעוּ׃
ל־תּ ִבינוּ ְוּראוּ ָראוֹ וְ ַא ֵ
מוֹע וְ ַא ָ
אמר ֵלְך וְ ָא ַמ ְר ָתּ ָל ָעם ַה ֶזּ֑ה ִשׁ ְמעוּ ָשׁ ַ
 25וַ יּ ֹ ֶ
• texty:

הוֹשׁ ַע ֵלאמֹר׃ ְקחוּ ָל ֶכם
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
ת־היַּ ְר ֵ ֑דּן וַ יּ ֹ ֶ
ל־הגּוֹי ַל ֲעבוֹר ֶא ַ
ר־תּמּוּ ָכ ַ
 1.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁ ַ
אוּ־ל ֶכם ִמזֶּ ה
אוֹתם ֵלאמֹר ְשׂ ָ
ָ
ישׁ־א ָחד ִמ ָשּׁ ֶבט׃ וְ ַצוּוּ
ֶ
ישׁ־א ָחד ִא
ֶ
ן־ה ָעם ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ֲאנָ ִ ֑שׁים ִא
ִמ ָ
אוֹתם ִע ָמּ ֶכם וְ ִהנַּ ְח ֶתּם
ים־ע ְשׂ ֵרה ֲא ָב ִנ֑ים וְ ַה ֲע ַב ְר ֶתּם ָ
ִמתּוְֹך ַהיַּ ְר ֵדּן ִמ ַמּ ַצּב ַרגְ ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים ָה ִכין ְשׁ ֵתּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶא ְ
ר־תּ ִלינוּ בוֹ ַה ָ ֽלּיְ ָלה׃ וַ יִּ ְק ָרא יְ ֻ
ל־שׁנֵ ים ֶה ָע ָשׂר ִ֔אישׁ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ִמ ְבּנֵ י
אוֹתם ַבּ ָמּלוֹן ֲא ֶשׁ ָ
ָ
ֶ
ישׁ־א ָחד ִא
ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִא
יכם
ֹלה ֶ
הוֹשׁ ַע ִע ְברוּ ִל ְפנֵ י ֲארוֹן יְ הוָ ה ֱא ֵ
אמר ָל ֶהם יְ ֻ֔
ישׁ־א ָחד ִמ ָ ֽשּׁ ֶבט׃ וַ יּ ֹ ֶ
ל־שׁ ְכ ֔מוֹ ְל ִמ ְס ַפּר ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ְל ַמ ַען ִ ֽתּ ְהיֶ ה
ֶאל־תּוְֹך ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן וְ ָה ִרימוּ ָל ֶכם ִאישׁ ֶא ֶבן ַא ַחת ַע ִ
יכם ָמ ָחר ֵלאמֹר ָמה ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶלּה ָל ֶכם׃ וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם ָל ֶהם
זֹאת אוֹת ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכ֑ם ִכּי־יִ ְשׁ ָאלוּן ְבּנֵ ֶ
ֲא ֶשׁר נִ ְכ ְרתוּ ֵמ ֵ
ימי ַהיַּ ְר ֵדּן ִמ ְפּנֵ י ֲארוֹן ְבּ ִרית־יְ הוָ ה ְבּ ָע ְברוֹ ַבּיַּ ְר ֵ ֔דּן נִ ְכ ְרתוּ ֵמי ַהיַּ ְר ֵ ֑דּן וְ ָהיוּ ָה ֲא ָבנִ ים
ָה ֵא ֶלּה ְלזִ ָכּרוֹן ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד־ ָ ֽ
עוֹלם׃ )(Joz 4,1–7
ת־ל ָבן ֲא ִחי ִא ֔מּוֹ וְ ֶאת־צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֑מּוֹ וַ יִּ גַּ שׁ יַ ֲעקֹב וַ יָּ גֶ ל
ת־ר ֵחל ַבּ ָ
 2.וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶא ָ
ֶא ָ
ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵ֔אר וַ יַּ ְשׁ ְק ֶאת־צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֽמּוֹ׃ וַ יִּ ַשּׁק יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵ ֑חל וַ יִּ ָשּׂא ֶאת־קוֹלוֹ וַ ֵיּ ְֽבךְּ ׃
יה׃ וַ יְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָל ָבן
ן־ר ְב ָקה הוּא וַ ָתּ ָרץ וַ ַתּגֵּ ד ְל ָא ִב ָ
יה ֔הוּא וְ ִכי ֶב ִ
וַ יַּ גֵּ ד יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵחל ִכּי ֲא ִחי ָא ִב ָ
ל־בּיתוֹ וַ יְ ַס ֵפּר ְל ָל ָבן
יאהוּ* ֶא ֵ
ק־לוֹ וַ ִיְב ֵ
ן־אחֹתוֹ וַ יָּ ָרץ ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ ַח ֶבּק־לוֹ וַ יְ נַ ֶשּׁ ֔
ת־שׁ ַמע יַ ֲעקֹב ֶבּ ֲ
ֶא ֵ
אמר
יָמים׃ וַ יּ ֹ ֶ
וּב ָשׂ ִרי ָ ֑א ָתּה וַ יֵּ ֶשׁב ִעמּוֹ ח ֶֹדשׁ ִ
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃ וַ יּ ֹ ֶ
ֵאת ָכּ ַ
אמר לוֹ ָל ָ֔בן ַאְך ַע ְצ ִמי ְ
“ ni = „být vyvýšenýשׂגב 116
“ָ = „náramekצ ִמיד | ) = „nosní kroužek“ (šperkנֶ גֶ ם 117
“ = „zaházet koho kamenímרגם 118
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LEKCE 19.

וּל ָל ָבן ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת ֵשׁם
ה־מּ ְשׂ ֻכּ ְר ֶ ֽתָּך*׃ ְ
אתּה וַ ֲע ַב ְד ַתּנִ י* ִח ָנּ֑ם* ַהגִּ ָידה ִלּי ַמ ַ
י־א ִחי ָ
ָל ָבן ְליַ ֲע ֔קֹב ֲה ִכ ָ
יפת ַמ ְר ֶאה׃ וַ יֶּ ֱא ַהב
יְתה ַ
דוֹלה ֵל ָ֔אה וְ ֵשׁם ַה ְקּ ַטנָּ ה ָר ֵ ֽחל׃ וְ ֵעינֵ י ֵל ָאה ַרכּוֹת* וְ ָר ֵחל ָ ֽה ָ
ַהגְּ ָ
יְפת־תּ ַֺאר וִ ַ
אמר ֶא ֱע ָב ְדָך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְבּ ָר ֵחל ִבּ ְתָּך ַה ְקּ ַטנָּ ה׃ וַ יּ ֹ ֶ
ת־ר ֵ ֑חל וַ יּ ֹ ֶ
יַ ֲעקֹב ֶא ָ
אמר ָל ָבן טוֹב ִתּ ִתּי א ָֹתהּ ָלְך
ִמ ִתּ ִתּי א ָֹתהּ ְל ִאישׁ ַא ֵ ֑חר ְשׁ ָבה ִע ָמּ ִדי׃ )(Gn 29,10–19

ל־הר גְּ ִר ִ֔זים ְבּ ָע ְב ְר ֶכם
ת־ה ָעם ַע ַ
ת־ה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר׃ ֵא ֶלּה יַ ַע ְמדוּ ְל ָב ֵרְך ֶא ָ
 3.וַ יְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶא ָ
יבל
ל־ה ְקּ ָל ָלה ְבּ ַהר ֵע ָ ֑
יָמין׃ וְ ֵא ֶלּה יַ ַע ְמדוּ ַע ַ
וּבנְ ִ
יוֹסף ִ
שכר וְ ֵ
יהוּדה וְ יִ ָשּׂ ָ
ת־היַּ ְר ֵ ֑דּן ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י וִ ָ
ֶא ַ
ל־אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹל ָרם׃ ָארוּר
ל־כּ ִ
בוּלן ָדּן וְ נַ ְפ ָתּ ִלי׃ וְ ָענוּ ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָ ֽא ְמרוּ ֶא ָ
אוּבן גָּ ד וְ ָא ֵשׁר וּזְ ֻ
ְר ֵ
ל־ה ָעם
תּוֹע ַבת יְ הוָ ה ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ וְ ָשׂם ַבּ ָ ֑סּ ֶתר וְ ָענוּ ָכ ָ
ֲ
וּמ ֵסּ ָכה
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ֶפ ֶסל ַ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ַמ ִסּיג* גְּ בוּל ֵר ֵ ֑עהוּ וְ ָא ַמר
וְ ָא ְמרוּ ָא ֵמן׃ ָארוּר ַמ ְק ֶלה ָא ִביו וְ ִאמּוֹ וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ַמ ְשׁגֶּ ה* ִעוֵּ ר ַבּ ָ ֑דּ ֶרְך וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ַמ ֶטּה* ִמ ְשׁ ַפּט גֵּ ר־יָתוֹם
ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃
ם־א ֶשׁת ָא ִביו ִכּי גִ ָלּה ְכּנַ ף ָא ִ ֑ביו וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר שׁ ֵֹכן ִע ֵ
וְ ַא ְל ָמ ָנ֑ה וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ת־אמּוֹ
ת־א ִביו אוֹ ַב ִ
חוֹתוֹ ַבּ ָ
ם־א ֔
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר שׁ ֵֹכן ִע ֲ
ל־בּ ֵה ָ ֑מה וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ם־כּ ְ
ָארוּר שׁ ֵֹכן ִע ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ַמ ֶכּה ֵר ֵעהוּ ַבּ ָ ֑סּ ֶתר
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר שׁ ֵֹכן ִעם־ח ַֹתנְ תּוֹ וְ ָא ַמר ָכּ ָ
וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ֲא ֶשׁר
ֹלק ַח שׁ ַֹחד ְל ַהכּוֹת נֶ ֶפשׁ ָדּם נָ ִ ֑קי וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃ ָארוּר ֵ
וְ ָא ַמר ָכּ ָ
אוֹתם וְ ָא ַמר ָכּ ָ
ה־הזֹּאת ַל ֲעשׂוֹת ָ ֑
תּוֹר ַ
ת־דּ ְב ֵרי ַה ָ
לֹא־יָ ִקים ֶא ִ
ל־ה ָעם ָא ֵמן׃(Dt 27,11–26) 119
דוֹדי* וְ ָא ַמר ִ ֑לי
ָ 4.ענָ ה ִ
וּל ִכי ָ ֽלְך׃
יָפ ִתי* ְ
יָתי* ָ
קוּמי ָלְך ַר ְע ִ
ִ
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)(Pís 2,10

ֹלהיָך ָל ֶל ֶכת
ם־ליִ ְר ָאה ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֹלהיָך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָ ֑מְּך ִכּי ִא ְ
 5.וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־ל ָב ְבָך ְ
ת־מ ְצוֹת
ל־ ְפ ֶ ֽשׁ ֶ ֽשׁ ָך׃ ִל ְשׁמֹר ֶא ִ
וּב ָכ נַ
ֹלהיָך ְבּ ָכ ְ
וּל ַא ֲה ָבה א ֹ֔תוֹ וְ ַל ֲעבֹד ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־דּ ָר ָכיו ְ
ְבּ ָכ ְ
יְ הוָ ה וְ ֶאת־ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְלטוֹב ָ ֽלְך׃ )(Dt 10,12–13

ִ 6.מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָ ֽבּת׃
וּלזַ ֵמּר ְל ִשׁ ְמָך ֶע ְליוֹן׃
יהו֑ה ְ
טוֹב ְלהֹדוֹת ַל ָ
ְל ַהגִּ יד ַבּבּ ֶֹקר ַח ְס ֶ ֑דָּך וֶ ֱאמוּנָ ְתָך ַבּ ֵלּילוֹת׃ )(Ž 92,1–3

“ = „dárek“, „úplatekשׁ ַֹחד | “ = „natáhnoutנטה | “ = „svádět z cestyשׁגה | “ = „posouvatסוג 119
“ = adj „krásnáיָ ָפה | “ַ = f „přítelkyněר ְעיָ ה | “ = „milý“, „miláčekדּוֹד 120

~~167

LEKCE 20.

LEKCE 20.
Nominální vazby
)a) Aposice (přístavek) (S 46
Pravidla:
• Aposice je bližší určení nominálního tvaru jiným nominálním tvarem, které následuje a není napojeno ani předložkovou vazbou ani vazbou konstruktní (genitivní).
Mezi nominálním větným členem a jeho přístavkem standardně platí pravidlo shody
(v rodu, čísle i determinaci).

•

Příklady:

נְ ֵשׁי ָה ִאישׁ ַהיָּ פוֹת

ֵא ֶשׁת ָה ִאישׁ ַהטּוֹב

נְ ֵשׁי ָה ֲאנָ ִשׁים ַהיָּ ִפים

טּוֹבה
ֵא ֶשׁת ָה ִאישׁ ַה ָ

POZOR na rozdíl mezi aposicí (atributem nomina) a nominální větou (atributivním
predikátem):
(nějaký) dobrý muž
(ten) dobrý muž

ִאישׁ טוֹב

•

aposice:

ָה ִאישׁ ַהטּוֹב

Dobrý [je] ten muž.

טוֹב ָה ִאישׁ

Ten muž [je] dobrý.

ָה ִאישׁ טוֹב

nominální věta:

Cvičení:

ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׃ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָא ַמר ַהנָּ ִביא׃ ִ 2.דּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶלְך ַהטּוֹב
ת־כּ ַ
אמר ֶא ָ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהיָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ
טּוֹבים וְ ַהיְ ָשׁ ִרים׃  3.וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁכ ַֹח ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
וְ ַהיָּ ָשׁר׃ ִדּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶלְך ַה ִ
ית ָל ֶ ֑הם ַה ִעד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּ֔ וֹם ִכּי ָאבֹד תּ ֺ ֵ
אבדוּן׃  4.וַ תּ ֶֹסף
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ ֲע ַב ְד ָתּם וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ת־א ִחיו ֶא ָ ֑
ת־בּנְ ָך ְבּכ ֶֹרָך׃ ַ 6.א ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ת־ה ֶבל...׃  5.וָ א ַֹמר ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶא ִ
ָל ֶל ֶדת ֶא ָ
ר־א ַה ְר ָתּ
ת־בּנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ֲא ֶשׁ ָ
אמר ַקח־נָ א ֶא ִ
ל־א ְב ָרם ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ֵלאמֹר׃  7.וַ יּ ֺ ֶ
ָהיָ ה ְד ַבר־יְ הוָ ה ֶא ַ
ת־ה ֵתּ ָבה וַ ִתּ ְר ֵ֕אהוּ ֶאת־ ַה ֶ֔יּ ֶלד
ֶאת־יִ ְצ ָחק׃ ... 8.וְ ָא ַמ ְר ָתּ ְל ַע ְב ְדָּך ְליַ ֲעקֹב ֵלאמֹר׃  9.וַ ִתּ ְפ ַתּח ֶא ַ
אמר ְל ַע ְב ִדּי
וְ ִהנֵּ ה־נַ ַער בּ ֶֹכה׃ ִ 10.כּי־נָ ַת ִתּי ַב ִמּ ְד ָבּר ַמיִם ְל ַה ְשׁקוֹת ַע ִמּי ְב ִח ִירי׃  11.וְ ַע ָתּה כֹּה־ת ֺ ַ
ל־ע ִמּי
ְל ָדוִ ד כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָב ֔אוֹת ֲאנִ י ְל ַק ְח ִתּיָך ִמן־ ַהנָּ ֶ ֔וה ֵמ ַא ַחר ַהצֹּאן ִ ֽל ְהיוֹת נָ גִ יד ַע ַ
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 וְ ָשׁ ְכ ָבה... תוּלה וְ ָ ֽע ְמ ָדה ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלְך
ָ אמר ַיְב ְקשׁוּ ַלאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך נַ ֲע ָרה ְב
ֶ ֺ  וַ יּ12. ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃
ן־א ָשּׁה
ִ ת־ח ָירם ִמצּ ֹר׃ ֶבּ
ִ  וַ יִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה וַ יִּ ַקּח ֶא13.

121

יקָך וְ ַחם* ַלאד ֹנִ י ַה ֶמּ ֶלְך׃
֔ ֶ ְב ֵח

ת־ה ְתּבוּנָ ה
ַ ת־ה ָח ְכ ָמה וְ ֶא
ַ ַא ְל ָמנָ ה הוּא ִמ ַמּ ֵטּה נַ ְפ ָתּ ִלי וְ ָא ִביו ִאישׁ־צ ִֹרי ח ֵֹרשׁ נְ ח ֶֹשׁת וַ יִּ ָמּ ֵלא ֶא
ת־ה ִעיר ַהזֹּאת
ָ וּבנָ ה ֶא
ָ ל־מ ָל
ְ ת־ה ַדּ ַעת ַל ֲעשׂוֹת ָכּ
ַ וְ ֶא
ָ  ָארוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יָ קוּם14. אכה ַבּנְּ ֽחֹ ֶשׁת׃
ִ  וְ ָא ִע ָידה ִלּי ֵע ִדים נֶ ֱא ָמ ִנ֑ים ֵאת15. ֶאת־יְ ִריחוֹ׃
אוּריָּ ה ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ֶאת־זְ ַכ ְריָ הוּ ֶבּן ֶיְב ֶר ְכָיֽהוּ׃
b) Adnominální vazba (K 41–42; S 45)
• Adnominální vazba spojuje dva či více nominálních tvarů do jednoho složeného
celku, v němž poslední tvar je ve statu absolutu, tvary předchozí ve statu constructu.
Jedná se o jistou obdobu genitivní vazby v češtině, řídícím členem vazby je však
poslední člen (v češtině je tento tvar v genitivu a specifikuje hlavní tvar v nominativu).
•

Adnominální vazba jako útvar komponovaný z více slov vstupuje do syntaktických
vazeb věty jako celek – obvykle jako jeden větný člen. Také předložkové či jiné
vazby a pravidla determinace se týkají adnominální vazby jako celku.

[ ָדּ ָברnějaké] slovo
ֹלהים
ִ ר־א
ֱ  ְדּ ַבslovo Boha, slovo Boží
a všem těm slovům Božím
ֹלהים
ִ ֹל־דּ ְב ֵרי ָה ֱא
ִ וּלכ
ְ

ל־ה ְדּ ָב ִרים
ַ ת־כ
ָ אמר ֶא
ֶ ֹ וַ יּ

(a řekl) všechna ta slova

Způsoby determinace (S 45.2)
• Protože adnominální vazba vytváří jeden komponovaný větný člen, determinuje se
v celé vazbě pouze jednou, a to u jejího posledního členu (ve statu absolutu). Je-li
poslední člen vazby determinován, platí určenost pro celou konstrukci.

ָדּ ָבר
ְדּ ַבר ֶמ ֶלְך

(nějaké) slovo
(nějaké) slovo (jakéhosi) krále

 ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלְךslovo (konkrétního) krále
 ְדּ ַבר ַמ ְל ֵכּנוּslovo našeho krále
 ְד ַבר ָדּוִ דslovo Davida

121 „ = ַחםa bude teplo“ ()חמם
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Cvičení – věty:

וּכ ַבד ָלשׁוֹן ָאנ ִֹכי׃ 2.
ד־פּה ְ
אמר מ ֶֹשׁה ֶאל־יְ הוָ ה ִבּי ֲאד ֹנָ י לֹא ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָאנ ִֹכי ִ ...כּי ְכ ַב ֶ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
וּב ָ
יתי ִא ָ ֑תְּך ָ
י־בנֶ יָך ִא ָ ֑תְּך׃ ָ 3.ה ָעם
וּבנֶ יָך וְ ִא ְשׁ ְתָּך וּנְ ֵשׁ ָ
את ֶאל־ ַה ֵתּ ָבה ַא ָתּה ָ
ת־בּ ִר ִ
וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְ
נוֹח
א־מ ְצ ָאה ַהיּוֹנָ ה ָמ ַ
יהם׃  4.וְ ל ֹ ָ
ַהה ְֹל ִכים ַבּח ֶֹשְׁך ָראוּ אוֹר גָּ ֑דוֹל י ְֹשׁ ֵבי ְבּ ֶא ֶרץ ַצ ְל ָ֔מוֶ ת נָ גַ הּ ֲע ֵל ֶ ֽ
ל־פּנֵ י ָכ ָ
ל־ה ֵתּ ָבה ִכּי ַמיִם ַע ְ
ֹלהיָך ֵאשׁ א ְֹכ ָלה
ל־ה ָ ֑א ֶרץ׃ ִ 5.כּי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ף־רגְ ָלהּ וַ ָתּ ָשׁב ֵא ָליו ֶא ַ
ְל ַכ ַ
יֶתר ִדּ ְב ֵרי יָ ָר ְב ֔ ָעם ֲא ֶשׁר נִ ְל ַחם וַ ֲא ֶשׁר ָמ ָלְ֑ך
הוּא ֵאל ַקנָּ ה׃ ִ 6.שׁיר ַה ִשּׁ ִירים ֲא ֶשׁר ִל ְשֹׁלמֹה׃  7.וְ ֶ
וּבת
ל־ס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ֽ ָ 8.שׂ ְמחוּ ְל ָפנֶ יָך ְכּ ִשׂ ְמ ַחת ַבּ ָקּ ִציר׃ ַ 9.
תוּבים ַע ֵ
ִהנָּ ם ְכּ ִ
ת־א ִב ָ
ִאישׁ כּ ֵֹהן ִכּי ֵת ֵחל ִלזְ נוֹת ֶא ָ
יה ִהיא ְמ ַח ֔ ֶלּ ֶלת ָבּ ֵאשׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף׃  10.וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ
יטב ְלָך וַ ֲא ֶשׁר ִתּ ְרבּוּן ְמ ֑ ֹ
ַל ֲע ֔שׂוֹת ֲא ֶשׁר יִ ַ
ֹלהי ֲאב ֶֹתיָך ֔ ָלְך ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב
אד ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָ ה ֱא ֵ
נּוֹרא
ֹלהים וַ ֲאד ֹנֵ י ָה ֲאד ִֹנ֑ים ָה ֵאל ַהגָּ ד ֹל ַהגִּ בֹּר וְ ַה ָ
ֹלהי ָ ֽה ֱא ִ
יכם הוּא ֱא ֵ
ֹלה ֶ
ְוּד ָ ֽבשׁ׃ ִ 11.כּי יְ הוָ ה ֱא ֵ
הוֹשׁ ַע ִל ִיריחוֹ
ֲא ֶשׁר לֹא־יִ ָשּׂא ָפנִ ים וְ לֹא יִ ַקּח שׁ ַֹחד׃  12.וְ י ְֹשׁ ֵבי גִ ְבעוֹן ָשׁ ְמעוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ ֻ
אמרוּ
ה־בּהּ וַ יּ ֺ ְ
יה וְ ֶא ְד ְר ָשׁ ָ ֑
ת־אוֹב וְ ֵא ְל ָכה ֵא ֶל ָ
שׁוּ־לי ֵא ֶשׁת ַבּ ֲע ַל ֔
ִ
אמר ָשׁאוּל ַל ֲע ָב ָדיו ַבּ ְקּ
וְ ָל ָ ֽעי׃  13.וַ יּ ֺ ֶ
ם־ה ָ ֑א ֶרץ וַ יַּ ְת ֵעם ְבּתֹהוּ
אשׁי ַע ָ
ֲע ָב ָדיו ֵא ָליו ִהנֵּ ה ֵא ֶשׁת ַבּ ֲע ַלת־אוֹב ְבּ ֵעין דּוֹר׃ ֵ 14.מ ִסיר ֵלב ָר ֵ
א־ד ֶרְך׃ ִ 15.שׁ ְב ַעת ִ
לֹ ָֽ
יָמים ְתּ ַכ ֵפּר ַעל־ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֹתוֹ וְ ָהיָ ה ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ק ֶֹדשׁ ְק ָד ִשׁים
ל־הנֹּגֵ ַע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְק ָ ֽדּשׁ׃
ָכּ ַ
)c) Předložkové vazby (K 84; S 47
• Podobně jako v češtině mohou být nominální tvary rozvíjeny či blíže určeny předložkovými vazbami. Takovou vazbu je třeba odlišit od předložkových vazeb vztahujících se ke slovesu.

 I učinil Šalomounוַ יַּ ַעשׂ ְשֹׁלמֹה ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה

to [co je] zlé v očích Hospodinových.

ִ ve spojení s adjektivem či stativním slovesem vyjadřuje komparativ.מן Předložka

•

 I byla větší moudrost Šalomounovaוַ ֵתּ ֶרב ָח ְכ ַמת ְשֹׁלמֹה
než moudrost všech synů Východu.
י־ק ֶדם
ֹל־בּנֵ ֶ
ֵמ ָח ְכ ַמת כּ ְ
Cvičení – věty:

א־סר
ר־ה ֱח ִטיא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹ ָ
הו֑ה וַ יֵּ ֶלְך ַא ַחר ַחטֹּאת יָ ָר ְב ָעם ֶבּן־נְ ָבט ֲא ֶשׁ ֶ
 1.וַ יַּ ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יְ ָ
וּב ֶל ְכ ְתָּך
יתָך ְ
ל־ל ָב ֶביָך׃ וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם ְל ָבנֵ יָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָ ֑בּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶ
ִמ ֶמּנָּ ה׃  2.וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַע ְ
ֹלהים ִכּי
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל־יָ ֶ ֑דָך וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵע ֶינֽיָך׃ ִ 3.כּי י ֵֹד ַע ֱא ִ
קוּמָך׃ ְ
וּב ֶ ֽ
וּב ָשׁ ְכ ְבָּך ְ
ַב ֵ ֔דּ ֶרְך ְ
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אֹלהים י ְֹד ֵעי טוֹב וָ ָ ֽרע׃  4 .הוֹי ָהא ְֹמ ִרים ָל ַרע טוֹב
יתם ֵ ֽכּ ִ
ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶיכ֑ם וִ ְהיִ ֶ
ל־א ְב ָרם ַא ֲח ֵרי ִה ָפּ ֶרד־לוֹט ֵמ ִע ֔מּוֹ׃ ... 6.וְ ִה ְשׁ ִליְך א ָֹתהּ ֵא ֶצל
וְ ַלטּוֹב ָ ֑רע׃  5.וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ַ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֵ ֔ק ְד ָמה ֶא ְ
יכם ָא ִריב׃ 8.
ת־בּנֵ י ְבנֵ ֶ
הו֑ה וְ ֶא ְ
ל־מקוֹם ַה ָ ֽדּ ֶשׁן׃ ָ 7.ל ֵכן עֹד ָא ִריב ִא ְתּ ֶכם נְ ֻאם יְ ָ
יָמן׃ 10.
ל־עת א ֵֹהב ָה ֵ ֑ר ַע וְ ָאח ְל ָצ ָרה יִ וָּ ֵ ֽלד׃ ָ 9.כּ ֵעת ָמ ָחר ֶא ְשׁ ַלח ֵא ֶליָך ִאישׁ ֵמ ֶא ֶרץ ִבּנְ ִ
ְבּ ָכ ֵ
ת־כּ ַ
וַ יָּ ִשׂימוּ ָה ָעם ֶא ָ
הוֹשׁ ַע ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא
ת־ע ֵקבוֹ ִמיָּ ם ָל ִ ֑עיר וַ יֵּ ֶלְך יְ ֻ
ל־ה ַמּ ֲחנֶ ה ֲא ֶשׁר ִמ ְצּפוֹן ָל ֔ ִעיר וְ ֶא ֲ
ְבּתוְֹך ָה ֵע ֶמק׃
)Analýza nominálních tvarů a nominálních vazeb (S 23; ST 3.1–6
• věty:

אמר ָה ֶע ֶבד הוּא
אתנוּ וַ יּ ֺ ֶ
י־ה ִאישׁ ַה ָלּזֶ ה ַהה ֵֹלְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
ל־ה ֶע ֶבד ִמ ָ
אמר ִר ְב ָקה ֶא ָ
 1.וַ תּ ֺ ֶ
וּמ ָ ֑אה וְ ֵכן
ֲאד ֹנִ י׃  2.וַ ַתּ ֲע ֶלה וַ ֵתּ ֵצא ֶמ ְר ָכּ ָבה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶ֔כּ ֶסף וְ סוּס ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֵ
וּק ִצינֵ י ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
אשׁי יַ ֲעקב ְ
וּל ַמ ְל ֵכי ֲא ָרם ְבּיָ ָדם י ִֹצאוּ׃ ִ 3.שׁ ְמעוּ־נָ א ָר ֵ
ל־מ ְל ֵכי ַה ִח ִתּים ְ
ְל ָכ ַ
ֲהלוֹא ָל ֶכם ָל ַד ַעת ֶא ַ
יכם ֵכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶ ֑הם וְ ַע ָתּה
יכם ַל ֲא ֵח ֶ
ֹלה ֶ
ת־ה ִמּ ְשׁ ָפּט׃  4.וְ ַע ָתּה ֵהנִ ַיח יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־א ֶרץ ֲא ֻחזַּ ְת ֶכם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָ ה ְבּ ֵע ֵבר ַהיַּ ְר ֵ ֽדּן׃ 5 .
יכם ֶא ֶ
וּלכוּ ָל ֶכם ְל ָא ֳה ֵל ֶ
ְפּנוּ ְ
וְ יַ ד־יְ הוָ ה ָהיְ ָתה ֵא ַלי ָבּ ֶע ֶרב ִל ְפנֵ י בּוֹא ַה ָפּ ִליט וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ִ
ת־פּי ַעד־בּוֹא ֵא ַלי ַבּ ֑בֹּ ֶקר וַ יִּ ָפּ ַתח ִפּי וְ לֹא
ל־ה ָה ִרים ַהגְּ ב ִֹ֔הים ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת
יְכסּוּ ָכּ ֶ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ וַ ֻ
נֶ ֱא ַל ְמ ִתּי ֽעוֹד׃  6.וְ ַה ַמּיִם ָ ֽגּ ְברוּ ְמאֹד ְמאֹד ַע ָ
ל־ה ָשּׁ ָ ֽמיִם׃  7.וַ תּ ֺ ֶ
ָכּ ַ
ן־ה ָא ָמה ַה ֔זּ ֹאת
ת־בּ ָנ֑הּ ִכּי לֹא יִ ַירשׁ ֶבּ ָ
אמר ְל ַא ְב ָר ָהם גָּ ֵרשׁ ָה ָא ָמה ַהזֹּאת וְ ֶא ְ
ם־בּנִ י ִעם־יִ ְצ ָחק׃
ִע ְ
• texty:

ל־חזְ ִק ָיּ֑הוּ ִכּי ָשׁ ַמע
וּמנְ ָחה ֶא ִ
ְך־בּ ֶבל ְס ָפ ִרים ִ
ן־בּ ְל ֲא ָדן ֶמ ֶל ָ
אדְך ַבּ ְל ֲא ָדן ֶבּ ַ
ָ 1.בּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ְבּר ֹ ַ
ת־הזָּ ָהב
ת־ה ֶכּ ֶסף וְ ֶא ַ
ל־בּית נְ כֹתוֹ ֶא ַ
ת־כּ ֵ
יהם ִחזְ ִקיָּ הוּ וַ יַּ ְר ֵאם* ֶא ָ
ִכּי ָח ָלה ִחזְ ִקיָּ הוּ׃ וַ יִּ ְשׁ ַמע ֲע ֵל ֶ
א־היָ ה ָד ָבר
אוֹצר ָ ֹ֑תיו ל ֹ ָ
ל־א ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְבּ ְ
ת־ה ְבּ ָשׂ ִמים וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַהטּוֹב וְ ֵאת ֵבּית ֵכּ ָליו וְ ֵאת ָכּ ֲ
וְ ֶא ַ
אמר
ל־ה ֶמּ ֶלְך ִחזְ ִק ָיּ֑הוּ וַ יּ ֺ ֶ
ל־מ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ׃ וַ יָּבֹא יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ַהנָּ ִביא ֶא ַ
וּב ָכ ֶ
א־ה ְר ָאם ִחזְ ִקיָּ הוּ ְבּ ֵביתוֹ ְ
ֲא ֶשׁר ל ֹ ֶ
וּמ ַאיִ ן יָ בֹאוּ ֵא ֶליָך וַ יּ ֺ ֶ
חוֹקה ָבּאוּ ִמ ָבּ ֶבל׃
אמר ִחזְ ִק ָ֔יּהוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ֵא ָליו ָמה ָא ְמרוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ָה ֵא ֶלּה ֵ
יתי ָר ֔אוּ לֹא ָהיָ ה ָד ָבר ֲא ֶשׁר
ל־א ֶשׁר ְבּ ֵב ִ
אמר ִחזְ ִקיָּ הוּ ֵאת ָכּ ֲ
יתָך וַ יּ ֺ ֶ
אמר ָמה ָראוּ ְבּ ֵב ֶ ֑
וַ יּ ֺ ֶ
יָמים ָבּ ִאים וְ נִ ָשּׂא
א־ה ְר ִא ִ
לֹ ִ
ל־חזְ ִק ָיּ֑הוּ ְשׁ ַמע ְדּ ַבר־יְ הוָ ה׃ ִהנֵּ ה ִ
אמר יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ֶא ִ
יתים ְבּא ְֹצר ָ ֹֽתי׃ וַ יּ ֺ ֶ
וּמ ָבּנֶ יָך
ד־היּוֹם ַהזֶּ ה ָבּ ֶב ָ֑לה לֹא־יִ וָּ ֵתר ָדּ ָבר ָא ַמר יְ הוָ ה׃ ִ
יתָך וַ ֲא ֶשׁר ָא ְצרוּ ֲאב ֶֹתיָך ַע ַ
ל־א ֶשׁר ְבּ ֵב ֶ
ָכּ ֲ
ֲא ֶשׁר יֵ ְצאוּ ִמ ְמָּך ֲא ֶשׁר ִ
אמר ִחזְ ִקיָּ הוּ ֶאל־יְ ַשׁ ְעיָ הוּ
יכל ֶמ ֶלְך ָבּ ֶבל׃ וַ יּ ֺ ֶ
יסים ְבּ ֵה ַ
תּוֹליד יִ ָ ֔קּ ֻח וְ ָהיוּ ָס ִר ִ
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יָמי׃
ם־שׁלוֹם וֶ ֱא ֶמת יִ ְהיֶ ה ְב ָ ֽ
אמר ֲהלוֹא ִא ָ
טוֹב ְדּ ַבר־יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ וַ יּ ֺ ֶ

וְ יֶ ֶתר ִדּ ְב ֵרי ִחזְ ִקיָּ הוּ

תוּבים
א־הם ְכּ ִ
ת־ה ַמּיִם ָה ִ ֑ע ָירה ֲהל ֹ ֵ
ת־ה ְבּ ֵר ָכה וְ ֶאת־ ַה ְתּ ָע ָלה וַ ֵיָּבא ֶא ַ
בוּר ֔תוֹ וַ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶא ַ
וְ ָכל־גְּ ָ
ם־אב ָ ֹ֑תיו וַ יִּ ְמֹלְך ְמנַ ֶשּׁה ְבנוֹ ַתּ ְח ָתּיו׃
הוּדה׃ וַ יִּ ְשׁ ַכב ִחזְ ִקיָּ הוּ ִע ֲ
ל־ס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ ֽ
ַע ֵ

122

)(2Kr 20,12–21

ד־סד ֹם׃ וְ ַאנְ ֵשׁי ְסד ֹם ָר ִעים וְ ַח ָטּ ִאים
ץ־כּ ָנ ַ֑ען וְ לוֹט יָ ַשׁב ְבּ ָע ֵרי ַה ִכּ ָ֔כּר וַ יֶּ ֱא ַהל ַע ְ
ַ 2.א ְב ָרם יָ ַשׁב ְבּ ֶא ֶר ְ
ן־ה ָמּקוֹם
ל־א ְב ָרם ַא ֲח ֵרי ִה ָפּ ֶרד־לוֹט ֵמ ִע ֔מּוֹ ָשׂא נָ א ֵעינֶ יָך ְוּר ֵאה ִמ ַ
ַליהוָ ה ְמאֹד׃ וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ַ
ֲא ֶשׁ ַ
ר־א ָתּה ר ֶֹאה ְלָך ֶא ְתּ ֶנ֑נָּ ה*
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁ ַ
ת־כּ ָ
ר־א ָתּה ָ ֑שׁם ָצפֹנָ ה וָ נֶ גְ ָבּה וָ ֵק ְד ָמה וָ ַי ָֽמּה׃ ִכּי ֶא ָ
יוּכל ִאישׁ ִל ְמנוֹת ֶא ֲ
ת־ע ַפר ָה ָא ֶרץ
ד־עוֹלם׃ וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת־זַ ְר ֲעָך ַכּ ֲע ַפר ָה ָ ֑א ֶרץ ֲא ֶשׁר ִאם ַ
ָ
וּלזַ ְר ֲעָך ַע
ְ
וּל ָר ְח ָ ֑בּהּ ִכּי ְלָך ֶא ְתּנֶ נָּ ה*׃ וַ יֶּ ֱא ַהל ַא ְב ָרם וַ יָּבֹא וַ יֵּ ֶשׁב
יִמּנֶ ה׃ קוּם ִה ְת ַה ֵלְּך ָבּ ָ֔א ֶרץ ְל ָא ְר ָכּהּ ְ
גַּ ם־זַ ְר ֲעָך ָ
ן־שׁם ִמזְ ֵבּ ַח ַליהוָ ה׃(Gn 13,12–18) 123
ְבּ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶשׁר ְבּ ֶח ְברוֹן וַ ֶיִּב ָ
 3.כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה
יכם ִבּי ֔ ָעוֶ ל ִכּי ָר ֲחקוּ ֵמ ָע ָל֑י
בוֹת ֶ
ה־מּ ְצאוּ ֲא ֵ
ַמ ָ
וַ יֵּ ְלכוּ ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ֶבל וַ יֶּ ְה ָ ֽבּלוּ׃
וְ לֹא ָא ְמ ֔רוּ ַאיֵּ ה יְ הוָ ה ַה ַמּ ֲע ֶלה א ָֹתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם
שׁוּחה ...
מּוֹליְך א ָֹתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ֲע ָר ָבה וְ ָ
ַה ִ
יִמּ ֵ֔צא ֵכּן ה ִֹבישׁוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְכּב ֶֹשׁת גַּ נָּ ב ִכּי ָ
יהם׃
יא ֶ
יהם וּנְ ִב ֵ
יהם וְ כ ֲֹהנֵ ֶ
יהם ָשׂ ֵר ֶ
ֵה ָמּה ַמ ְל ֵכ ֶ
א ְֹמ ִרים ָל ֵעץ ָא ִבי ַא ָתּה וְ ָל ֶא ֶבן ַא ְתּ יְ ִל ְד ָתּנוּ*
י־פנוּ ֵא ַלי ע ֶֹרף* וְ לֹא ָפ ִנ֑ים
ִכּ ָ
יענוּ*
הוֹשׁ ֵ
קוּמה וְ ִ
אמ ֔רוּ ָ
וּב ֵעת ָר ָע ָתם י ֹ ְ
ְ
ם־יוֹשׁיעוָּך* ְבּ ֵעת ָר ָע ֶ ֑תָך
ִ
ית ֔ ָלְּך יָ קוּמוּ ִא
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
וְ ַאיֵּ ה ֱא ֵ
הוּדה׃
ֹלהיָך יְ ָ
ִכּי ִמ ְס ַפּר ָע ֵריָך ָהיוּ ֱא ֵ
ָל ָמּה ָת ִריבוּ ֵא ָל֑י ֻכּ ְלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִבּי נְ ֻאם־יְ הוָ ה׃
מוּסר לֹא ָל ָ ֑קחוּ
יכם ָ
ת־בּנֵ ֶ
יתּי ֶא ְ
ַל ַשּׁוְ א ִה ֵכּ ִ
יכם ְכּ ַא ְריֵ ה ַמ ְשׁ ִחית׃
יא ֶ
ָא ְכ ָלה ַח ְר ְבּ ֶכם נְ ִב ֵ

124

)(Jr 2,5–6+26–30
) + sufראה  = „a ukázal jim“ (vbוַ יַּ ְר ֵאם 122
) + suf + nun energicumנתן ֶ = „dám ji“ (vbא ְתּ ֶנ֑נָּ ה 123

יענוּ = ישׁע | “ = „šíje“, „zádaע ֶֹרף | “ = „zplodil jsi mneיְ ִל ְד ָתּנוּ 124
הוֹשׁ ֵ
יוֹשׁיעוָּך = ישׁע |  + sufוְ ִ
ִ + suf
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LEKCE 21.
Slovesné tvary se zájmennými suffixy (K 68; W 58–59; S 33)
Pravidla:
• Zájmenné suffixy u slovesných tvarů (verbum suffixum) vyjadřují pronominální
objekt.
•

Zájmenné suffixy se mohou pojit pouze se slovesy, které jsou v hebrejštině chápány
jako transitivní, a pouze v transitivních kmenech qalu, pi‛elu a hif‛ilu.

•

Zájmenné suffixy u slovesných tvarů se (narozdíl od předložkových vazeb) nemohou
vztahovat k subjektu slovesa (např. k vyjádření reflexivu). Suffixy 1. os se proto
nemohou pojit se slovesnými tvary 1. os a totéž platí pro osobu druhou. Suffixy 3. os
se slovesnými tvary ve 3. os spojovat lze, předmětem je pak logicky jiná třetí osoba
než subjekt slovesa.

•

Zájmenné suffixy mají až na drobné odchylky stejnou podobu jako suffixy
napojované na tvary nominální (viz lekce 4.).

Základní tvary:
a) Perfectum a imperfectum se suffixy

נוּה
ָ יה ְק ָטלוּהוּ ֶא ְק ְט ֵלהוּ יִ ְק ְט ֵלם נִ ְק ְט ָלהּ ְק ַט ְל
ָ ְק ָטלוֹ ְק ָט ָלנוּ ְק ָט ָלם ְק ָט ֵלְך ְק ָ ֽט ְלָך ְק ַט ְל ִתּיָך ְק ַט ְל ִתּ
לוּכם ְק ָט ַל ְתנִ י
ֶ ְק ַט ְל ִתּינוּ וַ נִּ ְק ָט ְל ֶכם ִתּ ְק ְט ִלינוּ ְק ַט ְלנוְּך ְק ָטלוּם ְק ָט ַל ֶתְך ְק ָטלוּנוּ ִתּ ְק ְטלוָּך יִ ְק ְט
ְק ַט ְל ַתנִ י ְק ָט ַל ְתנוּ ְק ַט ְל ָתּנוּ ְק ַט ְל ִתּינוּ ְק ָט ַלנִ י ְק ַט ְלתּוּנוּ וָ ֶא ְק ָט ֵלם יִ ְק ְטלוּנוּ נִ ְק ְט ֶל ָה ְק ָט ַל ָתּה
ִתּ ְק ְט ִלינִ י ְק ָ ֽט ְלָך
b) Imperativ a infinitiv se suffixy

ָק ְט ֵלנִ י ָק ְט ֵלם ִק ְטלוּנִ י ָק ְט ֵלנוּ ִק ְטלוּהוּ ָק ְט ֵלם ָק ְט ֶל ָה ָק ְט ָלם ָק ְט ֵלם ָק ְט ְל ֶכם ָק ְט ֵלהוּ ָק ְטלוֹ ָק ְט ִלי
לוּה ָק ְט ָלהּ ִק ְטלוּנוּ ָק ְט ֵלהוּ ָק ְט ֵלנוּ
ָ ָק ְט ֵלנוּ ָק ְט ֵלנִ י ָק ְט ֵלהוּ ָק ְט ָלהּ ָק ְט ְל ֶכם ָק ְט ֵלם ָק ְט ֵלנִ י ִק ְט
לוּה ָק ְט ֵלנוּ ִק ְטלוּהוּ ִק ְטלוּנוּ ָק ְט ָלם
ָ ִק ְטלוּם ָק ְטלוֹ ָק ְט ָלם ָק ְט ֵלם ָק ְט ֶל ָה ִק ְטלוּם ִק ְט
c) Participium a infinitiv se suffixy

ָק ְט ֫ ֵלנִ י ָק ְט ִלי ָק ְט ְלָך ָק ְט ֵלְך ָק ְטלוֹ ָק ְט ָלהּ ָק ְט ֫ ֵלנוּ ָק ְט ְל ֶכם ְק ָט ְל ֶכם ָק ְט ָלם ק ְֹטלוֹ ְל ָק ְטלוֹ ְבּ ָק ְטלוֹ
וּמ ָשּׁ ְמרוֹ
ִ לוֹתנוּ ְבּ ָק ְט ָלם ק ְֹט ֵלינוּ ִל ְשׁ ָמ ְרָך ְל ָשׁ ְמרוֹ
ֵ֫ ְל ָק ְט ִלי ק ְֹט ֫ ֵלנִ י ְל ָק ְט ֫ ֵלנִ י ק ְֹט ָלהּ ְבּ ָק ְט ָלהּ ֽקֹ ְט
יה ְל ָשׁ ְמ ָרם ִמשּׁ ְֹפ ִטי שׁ ְֹפ ֵטנוּ
ָ וּלשׁ ְֹפ ָטיו שׁ ֶֹמ ְרָך שׁ ְֹמ ֶ ֑רָך וְ שׁ ְֹפ ֶט
ְ וּל ָשׁ ְמ ָרהּ ְבּ ָשׁ ְמ ָרם וְ שׁ ְֹפ ֶטיָך שׁ ְֹפ ַטיִ ְך
ְ
יהם
ֶ יה שׁ ְֹפ ֵט
ָ יכם וְ שׁ ְֹפ ָטיו שׁ ְֹפ ֶט
ֶ שׁ ְֹפ ֵטינוּ שׁ ְֹפ ֵט
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d) Souhrnně

ְק ָט ַלנִ י ְק ָט ֵלָך יִ ְק ָט ְלָך ְק ָט ֵלְך יִ ְק ְט ֵלהוּ ִת ְק ְט ֵלְך ְק ְק ָטלוֹ ְק ָט ָלנוּ נִ ְק ָט ְל ֶכם ְק ָט ָלהּ ָק ְט ֵלְך ָק ְטלוֹ ְק ָט ָלם
ִל ְשׁ ָמ ְרָך יִ ְק ְטלוּנִ י ְק ָטלוּנִ י ָק ְט ֫ ֵלנִ י ָק ְט ָלם ק ְֹטלוֹ ְל ָק ְטלוֹ ְק ָטלוּנוּ ִתּ ְק ְטלוָּך ְל ָק ְט ִלי ק ְֹט ֫ ֵלנִ י ָק ְט ֵלנִ י
ְבּ ָשׁ ְמ ָרם וְ שׁ ְֹפ ֶטיָך ָק ְט ֵלהוּ ִק ְטלוּהוּ ִק ְטלוּם ָק ְט ָלם ָק ְט ֵלנוּ ק ְֹט ָלהּ ְבּ ָק ְט ָלהּ ֽקֹ ְט ֵ֫
נוּה
לוֹתנוּ ְק ַט ְל ָ
ְק ָט ַל ְתנִ י ֶא ְק ָט ְל ֶכם וַ ִתּ ְק ְטלוּנוּ וַ ִתּ ְק ְטלוּם ָק ְטלוֹ ִתּ ְק ְטלוְּך ְק ַט ְל ִתּיָך וַ יִּ ְק ְט ָלהּ ְק ַט ְל ָתּנוּ ְק ָט ָלנוּ ָק ְט ֫ ֵלנִ י
לוּה ָק ְט ֵלהוּ ְק ָט ַל ְתהוּ ְק ַט ְלתּוּנִ י ִה ְק ִט ָילנוּ ָק ְט ָלם ק ְֹטלוֹ ְל ָק ְטלוֹ
ְק ַט ְלנוְּך ְק ָט ַל ְתָך ְק ָטלוְּך ִק ְט ָ
לוּה ָק ְט ֵלנוּ ְק ַט ְלנוָּך ִה ְק ִטילוֹ ְק ַט ְל ָתּם
ְק ָט ָל ֶתְך ְק ָט ָל ַתם ִק ְטלוּהוּ ְק ַט ְלנוּם ָק ְט ֵלם ְק ַט ְל ָתּהּ ְק ָט ָ
ֶא ְק ְט ֶלנִ י ְק ַט ְלנוּהוּ ִתּ ְק ָט ְל ֶכם ְק ָט ַל ְתנוּ ַתּ ְק ִט ֵילם ְל ָק ְט ִלי ק ְֹט ֫ ֵלנִ י ִה ְק ִט ֵילְך ְבּ ָשׁ ְמ ָרם וְ שׁ ְֹפ ֶטיָך
נוּה ָק ְטלוֹ ַה ְק ִט ֶיל ָה שׁ ֶֹמ ְרָך ִה ְק ִט ָילהּ ְק ַט ְל ִתּיו
ַה ְק ִט ֵילהוּ ְק ַט ְל ָתּנוּ ְק ָטלוּהוּ ְק ַט ְל ִתּים ְק ַט ְל ָ
טלנוּ
לוֹתנוּ ַה ְק ִט ֵילנִ י ְק ַט ְל ִתּינִ י ְק ַט ְל ִתּינוּ וְ שׁ ְֹפ ֶטיָך ְק ָ
ְק ַט ְל ִתּיהוּ ְק ַט ְל ִתּיְך ָק ְט ִלי ק ְֹט ָלהּ ְבּ ָק ְט ָלהּ ֽקֹ ְט ֵ֫
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ
ָק ְט ָלם ק ְֹטלוֹ ְל ָק ְטלוֹ ָק ְט ָלהּ ְק ָטלוֹ ָק ְטלוֹ ִק ְטּלוֹ ָק ְט ֵלהוּ ְק ָטלוּהוּ ְ
Cvičení silných sloves se suffixy:

וּל ָשׁ ְמ ָרהּ ְבּ ָשׁ ְמ ָרם וַ יַּ ֲע ִב ֵרהוּ ְל ָשׁ ְמ ָרם ְתּ ָ ֽב ֶר ְכָך
וּשׁ ַמ ְר ִתּיָך ִל ְשׁ ָמ ְרָך וָ ֲא ָ ֽב ְר ֵכם ְל ָשׁ ְמרוֹ ְ
וּשׁ ַמ ְר ַתּנִ י ְ
ְ
יהם ֵבּ ַר ְכָך
יה שׁ ְֹפ ֵט ֶ
יכהוּ ָשׁ ְמ ֵ ֫רם ִתּ ְשׁ ְמ ֵ ֫רנִ י ִתּ ְשׁ ְמ ֵרם ֵ ֽבּ ְר ַכנִ י וְ שׁ ְֹפ ָטיו שׁ ְֹפ ֶט ָ
וּשׂ ָר ֻפ ָה ָשׁ ְמ ֵ ֫רנִ י וַ יַּ ְמ ִל ֻ
ְ
נוּכם ְמ ָ ֽב ְר ֶכיָך ְבּ ָ ֽב ְרכוֹ ָ ֽבּ ֲר ֵכנִ י יִ ְשׁ ְמ ֵרנִ י
יה ֵ ֽבּ ְרכוּנִ י ֵבּ ַר ְכ ֶ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
וּב ַר ְכ ִתּיָך ֵ
וּבּ ַר ְכָך ֵבּ ַר ְכ ַתּנִ י ֵ
ֵ ֽבּ ֲרכוֹ ֵ
וַ יִּ ְשׁ ְמ ֵרנוּ יִ ְשׁ ָמ ְרָך ְמ ַב ְק ָשׁיו ְל ַב ֶקּ ְשָׁך וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֑רָך יִ ְשׁ ְמ ֵרהוּ וְ ִת ְשׁ ָמ ְרָך ִתּ ְשׁ ְמ ֵרם ֲע ָברוֹ ָע ְברוֹ ָע ְב ִרי
יְב ֲר ֵכם ְל ָע ְב ְרָך ָו ֲֽא ָב ְר ֵכהוּ ָע ְב ְר ֶכם
יְב ֲר ֵכהוּ וַ ָ ֽ
יְב ְר ֵכנִ י ָע ְב ֵרנוּ ָו ֲֽא ַב ְק ֵשׁהוּ ְבּ ָע ְב ְרָך ְבּ ָע ְב ֶ ֑רָך וַ ָ ֽ
ַבּ ְקשׁוּנִ י וַ ָ ֽ
וּשׁ ָפטוְּך
וּמ ָ ֽב ְר ֶכיָך ְ
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ ְ
וּמ ָשּׁ ְמרוֹ ְ
יכ ָה ָע ְב ֵרנוּ ֲא ָ ֽב ְר ֵכם ְכּ ָע ְב ָרם ִ
ְבּ ָע ְב ְר ֶכם ָע ְברוֹ ְבּ ָע ְברוֹ וַ יַּ ְמ ִל ֶ
פוּה ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ ַי ֲֽע ִבירוּנִ י
וּב ְק ָשׁ ַתם וַ יִּ ְשׂ ְר ֵפם וַ יִּ ְשׂ ְר ָ
ָי ַֽע ְברוּם וְ ֶ ֽה ֱע ִב ַירנִ י ָיְב ֶר ְכָך וַ יַּ ֲע ִב ֵרהוּ ִ
יְב ֲר ֵכנוּ וַ יַּ ֲע ִב ֻירהוּ ַדּ ֶבּ ְר ֶכם ְכּ ַד ֶבּ ְר ֶכם וַ יַּ ֲע ִברוּם וַ יַּ ְמ ִל ֵכהוּ ִמ ְת ַע ְבּרוֹ ְבּ ָב ְרחוֹ ְבּ ָשׁ ְמ ָרם
ִה ְמ ַל ְכ ִתּיָך ָ ֽ
וּב ַד ְבּרוֹ ֶא ְשׁ ְפּ ֵטם יִ ְשׁ ְפּ ֻטהוּ
וְ שׁ ְֹפ ֶטיָך ַה ֲע ִב ֵרנוּ ְל ַה ֲע ִברוֹ ַה ֲע ִבירוּנִ י ְשׁ ָפטוּנוּ ְבּ ָב ְר ִחי וַ יִּ ְשׂ ְר ָפהּ ְ
וּשׂ ָר ָפהּ ְל ַה ְמ ִליכוֹ וְ ִה ְב ִדּילוֹ ְמ ַב ְק ֶשׁיָך וְ ִה ְב ִדּ ָילה ְתּ ָ ֽב ֲר ֵכנִ י ִמשּׁ ְֹפ ִטי שׁ ְֹפ ֵטנוּ
ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ַתּ ֲע ִב ֵרנוּ ְ
וּשׁ ָפטוּם שׁ ְֹפ ֵטינוּ ְיַב ִדּ ַילנִ י שׁ ְֹפ ֵט ֶ
שׁ ְֹפ ֵטינוּ ֶא ְשׁ ְפּ ֶ ֑טָך ִה ְב ַדּ ְל ָתּם ְ
יב ֲר ֵכנוּ ְשׂ ָר ָפם ְשׂ ָר ָפ ַתם
יכם וִ ָיב ֵרְך וִ ָ ֽ
וַ ְיַּב ִדּ ֵלם ְבּ ַד ְבּ ִרי ַדּ ֶבּ ְרָך זְ ָכ ָרנוּ ִכּ ַפּ ְר ָתּהּ זְ ַכ ְר ַתּנִ י זְ ַכ ְר ָתּם זְ ַכ ְר ִתּיָך ְבּזָ ְכ ֵרנוּ זָ ְכ ֵרנִ י ֶאזְ ָכ ְרָך וְ ִתּזְ ְכּ ֵרנִ י
וּלשׁ ְֹפ ָטיו וַ יִּ זְ ְכּ ֶר ָה יִ זְ ְכּרוּנִ י ְבּ ִה ָ ֽשּׁ ְפטוֹ יִ זְ ְכּרוָּך ִהזָּ ֶכ ְר ֶכם וְ ִהזְ ַכּ ְר ַתּנִ י ַהזְ ִכּ ֵירנִ י
וּלשׁ ְֹפ ָטיו שׁ ְֹפ ַטיִ ְך ְ
ְ
וּשׁ ַפ ְט ִתּיְך ְשׁ ַפ ְט ִתּים
וּשׁ ָפ ָטנוּ ְשׁ ָפטוֹ ְ
יהם ְ
וּשׂ ָרפוֹ וְ שׁ ְֹכנֵ ֶ
יה ָשׁ ְפ ֵטנִ י ְ
ְכּ ַהזְ ִכּירוֹ ִה ְמ ַל ְכ ַתּנִ י וְ שׁ ְֹפ ֶט ָ
ְשׁ ָפ ַכ ְתהוּ וַ יִּ ְשׁ ְפּ ֵכם
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יתנוּ ָחנֵּ נִ י ָו ֲֽא ַח ֶלּ ְלָך וְ ִהגַּ ְע ִתּיהוּ וְ ֶא ָקּ ֵחהוּ וַ יִּ ָקּ ֵה ָה
יד ָה וַ יִּ ָקּחוּם וְ יַ גִּ ָדהּ וַ יְ ַצוֵּ נוּ ֶ ֽה ֱע ִל ֻ
ִהגִּ ָידהּ וְ יַ גֵּ ְדָך וְ יַ גִּ ֶ ֑
יכם ְל ַד ְעתּוֹ ָשׂ ַמ ְתנִ י
מוֹל ָ
ִ
הוֹד ְע ִתּיָך וַ יִּ ָקּ ֵחם יְ ָל ַד ְתנִ י ִתּ ָקּ ֲחָך
אתהּ ַ
וּמ ָצ ָ
יעם ִתּ ָקּ ֵחנִ י ְ
אוֹד ֵ
ָו ֶֽא ָקּ ֵחם ִ
יעָך
הוֹד ֲ
יצוְּ ָך ְל ִ
יעָך ְבּ ַק ְחתּוֹ יְ ָל ַד ְתָך וִ ַ
מוֹד ֲ
יענוּ יִ ָקּ ֵחנִ י ִ
הוֹד ְע ַתּנִ י ְבּ ַק ְח ֵתְּך ָשׂ ָמהּ ַהגִּ ֵ
ימנִ י ַ
יענִ י ַ ֽו ֲה ִק ֵ
תּוֹד ֵ
ִ
ימהּ יְ ַצוֵּ ם ַל ֲה ִקימוֹ ָק ֶמיָך גִּ ְשׁתּוֹ
יעָך ְמ ִק ָ
אוֹד ֲ
עוּה ִ
הוֹר ְשׁ ָתּם ֵתּ ָד ָ
אתי יִ ָקּ ֶ ֑חָך וְ ַ
יּוֹל ֵכנִ י ְבּ ֵצ ִ
ְבּ ֶל ְכ ְתָּך וַ ִ
יאי וְ ַשׂ ְמ ִתּיָך
הוֹצ ִ
מוֹל ֵכְך ְבּ ִ
ִ
יוֹל ְד ְתָּך ֵצאתוֹ וְ יֵ ָד ֵעם
יה וְ ִהגִּ ישׁוֹ ַ
את ָ
הוֹצ ִ
ֵ
ַשׂ ְמ ַתּנִ י ִצוִּ ִתים יִ ָקּ ֲחָך
יכם ָחנֵּ נוּ יִ ָקּ ֵחהוּ
יוֹל ֵ
יכָך ְבּגִ ְשׁ ָתּם יְ ָחנֵּ נִ י וְ ַה ֲע ֵלהוּ ָק ָמיו ְתּ ַצוֻּ נִ י ִ
מּוֹל ְ
אתים ַה ִ
הוֹצ ִ
ֵ
אתנִ י ָ ֽשׂ ְמָך
הוֹצ ַ
וְ ֵ
יתנִ י ִהָ ֽוּ ְל ָדהּ
קוּמָך ִצוִּ ַ
וּב ֶ ֽ
אתנוּ ְל ַד ְע ָתּהּ ְמ ַצוְּ ָך ְ
הוֹליכוֹ ַשׂ ְמ ִתּיו ֶא ָ ֽקּ ֲחָך ֵצ ֵ
ְל ַק ְח ָתּהּ ַשׂ ְמ ִתּיְך ְל ִר ְשׁתּוֹ וְ ִ
יאנִ י
יּוֹצ ֵ
אתים וַ ִ
וּב ֻק ָמהּ ְתּ ַצוֻּ ם ֲה ֵקמֹתוֹ ְמ ָצ ִ
יִמ ָצ ֻאהוּ ֶ ֽלבֹזְ זֵ ינוּ ְבּקוּמוֹ ְ
ימנִ י יִ ְטּ ֵשׁנוּ יְ ָהנֵּ נוּ ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ְ
וַ יְ ִק ֵ
לוֹתי ָשׂמוָּך
יאנוּ וַ ִתּ ָקּ ֵחהוּ ֶל ְכתּוֹ ָחנּוּנוּ ְתּ ָחנֵּ ם ִצוִּ ִתיָך וַ יַּ גְ ֵלם ְבּ ַהגְ ִ
הוֹצ ָ
הוֹד ְע ָתּהּ ְל ִ
וְ ֵא ָ ֽד ֲעָך ִצוָּ הוּ וְ ַ
ִתּ ְמ ָצ ֻאהוּ
אתָך
יענוּ ֵצ ְ
הוֹד ֻ
וּבזָ זוּם וַ יַּ גְ ֵלם וַ יַּ גְ לוּם ִ
ימנִ י ְ
יעם ְתּ ִשׂ ֵ
הוֹד ָ
אתנוּ וַ ֵתּ ָד ֵעהוּ יְ ָצ ֻאנִ י ְל ִ
הוֹצ ַ
ֵ
וּלשׂוּמוֹ ִצוִּ ִתיו וַ יִּ ָקּ ֻחהוּ
יכם וַ ִתּ ָקּ ֵחם ְ
הוֹל ָ
יתנִ י וְ ַשׂ ְמ ִתּים ִ
לוֹתְך ִצוִּ ַ
ימהוּ ְבּ ַהגְ ֵ
בוֹאהוּ ִצוָּ ם ִח ְלּ ֻלהוּ וַ יְ ִשׂ ֻ
וַ ְתּ ֵ
ימָך יְ ִק ֵמנוּ ִצוָּ נוּ
יענִ י ָיְבזּוּם ֶ ֽה ֱעלוָּך וְ ִהגְ ָלם ַ ֽו ֲה ֵקמֹתוֹ ֲא ִשׂ ְ
הוֹד ַ
יאנִ י ִ
תּוֹצ ֵ
ִ
וּבּ ֶל ְכ ְתָּך
יְ ַק ֶלּ ְלָך ָו ֲֽא ַק ְל ֵלם ְ
וְ ה ַֹל ְכ ִתּ ָ
יאָך ִצוְּ ָך
מּוֹצ ֲ
יאוֹתיהוּ ַה ִ
בוֹאנִ י ַתּ ֲע ֶלנָּ ה ַ ֽו ֲה ִב ִ
לוֹתי ֲא ַצוְּ ָך ְתּ ֵ
יה ְבּ ַהגְ ִ
יכָך וְ ַש ְמ ִתּ ָ
הוֹל ְ
יה ֶל ְכ ָ֫תּם ִ
ֹּלתנִ י וְ א ֲֹר ֶריָך ְמ ָדדוֹ ֶו ֱֽה ִביאוּם ְבּב ֲֹאָך ֶ ֽה ֱע ָלנוּ ְמ ָצ ָא ַתם
הוֹר ְשׁ ָתּם ֱה ִק ַ
אוֹר ְידָך וְ ַ
וּמ ָצ ָאנוּ ִ
יאם ְ
וַ ִיְב ֵ
יענִ י
הוֹד ֵ
יא ֶכם ִה ָלּ ְקחוֹ וְ ָרעוּם ְל ִ
ימ ָה ֶ ֽה ֱע ָל ַתם וַ יִּ ָקּ ֵהנִ י ַבּ ֲה ִב ֲ
יְמ ְדּ ֵדם וְ יַ ְר ְבָּך ָקנָ נִ י וַ יְ ִק ֶ
ְבּב ֲֹא ֶכם בֹּאוֹ וַ ַ
יּוֹל ֵ
וַ יִּ ְקנֵ הוּ ְמ ָצ ָאהּ וַ ִ
ימ ָה
בוֹאם וַ יְ ִשׂ ֶ
הוֹצאתוֹ ְל ָ
את ֶכם וְ ֵ
יאנִ י ְבּ ֵצ ְ
בוֹאָך ִל ְד ָתּהּ וְ ִח ְלּ ֻל ָה וַ ְתּ ִב ֵ
יכם ְתּ ֶ֫
יאם
יתיָך וּנְ ִב ֵ
לוֹתם ִח ְללוֹ וְ ִה ְר ְבָּך וְ ַה ֲע ִל ִ
יּוֹר ֵדם ִצוָּ נוּ ַהגְ ָ
לוֹתם וַ ִ
תּוֹתהּ ָבּ ֲע ָ
אתיָך ִל ְשׁ ָ
הוֹצ ִ
בוֹאם ִצוַּ נִ י ֵ
ְבּ ָ
הוֹד ְע ָתּם
יתיָך וְ ַ
אתָך וַ יַּ גְ ֶל ָה וְ ִה ְר ִבּ ִ
הוֹל ָידהּ ְבּ ֶל ְכ ָתּם ְבּ ֵצ ְ
מוֹציאוֹ וַ יִּ ָקּ ֵחהוּ ְבּ ַצוֹּתוֹ וַ ְתּ ִשׂ ֵמם וְ ִ
ָקנֶ ָך יְ ַשׁלּוָּך ִ
יאָך
לה ִב ֲ
בוֹאן וְ ִהגְ ָלם וְ ֲ
ימי ְבּ ָ
וְ גִ ְלגַּ ְל ִתּיָך וַ ָתּ ִשׂ ִ
נטה  aנכה Dvojnásobně slabá slovesa

יתם
יתנוּ וְ ַא ֵכּהוּ ִה ִכּיתוֹ ַא ֶכּנּוּ וְ ִה ִכּ ָ
יתנִ י וַ יַּ כּוֹ ִה ִכּ ָ
יַכּם ַתּ ֶכּנּוּ ִה ִכּ ָ
ִה ָכּה וַ יַּ ְך וְ ִה ַכּנִ י וְ ִה ְכָּך ִה ָכּהוּ ִה ָכּם ֵ
יתיו וַ יַּ ֵטּהוּ ִהכּוּנִ י ִה ֻכּהוּ ִהכּוּם וַ יַּ ֵכּהוּ ִה ָטּהוּ
יתיְך וַ ַתּ ֵטּהוּ ִכּנְ טוֹתוֹ וְ ִה ִכּ ִ
יַכּנּוּ ִה ִכּ ִ
וַ יַּ ֵכּם נַ ֶכּנּוּ וְ ִה ִכּ ִתיָך ֶ
כּוֹתם וַ נַּ ֵכּהוּ ַה ֵכּינִ י ַה ֻכּהוּ ַהכּוּם
כּוֹתי ְל ַהכּ ְֹתָך ַהכֹּתוֹ ְל ַהכּ ָֹתהּ וַ יַּ ֶכּ ָה ְכּ ַה ָ
ִה ַטּתּוּ ַמ ֵכְּך ַה ַמּ ֵכּהוּ ְבּ ַה ִ
ְל ַהטּ ָֹתהּ וַ ַתּ ֵטּהוּ וַ נַּ ֵכּם
Souhrnné cvičení:

אתם ְבּ ֶל ְכ ָתּן ִה ָטּהוּ
בוֹאהוּ ְל ַהטּ ָֹתהּ ְל ֵצ ָ
אתים גִּ ְשׁתּוֹ ְבּגִ ְשׁ ָתּם ְתּ ֵ
הוֹצ ִ
ישׁהּ וַ יִּ ְטּ ֻשׁהוּ וְ ֵ
יענוּ וְ ִהגִּ ָ
ַהגִּ ֵ
יתיָך
יאנִ י וַ יַּ ֵכּם יִ ָיר ֶ ֑שָׁך ָשׂ ֻמנִ י וְ ַה ֲע ִל ִ
הוֹצ ֵ
בוֹאָך ִ
יאם ְתּ ֲ
הוֹצ ָ
וּב ִ
יאנוּ יְ ַד ְע ָ ֑תּנִ י ִה ַטּתּוּ ִצוְּ ָך ְ
יּוֹצ ֵ
אוֹר ֵידם וַ ִ
ִ
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ימנִ י
יּוֹצ ֲאָך ְתּ ִשׂ ֵ
ימהּ ַל ֲה ִקימוֹ וְ ִה ִכּ ִתיָך וְ ָרעוּם ְמ ָצ ָא ַתם וַ ִ
ימ ָה ִצוָּ ם ְמ ִק ָ
יְמ ְדּ ֵדם וְ יַ ְר ְבָּך וַ יְ ִק ֶ
נַ ֶכּנּוּ וַ ַ
יאם וַ יְ ַצוֵּ נוּ יְ ַשׁלּוָּך
יה וַ יִּ ְקנֵ הוּ ְמ ָצ ָאהּ וַ ִיְב ֵ
יאוֹת ָ
אתם ֲה ִב ִ
וּב ֵצ ָ
יכהוּ ְ
יּוֹל ֻ
לוֹתי וַ ִ
ֶ ֽה ֱע ָל ַתם ִצוָּ נוּ יְ ַד ְע ָתּם ְבּ ַהגְ ִ
יה ֱה ִביאוּם ְתּ ַצוֻּ נִ י ֶ ֽה ֱעלוָּך ַשׂ ְמ ִתּיו
יר ְשָׁך ְמ ַח ְלּ ֶל ָ
יאָך יִ ָ ֽ
הוֹצ ֲ
יאנִ י ַתּ ֲע ֶלנָּ ה ְבּ ִ
יּוֹצ ֵ
אתים וַ ִ
וַ יַּ גְ ֵלם ְמ ָצ ִ
בוֹאם וַ יִּ ְקנֵ הוּ ִצוַּ נִ י
ימ ָה ְבּ ָ
בוֹאם וַ יְ ִשׂ ֶ
יּוֹצ ָאהּ ֶ ֽה ֱע ָלנוּ ְל ָ
ימנִ י ַ ֽו ֲה ֵקמֹתוֹ וַ ְתּ ִשׂ ֵמם ִצוִּ ִתיָך וְ ִה ַכּנִ י וַ ִ
ַ ֽו ֲה ִק ֵ
יא ֶכם
יוֹר ֵדנִ י ַבּ ֲה ִב ֲ
לוֹתי ָשׂמוָּך ִ
ימְך ָקנֶ ָך ְבּ ַהגְ ִ
יּוֹר ֵדם ִצוָּ נוּ יְ ָד ָעהּ ֲא ִשׂ ֵ
תּוֹתהּ וַ ִ
אתיָך יְ ַק ֶלּ ְלָך ִל ְשׁ ָ
הוֹצ ִ
ֵ
לוֹתם
יאם ְמ ַצוְּ ָך וַ ִיּ ָֽיר ֻשׁם ָו ֲֽא ַק ֲל ֵלם ַהגְ ָ
יאם ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכָך וּנְ ִב ֵ
ימנִ י וַ ֲא ִב ֵ
לוֹתם וַ יְ ִק ֵ
יתנִ י וְ ַשׂ ְמ ִתּים ָבּ ֲע ָ
ִצוִּ ַ
הוֹר ְשׁ ָתּנוּ וְ ִה ָכּם יְ ָד ָענוּ
ימם ִה ְכָּך וְ ִה ָכּהוּ וַ יַּ גְ לוּם ַ
וּב ַח ְלּלוֹ וַ ֲא ִשׂ ֵ
יצוְּ ָך וְ ִהגְ ָלם ְל ִר ְשׁ ְתָּך ְ
יאהּ וִ ַ
הוֹצ ָ
ִ
קוֹמ ַמי
תּוֹר ֵידם ִמ ִמּ ְת ֲ
הוֹצ ֵאהוּ ִ
יאם וַ ִתּ ְמ ָצ ֻאהוּ ְל ִ
הוֹצ ֵ
ֹּלתנִ י ֲא ִשׁ ֵמּם ְבּ ֵצאתוֹ ִ
ְל ַח ְלּלוֹ ֱה ִק ַ
)e) Nun energicum (K 68; W 59.4; S 33.7

יענּוּ
יוֹד ֶ
ישׁנּוּ ֲא ָ ֽב ֲר ֶכ֑ךָּ ַי ַֽע ְב ֶרנּוּ ְתּ ַצוֶּ נּוּ וַ יַּ ֲע ִב ֵרנִּ י ְתּ ַח ְלּ ֶלנּוּ ִ
יוֹר ֶ
וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶ ֫רנָּ ה יִ ְשׁ ְמ ֶרנּוּ יֵ ָד ֶענּוּ יַ ֶ ֑טּךָּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ ִ
ימנָּ ה וְ ִת ְשׁ ְמ ֶרךָּ ִתּ ָקּ ֶחנּוּ
ימנּוּ ֲא ִשׂ ֶ
יוֹר ֶשׁנָּ ה וַ יִּ ָקּ ֶחנּוּ ֲא ִשׂ ֶ
יַ נְ ִח ֶילנָּ ה ֲא ַב ְק ֶשׁנּוּ ְתּ ַב ְק ֶשׁנָּ ה ְמ ַצוֶּ ךָּ ֶאזְ ְכּ ֶרנּוּ ִ
ימנָּ ה וּנְ ַב ְק ֶשׁנּוּ
יְב ְר ֶכ֑ךָּ יְ ִק ֶ
יאנָּ ה ָ ֽ
יַמ ִצ ֶאנּוּ ֲא ִב ֶ
יאנּוּ ִ ֽא ָיר ֶשׁנָּ ה יַ ֶטּנּוּ וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנָּ ה ְתּ ָ ֽב ֲר ֶכנּוּ ְ
ֲא ַצוֶּ ךָּ ְתּ ִב ֶ
יאנָּ ה יַ ֲע ֶלנָּ ה ְל ַק ֲל ֶלךָּ יִ ָקּ ֶחנָּ ה ֲא ַצוֶּ נּוּ יַ ֶ ֑טּךָּ ִ ֽתּ ָיר ֶשׁנּוּ יִ ְר ֶענָּ ה
בוֹאנּוּ ְתּ ִב ֶ
ִתּ ְשׂ ְר ֶפנּוּ ִתּ ָקּ ֶחנָּ ה ֶא ְר ֶענָּ ה ְתּ ֶ ֽ
יְ ֻחנֶּ נּוּ
Souhrnné cvičení:
• tvary:

יַמ ִצ ֶאנּוּ ָו ֲֽא ַק ֲל ֵלם יִ ָיר ֵשׁם יַ נְ ִ ֽח ְילָך יַ ֶטּךָּ יַ ֶטּנּוּ ַ ֽו ֲה ֵקמֹתוֹ
יענָּ ה ְל ַק ְח ִתּיו גִּ ְשׁתּוֹ ְ
ַאגִּ ֶידנּוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ יַ גִּ ֶ
ימנּוּ
יאם יְ ִק ֶ
יתנִ י יְ ַח ְלּ ֶלנּוּ וַ ִיְב ֵ
יאנּוּ ִצוִּ ַ
יאנִ י ְבּ ִר ְדתּוֹ יַ ֶטּךָּ ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ וַ ְתּ ַח ְלּ ֶל ָה וַ ַתּ ֵטּהוּ ְל ָק ַחנִ י ֲא ִב ֶ
תּוֹצ ֵ
ִ
ֹּלתנִ י ִצוָּ ם ִל ְשׁ ָמ ְרָך יַ נְ ִח ֶילנָּ ה
ימנָּ ה וְ נֵ ָד ֵעם ֱה ִק ַ
יאם ִצוְּ ָך ֶא ְר ֶענָּ ה יְ ִק ֶ
ימנִ י יְ ַד ְע ִתּיָך וְ נֵ ָד ֶענּוּ וּנְ ִב ֵ
ַ ֽו ֲה ִק ֵ
ישׁנּוּ וְ ִהגְ ָלם ַתּ ֲע ֶלנָּ ה ָקנֶ ָך
אוֹר ֶ
ימ ָה וְ ִ
בוֹאהוּ וַ יְ ִק ֶ
בוֹאנּוּ וְ ָרעוּם ְתּ ֵ
וַ נַּ ֵכּהוּ וַ יּ ִֹר ֵשׁם יְ ַח ְלּ ֻלהוּ יְ ַד ֲענוּם ְתּ ֶ ֽ
יאוֹתים
יּוֹר ֵדם ִצוָּ נוּ ַשׂ ְמ ִתּיו ַ ֽו ֲה ִב ִ
תּוֹתהּ וַ ִ
וּמ ָצ ָאהּ ַה ֵכּינִ י ִל ְשׁ ָ
ישׁם וַ יִּ ְקנֵ הוּ ְ
אוֹר ֵ
יאהוּ ִתּ ְמ ָצ ֵאם ִ
וַ ִיְב ֻ
יתנוּ ַה ֻכּהוּ
יענּוּ ַ ֽא ַע ְלָך ְבּ ַצוֹּתוֹ וַ ְתּ ִשׂ ֵמם ְל ִר ְשׁ ְתָּך וַ יַּ גְ ֵלם ִצוִּ ַ
יוֹד ֶ
ימהּ ַל ֲה ִקימוֹ ְמ ַצ ֶ ֫וּךָּ ְמ ַצוְּ ָך ִ
ְמ ִק ָ
ימ ָה
בוֹאם וַ יְ ִשׂ ֶ
שׁוּה ָחנֵּ נִ י ְל ָ
לוֹתי ֶ ֽה ֱע ָלנוּ ֲא ִשׂ ֵ
ְבּ ַהגְ ִ
לוֹתם יִ ָיר ָ
ימנִ י ָבּ ֲע ָ
ימְך ְמ ָצ ָא ַתם ֲא ַצוְּ ָך ֲא ַצ ֶ ֫וּךָּ ְתּ ִשׂ ֵ
יאנִ י
יּוֹצ ֵ
אתים וַ ִ
יְמ ְדּ ֵדם ְמ ָצ ִ
יא ֶכם וַ ַ
אתיָך ִצוִּ ִתיָך יְ ַדעוּנִ י ַל ֲה ִב ֲ
הוֹצ ִ
ֵ
בוֹאם ִצוַּ נִ י ֱה ִביאוּם וְ ַה ֲע ֵלהוּ
ְבּ ָ
לוֹתי ָשׂמוָּך וַ יִּ ְקנֵ הוּ
יענוּ ְבּ ַהגְ ִ
יצוְּ ָך ַהגִּ ֵ
יתיָך וְ יַ ְר ְבָּך ְתּ ַצוֻּ נִ י ְל ַד ְעתּוֹ ַהכּוּם וַ ִתּ ְמ ָצ ֻאהוּ יִ ְר ֶענָּ ה וִ ַ
וְ ַה ֲע ִל ִ
יוֹדעוֹ יְ ָד ֻעהוּ ִצוִּ ִ
ימנָּ ה ְ
יאנָּ ה וַ ִ֫יּ ָר ָ
ישׁנִ י ִר ְד ָתּהּ יְ ַשׁלּוָּך ֲא ִב ֶ
תּוֹר ֵ
וַ יַּ גְ לוּם וְ ִ
ימנּוּ
יתיו ְל ֹֽי ְד ֶעיָך ֲא ִשׂ ֶ
שׁוּה ֲא ִשׂ ֶ
ימהוּ
יאוּה וַ יְ ִשׂ ֻ
הוֹצ ָ
ימנִ י ִתּ ְטּ ֵשׁנִ י ִ
יעם ְתּ ַצוֻּ ם יְ ַק ֶלּ ְלָך וַ יְ ִק ֵ
יוֹד ֻ
וּלשׂוּמוֹ ִ
יתנִ י וְ ַשׂ ְמ ִתּים ְ
לוּה ִצוִּ ַ
יְ ַצוֵּ ם יִ נְ ָח ָ
וּל ַק ְח ִתּים ֶ ֽה ֱעלוָּך ְל ָקחוּם
ישׁהּ ֲא ַצוֶּ נּוּ ְ
הוֹר ְד ִתּיְך וַ ֻ
יאם ִר ְדתּוֹ ְתּ ַצֶוּֽנּוּ ְל ָק ָחהּ וְ ַ
יוֹצ ֵ
ִ
יְמ ֵשּׁהוּ יִ ָֽירשׁוּם וְ ִהגִּ ָ

~~176

LEKCE 21.

ימם
ישׁנּוּ וַ יְ ַצוֵּ נוּ וַ ֲא ִשׂ ֵ
יוֹר ֶ
נוּה ִ
תּוֹר ֵדם וְ שׁ ֲֹממ ַֹתיִ ְך ִ ֽו ַיר ְשׁ ָ
לוֹתְך וַ ִ
הוֹר ֻדהוּ ְבּ ַהגְ ֵ
יאם ִ
ֽאוֹצ ֵ
ִכּנְ טוֹתוֹ יְ ַד ְע ִתּיו ָו ִ
ימ ָה
יאנּוּ ְבּגִ ְשׁ ָתּם יַ נְ ִח ֵילם יִ נְ ָחלוּם ַהנְ ִחילוֹ וַ יְ ִק ֶ
יאנָּ ה ְל ַק ֲל ֶל֑ךָּ ְל ָק ַחנִ י ֲא ִב ֶ
ישָׁך ְל ַק ְח ָתּנוּ ְתּ ִב ֶ
יוֹר ְ
ֶה ֶע ְלָך ִ
ְל ָק ָחם וַ ֲא ַצוֶּ נּוּ יְ ָדעוָּך ַתּנְ ִח ֶילנָּ ה ִצוַּ נִ י ֱה ִביאוּם ְל ַק ְח ִתּיָך וְ ֹֽי ְד ַעי ֶ ֽה ֱע ָל ַתם
• věty:

ת־ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֻל ַקּח ִמ ָ ֽשּׁם׃ ִ 2.כּי ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה
ן־ע ֶדן ַל ֲעבֹד ֶא ָ
ֹלהים ִמגַּ ֵ
 1.יְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ יְ הוָ ה ֱא ִ
ֱא ֵ
הוֹר ֻדהוּ ָ ֽשׁ ָמּה׃ .
אלים ֲא ֶשׁר ִ
יפר )ִ (...מיַּ ד ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
פוֹט ַ
יְמה וַ יִּ ְקנֵ הוּ ִ
הוּרד ִמ ְצ ָ ֑ר ָ
יוֹסף ַ
ֹלהיָך׃  3.וְ ֵ
וּשׁ ַמ ְר ִתּיָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵלְך וַ ֲה ִשׁב ִֹתיָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת ִכּי לֹא ֶא ֱעזָ ְבָך ַעד
 4וְ ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ִע ָ ֑מְּך ְ
ל־ה ָעם
שּׁוֹפר יָ ִריעוּ ָכ ָ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָ ֽלְך׃  5.וְ ָהיָ ה ְבּ ָשׁ ְמ ֲע ֶכם ֶאת־קוֹל ַה ָ
ם־ע ִשׂ ִ
ֲא ֶשׁר ִא ָ
חוֹמת ָה ִעיר ַתּ ְח ֶתּ ָ
יְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה ָבּ ָא ֶרץ
יה וְ ָעלוּ ָה ָעם ִאישׁ נֶ גְ דּוֹ׃ ִ 6.כּי ָב ֵרְך ָ ֽ
דוֹלה וְ נָ ְפ ָלה ַ
רוּעה גְ ָ
ְתּ ָ
ֹלהיָך נ ֵֹת ְ
ֲא ֶשׁר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ת־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ִכּי־גָ ְד ָלה
י־מ ְשׁ ִח ִתים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ַ
ן־לָך נַ ֲח ָלה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ׃ ִ 7.כּ ַ
ַצ ֲע ָק ָתם ֶא ְ
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר ֵ
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ יְ הוָ ה ְל ַשׁ ֲח ָתהּ׃ ָ 8.אנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ֹלהים
ל־כּן ֵבּ ַרְך יְ הוָ ה ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ׃  10.וַ יִּ ַקּח יְ הוָ ה ֱא ִ
ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים׃ ַ 9.ע ֵ
הוּדה ַא ָתּה יוֹדוָּך ַא ֶחיָך ) (...יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ ְלָך
ן־ע ֶדן ְל ָע ְב ָדהּ ְ
ת־ה ָא ָדם וַ יַּ נִּ ֵחהוּ ְבגַ ֵ
ֶא ָ
וּל ָשׁ ְמ ְרהּ׃  11.יְ ָ
ְבּנֵ י ָא ִביָך׃  12.וַ יַּ ְשׁ ִבּ ֵענִ י ֲאד ֹנִ י ֵלאמֹר לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּנַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי י ֵֹשׁב
יוֹתם ַבּ ָשּׂ ֶדה וַ יָּ ָקם ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו וַ יַּ ַה ְרגֵ הוּ׃ .
אמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו וַ יְ ִהי ִבּ ְה ָ
ְבּ ַא ְרצוֹ׃  13.וַ יּ ֹ ֶ
יה ַה ְשׁ ִקינִ י
אוֹמים ְבּ ִב ְטנָ הּ׃  15.וַ ֵתּ ֶרד ִר ְב ָקה ָה ַעיְ נָ ה וָ א ַֹמר ֵא ֶל ָ
 14וַ יְ ִהי ְבּ ֵעת ִל ְד ָתּהּ וְ ִהנֵּ ה ְת ִ
נָ א׃  16.וְ ִהנֵּ ה ְד ַבר־יְ הוָ ה ֵא ָליו ֵלאמֹר לֹא יִ ָֽיר ְשָׁך זֶ ה ִכּ ִ
י־אם ֲא ֶשׁר יֵ ֵצא ִמ ֵמּ ֶעיָך הוּא יִ ָֽיר ֶשָׁך׃ 17 .
אמר ַקיִ ן ֶאל
וַ יְ ַשׁ ַלּח נ ַֹח ֶאת ַהיּוֹנָ ה ) (...וַ יִּ ְשׁ ַלח יָ דוֹ וַ יִּ ָקּ ֶח ָה וַ ֵיָּבא א ָֹתהּ ֵא ָליו ֶאל ַה ֵתּ ָבה׃  18.וַ יּ ֺ ֶ
וּליִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְשׁ ַמ ְע ִתּיָך
יְ הוָ ה גָּ דוֹל ֲעוֹנִ י ִמנְּ שֹׂא ֵהן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ) (...וְ ָהיָ ה ָכל־מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י׃ ְ 19.
יתי אֹתוֹ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ) (...וּנְ ַת ִתּיו ְלגוֹי גָּ דוֹל׃  20.וַ ִיְב ֶא ָה
יתי אֹתוֹ וְ ִה ְר ֵבּ ִ
ִהנֵּ ה ֵבּ ַר ְכ ִתּי אֹתוֹ וְ ִה ְפ ֵר ִ
יִ ְצ ָחק ָהא ֱֹה ָלה ָשׂ ָרה ִאמּוֹ וַ יִּ ַקּח ֶאת ִר ְב ָקה וַ ְתּ ִהי־לוֹ ְל ִא ָשּׁה וַ יֶּ ֱא ָה ֶב ָה וַ יִּ נָּ ֵחם יִ ְצ ָחק ַא ֲח ֵרי ִאמּוֹ׃ .
ֹלהים ֶאת ַה ֵצּ ָלה )ְ (...ל ִא ָשּׁה וַ ִיְב ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם׃  22.וַ יַּ ְשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וַ יִּ ָשּׁ ְבעוּ
 21וַ ֶיִּבן יְ הוָ ה ֱא ִ
יה וְ לֹא
ִאישׁ ְל ָא ִחיו וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחם יִ ְצ ָחק וַ יֵּ ְלכוּ ֵמ ִאתּוֹ ְבּ ָשׁלוֹם׃  23.וַ ָתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָירה וַ ִתּ ְשׁ ַכּב ֶאת ָא ִב ָ
וּב ָ
יָ ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ֶאל ַה ְצּ ִע ָירה ֵהן ָשׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ֶמשׁ ֶאת ָא ִבי נַ ְשׁ ֶקנּוּ יַ יִ ן
קוּמהּ׃  24.וַ תּ ֺ ֶ
יאוּה וְ ִת ָשּׂ ֵרף׃ 26.
הוֹצ ָ
הוּדה ִ
אמר יְ ָ
גַּ ם ַה ַלּיְ ָלה וּב ִֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּ ה ֵמ ָא ִבינוּ ָ ֽז ַרע׃  25.וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהי ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם )ַ (...ה ִצּ ֵילנִ י נָ א ִמיַּ ד ָא ִחי ִמיַּ ד
אמר יַ ֲעקֹב ֱא ֵ
וְ יַ ְעזְ ֶרךָּ וִ ָיב ְר ֶ֫כךָּ ֵאל ָא ִביָך׃  27.וַ יּ ֺ ֶ
ימנּוּ ִכּי זַ ְר ֲעָך הוּא׃ 29 .
ן־ה ָא ָמה ְלגוֹי ֲא ִשׂ ֶ
ת־בּ ָ
ֵע ָשׂו ִכּי יָ ֵרא ָאנ ִֹכי אֹתוֹ ֶפּן יָבוֹא וְ ִה ַכּנִ י׃  28.וְ גַ ם ֶא ֶ
מוֹל ְד ִתּי ) (...הוּא יִ ְשׁ ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ְל ָפנֶ יָך
וּמ ֶא ֶרץ ַ
ֹלהי ַה ָשּׁ ַמיִם ֲא ֶשׁר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵבּית ָא ִבי ֵ
יְ הוָ ה ֱא ֵ
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וּל ִא ְשׁתּוֹ ָכּ ְתנוֹת עוֹר וַ יַּ ְל ִבּ ֵשׁם׃ 31.
ֹלהים ְל ָא ָדם ְ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ָשּׁם׃  30.וַ יַּ ַעשׂ יְ הוָ ה ֱא ִ
ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ַל ֲע ָב ֶדיָך
יֻתּן ֶא ָ
ם־מ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינֵ יָך ַ
אוּבן ֶאל־מ ֶֹשׁה ִא ָ
וּבנֵ י ְר ֵ
אמרוּ ְבנֵ י־גָ ד ְ
וַ יּ ֺ ְ
ת־היַּ ְר ֵדּן׃
ל־תּ ֲע ִב ֵרנוּ ֶא ַ
ַל ֲא ֻח ָזּ֑ה ַא ַ
• texty:

יה ְלָך ֶא ְתּנֶ נָּ ה
אֹלהי יִ ְצ ָ ֑חק ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ָתּה שׁ ֵֹכב ָע ֵל ָ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך וֵ ֵ
אמר ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ל־מ ְשׁ ְפּחֹת
יָמּה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹנָ ה וָ ֶ ֑נ גְ ָבּה וְ נִ ְב ֲרכוּ ְבָך ָכּ ִ
ְ
וּפ ַר ְצ ָתּ ָ
וּלזַ ְר ֶ ֽעָך׃ וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲעָך ַכּ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ ָ
ל־ה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת ִכּי
ר־תּ ֵלְך וַ ֲה ִשׁב ִֹתיָך ֶא ָ
וּשׁ ַמ ְר ִתּיָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁ ֵ
ָה ֲא ָד ָמה ְ
וּבזַ ְר ֶעָך׃ וְ ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי ִע ָ֔מְּך ְ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
ם־ע ִשׂ ִ
לֹא ֶא ֱעזָ ְבָך ַעד ֲא ֶשׁר ִא ָ
ר־דּ ַבּ ְר ִתּי ָ ֽלְך׃ )(Gn 28,13–15
ינ ָך׃
יְמ ֶ ֽ
 2.יְ הוָ ה שׁ ְֹמ ֶ ֑רָך יְ הוָ ה ִצ ְלָּך ַעל־יַ ד ִ
יַכּ ָכּה וְ יָ ֵר ַח ַבּ ָ ֽלּיְ ָלה׃
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא־ ֶ֔
ָ
ל־רע יִ ְשׁמֹר ֶאת־נַ ְפ ֶשָׁך׃
יְ הוָ ה יִ ְשׁ ָמ ְר ָ֔ך ִמ ָכּ ָ ֑
ָ
וּבוֹאָך ֵ ֽמ ַע ָתּה וְ ַע
ֶ֑
אתָך
ֹר־צ ְ
יְ הוָ ה יִ ְשׁמ ֵ
ד־עוֹלם׃ )(Ž 121,5–8
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ְר ֶ ֽאךָּ ׃
וּמ ֵבּית ָא ִ ֑ביָך ֶא ָ
מּוֹל ְד ְתָּך ִ
וּמ ַ
ְך־לָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־ ַא ְב ָ ֔רם ֶל ְ
 3.וַ יּ ֺ ֶ
אר וְ נִ ְב ְרכוּ
וּמ ַק ֶלּ ְלָך ָא ֑ ֹ
וְ ֶא ֶע ְשָׂך ְלגוֹי גָּ ֔דוֹל וַ ֲא ָב ֶר ְכָך וַ ֲאגַ ְדּ ָלה ְשׁ ֶ ֑מָך וֶ ְהיֵ ה ְבּ ָר ָ ֽכה׃ וַ ֲא ָ ֽב ֲר ָכה ְמ ָב ְר ֶכיָך ְ
ְבָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָ ֽמה׃ )(Gn 12,1–3

ם־אנַ ְחנוּ
קוּמה וְ נֵ ֵל ָ֑כה וְ ִ ֽנ ְחיֶ ה וְ לֹא נָ מוּת גַּ ֲ
הוּדה ֶאל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ִ֔ביו ִשׁ ְל ָחה ַהנַּ ַער ִא ִתּי וְ נָ ָ
אמר יְ ָ
 4.וַ יּ ֺ ֶ
אתיו ֵא ֶליָך וְ ִה ַצּגְ ִתּיו ְל ָפנֶ יָך
ם־ט ֵ ֽפּנוּ׃ ָאנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶ֔בנּוּ ִמיָּ ִדי ְתּ ַב ְק ֶ ֑שׁנּוּ ִאם לֹא ֲה ִבי ֹ ִ
ם־א ָתּה גַּ ַ
גַּ ַ
אתי ְלָך ָכּ ַ
וְ ָח ָט ִ
ל־היָּ ִמים׃ )(Gn 43,8–9
ימי ְבחוּרוֹ ֶ֔תָך
יט ְיבָך ִל ְבָּך ִבּ ֵ
דוּתיָך וִ ִ
ְ 5.שׂ ַמח ָבּחוּר ְבּיַ ְל ֶ
וּב ַמ ְר ֵאי ֵע ֶינ֑יָך
וְ ַה ֵלְּך ְבּ ַד ְר ֵכי ִל ְבָּך ְ
ֹלהים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט׃ )(Kaz 11,9
יאָך ָה ֱא ִ
ל־א ֶלּה ִיְב ֲ
ל־כּ ֵ
וְ ָ ֔דע ִכּי ַע ָ

יְמ ֵאן
אמר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִ ֽמּי׃ וַ ָ
יה ֶאל־יוֹסף וַ תּ ֺ ֶ
ת־עינֶ ָ
ת־אד ֹנָ יו ֶא ֵ
 6.וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וַ ִתּ ָשּׂא ֵא ֶשׁ ֲ
ה־בּ ָ ֑בּיִת וְ כֹל ֲא ֶשׁר־יֶ שׁ־לוֹ נָ ַתן ְבּיָ ֽ ָדי׃ ֵאינֶ נּוּ גָ דוֹל
ל־א ֶשׁת ֲאד ָֹ֔ניו ֵהן ֲאד ֹנִ י לֹא־יָ ַדע ִא ִתּי ַמ ַ
אמר ֶא ֵ
וַ יּ ֺ ֶ
־א ְשׁתּוֹ וְ ֵאיְך ֶא ֱע ֶשׂה ָה ָר ָעה
ם־אוֹתְך ַבּ ֲא ֶשׁר ַא ְתּ ִ
ָ
וּמה ִכּי ִא
א־ח ַשְׂך ִמ ֶמּנִּ י ְמ ֔א ָ
ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה ִמ ֶמּנִּ י וְ ל ֹ ָ
יה ִל ְשׁ ַכּב ֶא ְצ ָלהּ
א־שׁ ַמע ֵא ֶל ָ
ל־יוֹסף יוֹם יוֹם וְ ל ֹ ָ
ֵ
אֹלהים׃ וַ יְ ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ֶא
אתי ֵל ִ
ַהגְּ ד ָֹלה ַהזּ֔ אֹת וְ ָח ָט ִ
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אכתּוֹ וְ ֵאין ִאישׁ ֵמ ַאנְ ֵשׁי ַה ַבּיִת ָשׁם
ִל ְהיוֹת ִע ָ ֽמּהּ׃ וַ יְ ִהי ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה וַ יָּבֹא ַה ַבּיְ ָתה ַל ֲעשׂוֹת ְמ ַל ְ
אוֹתהּ
חוּצה׃ וַ יְ ִהי ִכּ ְר ָ֔
ַבּ ָ ֽבּיִת׃ וַ ִתּ ְת ְפּ ֵשׂהוּ ְבּ ִבגְ דוֹ ֵלאמֹר ִשׁ ְכ ָבה ִע ִמּי וַ יַּ ֲעזֹב ִבּגְ דוֹ ְבּיָ ָ ֔דהּ וַ יָּ נָ ס וַ יֵּ ֵצא ַה ָ
מר ְראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ
אמר ָל ֶהם ֵלא ֑ ֹ
יתהּ וַ תּ ֺ ֶ
חוּצה׃ וַ ִתּ ְק ָרא ְל ַאנְ ֵשׁי ֵב ָ
י־עזַ ב ִבּגְ דוֹ ְבּיָ ָ ֑דהּ וַ יָּ נָ ס ַה ָ
ִכּ ָ
י־ה ִרימ ִֹתי ִ
ִע ְב ִרי ְל ַצ ֶחק ָ ֑בּנוּ ָבּא ֵא ַלי ִל ְשׁ ַכּב ִע ִ֔מּי וָ ֶא ְק ָרא ְבּקוֹל גָּ דוֹל׃ וַ יְ ִהי ְכ ָשׁ ְמ ֔עוֹ ִכּ ֲ
קוֹלי וָ ֶא ְק ָ ֑רא
חוּצה׃ וַ ַתּנַּ ח ִבּגְ דוֹ ֶא ְצ ָל֑הּ ַעד־בּוֹא ֲאד ֹנָ יו ֶא ֵ
וַ יַּ ֲעזֹב ִבּגְ דוֹ ֶא ְצ ֔ ִלי וַ יָּ נָ ס וַ יֵּ ֵצא ַה ָ ֽ
ל־בּיתוֹ׃ וַ ְתּ ַד ֵבּר ֵא ָליו
ר־ה ֵב ָ
א־א ַלי ָה ֶע ֶבד ָ ֽה ִע ְב ִרי ֲא ֶשׁ ֵ
מר ָבּ ֵ
ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלא ֑ ֹ
קוֹלי
ימי ִ
את ָלּנוּ ְל ַצ ֶחק ִ ֽבּי׃ וַ יְ ִהי ַכּ ֲה ִר ִ
ת־דּ ְב ֵרי ִא ְשׁתּוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ְבּ ָרה ֵא ָליו
חוּצה׃ וַ יְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ֲאד ֹנָ יו ֶא ִ
וָ ֶא ְק ָ ֑רא וַ יַּ ֲעזֹב ִבּגְ ִדוֹ ֶא ְצ ִלי וַ יָּ נָ ס ַה ָ
ל־בּית ַהסּ ַֹהר
יוֹסף אֹתוֹ וַ יִּ ְתּנֵ הוּ ֶא ֵ
ֵלאמֹר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָע ָשׂה ִלי ַע ְב ֶ ֑דָּך וַ יִּ ַחר ַא ֽפּוֹ׃ וַ יִּ ַקּח ֲאד ֹנֵ י ֵ
סוּרים וַ יְ ִה ָ
ר־א ִס ֵירי ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ִ ֑
ְמקוֹם ֲא ֶשׁ ֲ
יוֹסף וַ יֵּ ט ֵא ָליו ָ ֑ח ֶסד
י־שׁם ְבּ ֵבית ַה ֽסֹּ ַהר׃ וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ֶאת־ ֵ
ית־הסּ ַֹהר׃ וַ יִּ ֵתּן ַשׂר ֵבּ ַ
וַ יִּ ֵתּן ִחנּ֔ וֹ ְבּ ֵעינֵ י ַשׂר ֵבּ ַ
ית־הסּ ַֹהר ְבּיַ ד־יוֹסף ֵאת ָכּל־ ָה ֲא ִס ִירם ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית
ל־א ֶשׁר ע ִֹשׂים ָ֔שׁם הוּא ָהיָ ה ע ֶֹשׂה׃ ֵאין ַשׂר ֵבּ ַ
ַהסֹּ ַהר וְ ֵאת ָכּ ֲ
אוּמה ְבּיָ ֔דוֹ
ל־מ ָ
ת־כּ ְ
ית־הסּ ַֹהר ר ֶֹאה ֶא ָ
ַבּ ֲא ֶשׁר יְ הוָ ה ִאתּוֹ וַ ֲא ֶשׁר־הוּא ע ֶֹשׂה יְ הוָ ה ַמ ְצ ִל ַיח׃ ס )(Gn 39,7–22

ל־תּ ָירא ַא ְב ָרם ָאנ ִֹכי ָמגֵ ן
מר ַא ִ
ל־א ְברם ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ֵלא ֑ ֹ
ַ 7.א ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָהיָ ה ְד ַבר־יְ הוָ ה ֶא ַ
יתי
ן־מ ֶשׁק ֵבּ ִ
וּב ֶ
ירי ֶ
הוֹלְך ֲע ִר ִ ֑
ן־לי וְ ָאנ ִֹכי ֵ
ה־תּ ֶתּ ִ
אמר ַא ְב ָרם ֲאד ֹנָ י יֱ הוִ ה ַמ ִ
֔ ָלְך ְשׂ ָכ ְרָך ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃ וַ יּ ֺ ֶ
יוֹרשׁ א ִֹתי׃ וְ ִהנֵּ ה
יתי ֵ
ן־בּ ִ
אמר ַא ְב ָרם ֵהן ִלי לֹא נָ ַת ָתּה ָ ֑ז ַרע וְ ִהנֵּ ה ֶב ֵ
יעזֶ ר׃ וַ יּ ֺ ֶ
הוּא ַדּ ֶמּ ֶשׁק ֱא ִל ֶ
חוּצה
יּוֹצא אֹתוֹ ַה ָ
י־אם ֲא ֶשׁר יֵ ֵצא ִמ ֵמּ ֔ ֶעיָך הוּא יִ ָיר ֶ ֽשָׁך׃ וַ ֵ
ְד ַבר־יְ הוָ ה ֵא ָליו ֵלאמֹר לֹא יִ ָיר ְשָׁך ֶז֑ה ִכּ ִ
אמר ֔לוֹ כֹּה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶ ֽעָך׃
ם־תּוּכל* ִל ְספֹּר א ָ ֹ֑תם וַ יּ ֺ ֶ
ַ
כּוֹכ ִבים ִא
וּספֹר ַה ָ
יְמה ְ
אמר ַה ֶבּט־נָ א ַה ָשּׁ ַמ ָ
וַ יּ ֺ ֶ
הוֹצ ִ
אמר ֵא ָל֑יו ֲאנִ י יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר ֵ
אתיָך ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִ ֔דּים ָל ֶתת ְלָך
וְ ֶה ֱא ִמן ַבּיהוָ ה וַ יַּ ְח ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָד ָקה׃ וַ יּ ֺ ֶ
ֶא ָ
אמר ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה ַבּ ָמּה ֵא ַדע ִכּי ִא ָיר ֶשׁנָּ ה׃(Gn 15,1–8) 125
ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃ וַ יּ ֺ ַ ֑

ם־תּוּכל 125
ַ
“ִ = „jestliže bys mohlא
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)Dvojnásobně slabá slovesa (verba duplicite infirma
Dvojnásobně slabá slovesa (verba duplicite infirma) jsou taková slovesa, u nichž kvůli
vlastnostem souhlásek kořene dochází k samohláskovým změnám, proměnám slabik
či k vypuštění některého radikálu, a to (alespoň v některých tvarech) ve vzájemné
kombinaci. V některých případech dochází i k vypuštění více souhlásek kořene
 „napnout“).נטה  „bít“, „pobít“ aנכה , např.ל׳ה  a současněפ׳ן (u sloves třídy

•

Jednotlivé typy hláskových úprav byly uvedeny v lekcích u příslušných tříd slabých
sloves. Tam jsou také a cvičení tvarů podle příslušných jevů.

•

) (K 79; W 80.2; S 39.4עלה עשׂה :פ׳ר & ל׳ה a) Slovesa

הוֹשׁ ַע ַל ֲעלוֹת ָה ָ ֑עי...׃
ית זֹאת ָארוּר ַא ָתּה׃  3.וַ יָּ ָקם יְ ֻ
 1.וַ יַּ ַעל ַא ְב ָרם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַהנֶּ גְ ָבּה׃ ִ 2.כּי ָא ִשׂ ָ
ל־ה ָעם ָעלוּ וַ יִּ גְּ שׁוּ וַ יָּ בֹאוּ נֶ גֶ ד ָה ִעיר׃ 6.
שׁוֹתינוּ׃  5.וְ ָכ ָ
דוֹלה ַעל־נַ ְפ ֵ
 4.וַ ֲאנַ ְחנוּ ע ִֹשׂים ָר ָעה גְ ָ
וְ ָ ֽשׁ ְמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶדּ ֶרְך יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
ת־ה ָעם
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ַה ַעל ֶא ָ
וּמ ְשׁ ָ ֑פּט׃  7.וַ יּ ֺ ֶ
ַהזֶּ ה׃
) (K 79; W 80.3אפה אבה :פ׳א & ל׳ה b) Slovesa

י־אינָ ם א ִֹבים ִל ְשׁמ ַֹע ֵא ָל֑י׃ 2 .
אמר ֵא ַלי יְ הוָ ה ֵלאמֹר ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יֹאבוּ ִל ְשׁמ ַֹע ֵא ֶליָך ִכּ ֵ
 1.וַ יּ ֺ ֶ
ר־הא ִֹפים ִכּי טוֹב ָפּ ַתר*׃
וַ יַּ ְרא ַשׂ ָ
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אוּלי
אמר ֵא ָליו ָה ֔ ֶע ֶבד ַ
א־אבוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ִל ְשׁמ ַֹע לוֹ׃  3 .וַ יּ ֺ ֶ
וְ ל ֹ ָ

אבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי ֶא ָ
ל־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת...׃  4.וְ לֹא תֺאבוּ ִל ְשׁמ ַֹע ִלי׃
לֹא־ת ֺ ֶ
) (K 79; W 74.3; S 36.5נשׂא נבא :פ׳ן & ל׳א c) Slovesa

ל־כּ ַכּר ַהיַּ ְר ֵדּן ִכּי ֻכ ָלּהּ ַמ ְשׁ ֶקה ְ ...כּגַ ן־יְ הוָ ה ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃ .
ת־כּ ִ
ת־עינָ יו וַ יַּ ְרא ֶא ָ
 1.וַ יִּ ָשּׂא־לוֹט ֶא ֵ
ר־א ָתּה
ן־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ ַ
ל־א ְב ָרם ַא ֲח ֵרי ִה ָפּ ֶרד־לוֹט ַמ ִע ֔מּוֹ ָשׂא נָ א ֵעינֶ יָך ְוּר ֵאה ִמ ַ
 2וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ַ
ר־שׁ ַלח ַפּ ְרעֹה ָל ֵשׂאת אֹתוֹ׃ .
יהם ֲא ֶשׁ ָ
יהם וְ ֶאת־נְ ֵשׁ ֶ
ָשׁם...׃  3.וַ יִּ ְשׂאוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ֹלהים וַ יִּ ְתנַ ֵבּא ְבּ ָ
רוּח ֱא ִ
 4וַ ִתּ ְצ ַלח ַעל ָשׁאוּל ַ
תוֹכם׃ ֵ 5.אל־נְ ָקמוֹת יְ הוָ ה ִהנָּ ֵשׂא שׁ ֵֹפט ָה ָ ֽא ֶרץ׃ 6.
אמר ָה ָעם ִאישׁ ֶא ֵ
וְ ִהנֵּ ה ִעם־נְ ִב ִאים נִ ָ ֑בּא וַ יּ ֺ ֶ
יאים׃
ל־רעהוּ ַמה־זֶּ ה ָהיָ ה ְל ֶבן־ ִ֔קישׁ ֲהגַ ם ָשׁאוּל ַבּנְּ ִב ִ

“ = „vysvětlit“, „vyložitפתר 126
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נטה נכה נסה :פ׳ן & ל׳ה d) Slovesa

ימ ֶלְך ִכּי
ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ ֑א ֶלּה וַ יֵּ ט ִל ָבּם ַא ֲח ֵרי ֲא ִב ֶ
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם ֵאת ָכּ ַ
י־אמּוֹ ְבּ ָאזְ נֵ י ָכּ ַ
 1.וַ יְ ַד ְבּרוּ ֲא ֵח ִ
אוֹתהּ וַ יַּ כּוּ
ם־ל ֶשׁם וַ יִּ ְל ְכּדוּ ָ
י־דן וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ִע ֶ
י־דן ֵמ ֶ ֑הם וַ יַּ ֲעלוּ ְבנֵ ָ
בוּל־בּנֵ ָ
ְ
ָא ְמרוּ ָא ִחינוּ הוּא׃  2.וַ יֵּ ֵצא גְ
יהם׃  3.לֹא ְתנַ סּוּ
אוֹתהּ וַ יֵּ ְשׁבוּ ָבהּ וַ יִּ ְק ָראוּ ְל ֶל ֶשׁם ָ ֔דּן ְכּ ֵשׁם ָדּן ֲא ִב ֶ
ָ
י־ח ֶרב וַ ִ ֽיּ ְרשׁוּ
אוֹתהּ ְל ִפ ֶ
ָ
ֹלה ֶיכ֑ם ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ִסּ ֶ
יאי
יתם ַבּ ַמּ ָ ֽסּה׃  4.וְ לֹא ִהכּוּם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי־נִ ְשׁ ְבּעוּ ָל ֶהם נְ ִשׂ ֵ
ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן ֶמ ֶלְך
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  5.וַ יְ ַד ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶא ְ
ָה ֵע ָדה ַ ֽבּיהוָ ה ֱא ֵ
ָ ֽה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
יּוֹצ ֵאנוּ
ר־יוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּר ֹת ְבּ ֶא ְד ֶ ֽר ִעי׃  6.וַ ִ
ֵ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֵאת עוֹג ֶמ ֶלְך ַה ָבּ ָ ֑שׁן ֲא ֶשׁ
הוֹשׁ ַע ַא ֲח ֵר ֵ
יְ הוָ ה ִבזְ ר ַֹע נְ טוּיָ ה׃  7.וַ יַּ ֵכּם יְ ֻ
יתם וַ יִּ ְת ֵלם ַעל ֲח ִמ ָשּׁה ֵע ִ ֑צים וַ יִּ ְהיוּ ְתּלוּיִם
יְמ ֵ֔
י־כן וַ ִ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃
ל־ה ֵע ִצים ַע ָ
ַע ָ
ת־מ ֵטּהוּ ַע ֶ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִם  ...וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶא ַ
ד־ה ָ ֽע ֶרב׃  8.נְ ֵטה ָ ֽי ְדָך ַע ֶ
ירה ידה :פ׳ו & ל׳ה e) Slovesa

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה  ...וְ ַע ָתּה ֵלְ֑ך וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִעם־ ֔ ִפּיָך
 1.הוֹדוּ ַליהוָ ה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ׃  2.וַ יּ ֺ ֶ
הוֹר ִ
ֹלהים יוֹדוָּך ַע ִמּים ֻכּ ָ ֽלּם׃ ֵ 4.א ֶלּה ַה ֻח ִקּים ְלהוֹר ֹת
יתיָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר׃  3.יוֹדוָּך ַע ִמּים ֱא ִ
וְ ֵ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  5.הוֹדוּ ַליהוָ ה ִכּי־טוֹב ִכּי ְל ָ
ֶא ְ
ְך־אשּׁוּר ֵלאמֹר ה ִֹליכוּ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ׃  6.וַ יְ ַצו ֶמ ֶל ַ
ָשׁ ָמּה ֶא ָחד ֵמ ַהכּ ֲֹהנִ ים ֲא ֶשׁר ִהגְ ִל ֶ
ֹלהי ָה ָ ֽא ֶרץ׃ 7.
ת־מ ְשׁ ַפּט ֱא ֵ
יתם ִמ ָשּׁם וְ יֵ ְלכוּ וְ יֵ ְשׁבוּ ָ ֑שׁם וְ י ֵֹרם ֶא ִ
אוֹדה ִשׁ ְמ ָ֔ך ִכּי ָע ִשׂ ָ
רוֹמ ְמָך ֶ
ֹלהי ַא ָ֔תּה ֲא ִ
יְ הוָ ה ֱא ַ
ית ֶפּ ֶלא׃ ְ 8.שׁ ַאל־נָ א ְב ֵהמוֹת וְ ת ֶ ֹֽרךָּ ׃
ירא יצא :פ׳ו & ל׳א f) Slovesa

ת־ע ֶדן׃  2.וַ יִּ ְיראוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְמאֹד׃ ָ 3.אנ ִֹכי יְ הוָ ה
הו֑ה וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֶא ֶרץ־נוֹד ִק ְד ַמ ֵ ֽ
 1.וַ יֵּ ֵצא ַקיִ ן ִמ ִלּ ְפנֵ י יְ ָ
ָך־אנִ י׃  5.וְ ָהיָ ה
ל־תּ ָירא ַע ְב ִדּי ִכּי ִא ְתּ ָ ֑
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִ ֽדים׃ ַ 4.א ִ
הוֹצ ִ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר ֵ
ֱא ֵ
ל־ה ָעם וְ נִ ְצּבוּ ִאישׁ ֶפּ ַתח ָא ֳהלוֹ וְ ִה ִבּיטוּ ַא ֲח ֵרי מ ֶֹשׁה ַעד־בֹּאוֹ
ל־הא ֶֹהל יָ קוּמוּ ָכּ ָ
ְכּ ֵצאת מ ֶֹשׁה ֶא ָ
ָה ֹ
יאנוּ יְ הוָ ה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּיַ ד ֲחזָ ָקה׃  8.וַ יִּ ְשׁ ַכּב
יּוֹצ ֵ
א ֱה ָלה׃ ָ 6.כל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָ ֽראוּ׃  7.וַ ִ
וּשׁ ֵ
הו֑ה ְ
ת־דּ ְלתוֹת ֵבּית־יְ ָ
מוּאל ַע ַ
ְשׁ ֵ
ל־ע ִלי׃
ת־ה ַמּ ְר ָאה ֶא ֵ
מוּאל יָ ֵ ֔רא ֵמ ַהגִּ יד ֶא ַ
ד־הבֹּ ֶקר וַ יִּ ְפ ַתּח ֶא ַ
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Nepravidelná slovesa (verba defectiva)
a) pasivní qal (K 72.3; W 83; S 36.3.2)
•

U několika sloves ( )לקח ילד נתןse vyskytují ve stejném významu tvary pf pu a impf
ho. Někteří hebraisté je klasifikují jako pasivní qal (pozůstatek vymizelého kmene;
nif‛al vyjadřoval původně jen reflexiv).
pf

impf

ֻל ַקּח

יֻ ַקּה

יֻ ַלּד

–

–

יֻ ַתּן

יֻתּן וַ יֻּ ַתּן
ַ יּוּלּד
ָ ֻל ַקּח וְ ֻל ַקּח ֻל ְקּ ָחה ֻל ַקּ ְח ָתּ ֻל ְקּחוּ ֻל ָקּה יֻ ַקּח וַ ֻתּ ַקּח יֻ ַלּד יֻ ְלּ ָדה יֻ ַלּ ְד ִתּי יֻ ְלּדוּ יֻ ַלּ ְד ֶתּם ַה
ל־ה ֲא ָד ָמה ִכּי
ֽ ָ שׁוּבָך ֶא
ְ
אכל ֶל ֶחם ַעד
ַ ֺ  ְבּזֵ ַעת* ַא ֶפּיָך תּ2. יכם׃
ֶ  יֻ ַקּח־נָ א ְמ ַעט־ ָ֔מיִם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ ֵל1.
ת־שׁמוֹ
ְ וּל ֵשׁת גַּ ם־הוּא יֻ ַלּד־ ֵבּן וַ יִּ ְק ָרא ֶא
ְ 3.
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ל־ע ָפר ָתּ ֽשׁוּב׃
ָ י־ע ָפר ַא ָתּה וְ ֶא
ָ ִמ ֶמּנָּ ה ֻל ָ ֑קּ ְח ָתּ ִכּ

י־יָפה ִהוא ְמאֹד׃ וַ יִּ ְראוּ
ָ ת־ה ִא ָשּׁה ִכּ
ָ יְמה וַ יִּ ְראוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶא
ָ  וַ יְ ִהי ְכּבוֹא ַא ְב ָרם ִמ ְצ ָ ֑ר4. ֱאנוֹשׁ׃
ַ א ָֹתהּ ָשׂ ֵרי ַפ ְר ֑עֹה וַ יְ ַה ְללוּ א ָֹתהּ ֶא
 ָארוּר ַהיּ֔ וֹם ֲא ֶשׁר יֻ ַלּ ְד ִתּי5. ל־פּ ְרעֹה וַ ֻתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ֵבּית ַפּ ְר ֽעֹה׃
בּוֹ יוֹם ֲא ֶשׁר־יְ ָל ַד ְתנִ י ִא ִמּי ַאל־יְ ִהי ָברוְּך׃
b) nepravidelné kmeny (pilpel, hištafel)
• Některá slovesa tvoří zvláštní tvary, například tvary se čtyřmi souhláskami kořene.
•

Jeden ze zvláštních kmenů tvoří například slovesa, která své původní dvě konsonanty reduplikují (obecně )פלפל. Jednotlivé třídy či typy těchto nepravidelných tvarů se pak nazývají podle vokalizace tvarů 3. os sg pf.

• pilpel
• Původně dvoukonsonantní slovesa „( כולzaopatřit“) a „( גללodvalit“) tvoří tvary intensivů nepravidelným kmenem typu pilpel.

ִכּ ְל ֵכּל וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי ְמ ַכ ְל ֵכּל ֲא ַכ ְל ֵכּל וְ גִּ ְלגַּ ְל ִתּיָך
ִ  וְ נָ ִט1.
...  ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי2. יתי ֶאת־יָ ִדי ָע ֶליָך וְ גִ ְלגַּ ְל ִתּיָך ִמן־ ַה ְסּ ָל ִעים וּנְ ַת ִתּיָך ְל ַהר ְשׂ ֵר ָ ֽפה׃
ִ בּוֹאוֹ
֔ וּמי ְמ ַכ ְל ֵכּל ֶאת־יוֹם
וּב ְרזִ ַלּי זָ ֵקן ְמּאֹד ֶבּן
ַ 3. וּמי ָהע ֵֹמד ְבּ ֵה ָראוֹתוֹ ִכּי־הוּא ְכּ ֵאשׁ ְמ ָצ ֵ ֽרף׃
ִ
127 „ = זֵ ָאהpot“
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אמר ַה ֶמּ ֶלְך
אד׃ וַ יּ ֺ ֶ
י־אישׁ גָּ דוֹל הוּא ְמ ֽ ֹ
ת־ה ֶמּ ֶלְך ְב ִשׁ ָיבתוֹ ְב ַמ ֲחנַ יִם ִכּ ִ
הוּא־כ ְל ַכּל ֶא ַ
ִ
ְשׁמֹנִ ים ָשׁ ָנ֑ה וְ
ירוּשׁ ָ ֽל ִם׃
ֶאל־ ַבּ ְרזִ ָלּ֑י ַא ָתּה ֲעבֹר ִא ִתּי וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹתָך ִע ָמּ ִדי ִבּ ָ
• hištafel
 („poklonit se“, „vzdátחוה • Jediným slovesem, které tvoří tvary této zvláštní třídy, je
božskou poctu“ [gesto, resp. úkon proskynése]); viz též lekci 16.

יתּ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ינָ ה
ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
אמר ִהנֵּ ה ָח ַל ְמ ִתּי ֲחלוֹם
אתם וַ יִּ ְשׁ ַתּהוּ ָא ְר ָצה׃  2.וַ יּ ֺ ֶ
ת־עינָ יו וַ ַ֔יּ ְרא וַ יָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ ֑
 1.וַ יִּ ָשּׂא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
כּוֹכ ִבים ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ִלי׃ ָ 3.מה ַה ֲחלוֹם ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ָח ָל ְ֑מ ָתּ
֔עוֹד וְ ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַהיָּ ֵר ַח וְ ַא ַחד ָע ָשׂר ָ
יוֹסף וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ־לוֹ ַא ַפּיִם
ֲהבוֹא נָ בוֹא ֲאנִ י וְ ִא ְמָּך וְ ַא ֶ֔חיָך ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְלָך ָ ֽא ְר ָצה׃  4.וַ יָּ בֹאוּ ֲא ֵחי ֵ
ת־־שׁ ֶמָך
ְ
אוֹדה ֶא
יכל ָק ְד ְשָׁך וְ ֶ
ל־ה ַ
ֹלהים ֲאזַ ְמּ ָ ֽרה׃ ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֶא ֵ
ל־ל ִ ֑בּי נֶ גֶ ד ֱא ִ
אוֹדָך ְב ָכ ִ
ָ ֽא ְר ָצה׃ ְ 5.
ל־ח ְס ְדָּך וְ ַע ֲ
ל־פּנָ יו וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ
ן־שׁאוּל ֶאל־ ָדּ ִ֔וד וַ יִּ פֹּל ַע ָ
ל־א ִמ ֶ ֑תָּך׃  6.וַ יָּבֹא ְמ ִפיב ֶֹשׁת ֶבּן־יְ הוֹנָ ָתן ֶבּ ָ
ַע ַ
ל־תּמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל וַ ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ִמ ָ ֑תּ ַחת וַ ֲא ֶשׁר
וַ יּ ֺ ֶ
ה־לָך ֶפ ֶסל וְ ָכ ְ
א־ת ֲע ֶשׂ ְ
אמר...׃  7.ל ֹ ַ
ֹלהיָך ֵאל ַקנָּ א...׃
א־ת ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ָל ֶהם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵ ֑דם ִכּי ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֵ
ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ׃ ל ֹ ִ
נוח c) sloveso

אכ ֶתָּך׃ וְ יוֹם
ל־מ ַל ְ
ית ָכּ ְ
יָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
 1.וַ יָּ בֹאוּ נַ ֲע ֵרי ָדוִ ד ֶאל־נָ ָבל וַ יָּ נוּחוּ ָשׁם׃ ֵ 2.שׁ ֶשׁת ִ
שׁוֹרָך
ָך־וּב ֶתָּך וְ ַע ְב ְדָּך־וַ ֲא ָמ ֶתָך וְ ְ
וּבנְ ִ
אכה ַא ָתּה ִ
ל־מ ָל ָ
ֹלהיָך לֹא ַת ֲע ֶשׂה ָכ ְ
יעי ַשׁ ָבּת ַליהוָ ה ֱא ֵ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יכם
ֹלה ֶ
נוּח ַע ְב ְדָּך וַ ֲא ָמ ְתָך ָכּמוָֹך׃  3.יְ הוָ ה ֱא ֵ
ל־בּ ֶה ְמ ֶתָּך וְ גֵ ְרָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֵריָך ְל ַמ ַען יָ ַ
וַ ֲחמ ְֹרָך וְ ָכ ְ
בּוֹרי ַהחיִ ל וַ ֲעזַ ְר ֶתּם
יכם כֹּל גִּ ֵ
ת־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת  ...וְ ַא ֶתּם ַתּ ַע ְברוּ ִל ְפנֵ י ֲא ֵח ֶ
ֵמנִ ַיח ָל ֶכם וְ נָ ַתן ָל ֶכם ֶא ָ
יכם נ ֵֹתן
ֹלה ֶ
ת־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ָֽ
ם־ה ָמּה ֶא ָ
יכם ָכּ ֶכם וְ יָ ְרשׁוּ גַ ֵ
אוֹתם׃ ַעד ֲא ֶשׁר־יָ נִ ַיח יְ הוָ ה ַל ֲא ֵח ֶ
ָל ֶכם׃  4.וְ ֵא ֶלּה ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ִהנִּ ַיח יְ הוָ ה ְלנַ סּוֹת ָבּם ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃  5.וַ יַּ ֲחזִ קוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְבּיָ דוֹ
ד־א ְשׁתּוֹ ְ
וּביַ ִ
ְ
ת־הגּוֹיִם ָה ֵא ֶלּה ְל ִב ְל ִתּי
וּביַ ד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו וַ יּ ִֹצ ֻאהוּ וַ יַּ נִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר׃  6.וַ יַּ נַּ ה יְ הוָ ה ֶא ַ
ת־ה ָא ֶרץ
ישׁם ַמ ֵ ֑הר וְ לֹא נְ ָתנָ ם ְבּיַ ד־יְ ֻ
הוֹר ָ
ִ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶא ָ
ת־יָמים ָע ָשׂה יְ הוָ ה ֶא ַ
הוֹשׁ ַע׃ ִ 7.כּי ֵשׁ ֶשׁ ִ
ל־כּן ֵבּ ַרְך יְ הוָ ה ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַ יְ ַק ְדּ ֵ ֽשׁהוּ׃
ת־כּ ֲ
ת־היָּ ם וְ ֶא ָ
ֶא ַ
יעי ַע ֵ
ל־א ֶשׁר־ ָ֔בּם וַ יָּ נַ ח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֑
יכל d) sloveso

אוּכל
י־שׁ ַכן ָע ָליו ֶה ָענָ ן׃ ַ 2.מ ֵהר ִה ָמּ ֵלט ָ֔שׁ ָמּה ִכּי לֹא ַ
מוֹעד ִכּ ָ
 1.וְ לֹא־יָ כֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא ֶאל־א ֶֹהל ֔ ֵ
ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָ ֑בר ַעד־בּ ֲֹאָך ָ ֽשׁ ָמּה׃ ַ 3.מה־יָּ כ ְֹל ִתּי ֲעשׂוֹת ָבּ ֶכם׃  4.וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת־זַ ְר ֲעָך ַכּ ֲע ַפר ָה ָ ֑א ֶרץ
ת־ע ַפר ָה ָא ֶרץ גַּ ם־זַ ְר ֲעָך ָ
אמ ֔רוּ ֵמיְ הוָ ה
תוּאל וַ יּ ֺ ְ
וּב ֵ
יִמּנֶ ה׃  5.וַ יַּ ַען ָל ָבן ְ
ם־יוּכל ִאישׁ ִל ְמנוֹת ֶא ֲ
ַ
ֲא ֶשׁר ִא
י־היָ ה
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶליָך ַרע אוֹ־טוֹב׃  6.וְ לֹא־נָ ָשׂא א ָֹתם ָה ָא ֶרץ ָל ֶשׁ ֶבת יַ ְח ָ ֑דּו ִכּ ָ
יָ ָצא ַה ָדּ ָ ֑בר לֹא ַ
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תוּכלוּ ְל ַהגִּ יד ִלי וּנְ ַת ֶתּם ַא ֶתּם ִלי
ְ
אמר  ...וְ ִאם־לֹא
כוּשׁם ָ ֔רב וְ לֹא ָי ְֽכלוּ ָל ֶשׁ ֶבת יַ ְח ָדּו׃  7.וַ יּ ֺ ֶ
ְר ָ
לשׁים ְבּגָ ִ ֑דים׃
ְשׁ ִ
Cvičení – věty:

ץ־מ ְצ ַריִם׃  2.וְ ִאם־לֹא
ל־ע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה וְ כֹל זִ ְקנֵ י ֶא ֶר ִ
ת־א ִ ֑ביו וַ יַּ ֲעלוּ ִאתּוֹ ָכּ ַ
יוֹסף ִל ְקבֹּר ֶא ָ
 1.וַ יַּ ַעל ֵ
ד־בּן׃  4.וַ יִּ ָשּׂא
וּל ֵשׁת גַּ ם־הוּא יֻ ַלּ ֵ
ית ִמ ְשּׁ ֻב ָע ִתי זֹאת׃ ְ 3.
אבה ָה ִא ָשּׁה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֵריָך וְ נִ ִקּ ָ
תֺ ֶ
ת־עינָ יו וַ יַּ ְרא וְ ִהנֵּ ה ַאיִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַבּ ְסּ ַבְך ְבּ ַק ְר ָנ֑יו וַ יֵּ ֶלְך ַא ְב ָר ָהם וַ יִּ ַקּח ֶא ָ
ת־ה ַאיִ ל
ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
וַ יַּ ֲע ֵלהוּ ְלע ָֹלה ַתּ ַחת ְבּנוֹ׃ ְ 5.לזֹאת יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה ִכּי ֵמ ִאישׁ ֻ ֽל ֳק ָחה־זֹּאת׃  6.וַ יְ ִהי ָבּ ֵעת ַההוּא
ית סוּס וָ ֶר ֶכב ַעם ַרב ִמ ְמָּך
י־ת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל־א ֶֹיְביָך וְ ָר ִא ָ
וָ ֶא ָשּׂא ֵעינַ י וָ ֵא ֶרא ַבּ ֲחלוֹם...׃ ִ 7.כּ ֵ
ר־צוָּ ה יְ הוָ ה
ֹלהיָך ִע ָמְּך ַה ַמּ ַע ְלָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִם׃ ֵ 8.א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁ ִ
לֹא ִת ָירא ֵמ ֶ ֑הם ִכּי־יְ הוָ ה ֱא ֵ
ית־אל וַ יֵּ ְשׁבוּ ָשׁם ַעד־ ָה ֶע ֶרב
ַל ֲעשׂוֹת א ָֹתם׃  9.וַ ֻתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ֵבּית ַפּ ְרעֹה׃  10.וַ יָּ בֹאוּ ָה ָעם ֵבּ ֵ
ֹלהים וַ יִּ ְשׂאוּ ָ
ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
קוֹלם וַ ְיִּבכּוּ ְבּ ִכי גָ דוֹל׃  11.וַ יַּ ַעשׂ יְ הוָ ה ְל ָשׂ ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר׃  12.וַ יִּ ָקּ ֵרא
דוֹלה
שׂוֹבְך ָה ֵא ָלה ַהגְּ ָ
ֶ
ל־ה ֶפּ ֶרד וַ יָּבֹא ַה ֶפּ ֶרד ַתּ ַחת
ַא ְב ָשׁלוֹם ִל ְפנֵ י ַע ְב ֵדי ָדִו֑ד וְ ַא ְב ָשׁלוֹם ר ֵֹכב ַע ַ
וּבין ָה ָא ֶרץ וְ ַה ֶפּ ֶרד ֲא ֶשׁ ַ
וַ יֶּ ֱחזַ ק רֹאשׁוֹ ָב ֵא ָלה וַ יֻּ ַתּן ֵבּין ַה ָשּׁ ַמיִם ֵ
יּוֹצא מ ֶֹשׁה
ר־תּ ְח ָתּיו ָע ָ ֽבר׃  13.וַ ֵ
ל־ה ָיּ֑ם וַ יֵּ ט מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ דוֹ
ת־י ְדָך ַע ַ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה נְ ֵטה ֶא ָ ֽ
ֶא ָ
ת־ה ָעם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם׃  14.וַ יּ ֺ ֶ
ַע ַ
הוֹרנִ י
ל־היָּ ם׃  15.וַ יִּ ְקחוּ ֲא ָבנִ ים וַ יַּ ֲעשׂוּ־ ָגֽל׃ ֵ 16.א ֶלּה ְבּנֵ י ֵע ָ֔שׂו ֲא ֶשׁר יֻ ְלּדוּ־לוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּ ָנ ַֽען׃ ֵ 17.
יְ הוָ ה ַדּ ְר ֶכָּך׃  18.וַ ִ ֽיּ ְראוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְמאֹד ְמאֹד וַ יּ ֺ ְ
אמרוּ ִהנֵּ ה ְשׁנֵ י ַה ְמּ ָל ִכים לֹא ָע ְמדוּ ְל ָפ ָנ֑יו וְ ֵאיְך
יה
ל־פּנֵ ָ
נַ ֲעמֹד ֲא ָנ ְֽחנוּ׃  19.וַ ֵתּ ֶרא ֲא ִביגַ יִ ל ֶאת־ ָדּ ִ֔וד וַ ְתּ ַמ ֵהר ֵמ ַעל ַה ֲחמוֹר וַ ִתּפֹּל ִל ְפנֵ י ָדוִ ד ַע ָ
אמר ִבּ ֲ
ל־רגְ ָליו וַ תּ ֺ ֶ
וַ ִתּ ְשׁ ַתּהוּ ָא ֶרץ׃ וַ ִתּפֹּל ַע ַ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֲע ֵלה ֵא ַלי
י־אנִ י ֲאד ֹנִ י׃  20.וַ יּ ֺ ֶ
ת־לחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
ָה ָה ָרה וֶ ְהיֵ ה־ ָ ֑שׁם וְ ֶא ְתּנָ ה ְלָך ֶא ֻ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָ ה ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְלהוֹר ָ ֹֽתם׃ 21.
וְ ֵה ַט ְל ִתּי* א ְֹתָך וְ ֶא ִ
ת־א ְמָּך ֲא ֶשׁר יְ ָל ַד ְתָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַא ֶ֔ח ֶרת ֲא ֶשׁר לֹא־יֻ ַלּ ְד ֶתּם ָ ֑שׁם וְ ָשׁם
ָתּמוּתוּ׃
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נוּכל ִל ְראוֹת
נוּכל ָל ֶ ֑ר ֶדת ִאם־יֵ שׁ ָא ִחינוּ ַה ָקּטֹן ִא ָתּנוּ וְ יָ ַר ְדנוּ ִכּי־לֹא ַ
אמר לֹא ַ
 22.וַ נּ ֹ ֶ

ְפּנֵ י ָה ִאישׁ וְ ָא ִחינוּ ַה ָקּטֹן ֵאינֶ נּוּ ִא ָ ֽתּנוּ׃
• texty:

ֹלהים ָא ַ֔מר
וּל ָא ָדם יְ הוָ ה ֱא ִ
ְ 1.
ִכּי ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְלקוֹל ִא ְשׁ ֶ֔תָּך
אכל ִמ ֶ ֑מּנּוּ
ן־ה ֵעץ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
אכל ִמ ָ
וַ תּ ֺ ַ
יתיָך ֵלאמֹר לֹא ת ֺ ַ
בוּרָך
רוּרה ָ ֽה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲע ֶ ֔
ֲא ָ
“ = hi „vrhnout“, „hodit daleko“, „odmrštit pryčטול 128
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יְמי ַח ֶיּֽיָך׃
אכ ֔ ֶלנָּ ה כֹּל ֵ
ְבּ ִע ָצּבוֹן תּ ֺ ֲ
ת־ע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶ ֽדה׃
וְ קוֹץ* וְ ַד ְר ַדּר* ַתּ ְצ ִמ ַיח ָלְ֑ך וְ ָא ַכ ְל ָתּ ֶא ֵ
ְבּזֵ ַעת ַא ֶפּיָך תּ ֺ ַ
אכל ֔ ֶל ֶחם
שׁוּבָך ֶאל־ ָה ֲא ָד ָ֔מה ִכּי ִמ ֶמּנָּ ה ֻל ָקּ ְח ָתּ
ַעד ְ
ל־ע ָפר ָתּ ֽשׁוּב׃
י־ע ָפר ַ֔א ָתּה וְ ֶא ָ
ִכּ ָ

129

)(Gn 3,17–19

ל־אנְ ֵשׁי ֲענָ ֔תוֹת ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֶאת־נַ ְפ ְשָׁך ֵלאמֹר לֹא ִתנָּ ֵבא ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה וְ לֹא
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ַע ַ
ָ 2.ל ֵכן כּ ָ
חוּרים ֻ
יהם
יָמתוּ ַב ֶ֔ח ֶרב ְבּנֵ ֶ
יהם ַה ַבּ ִ
ָתמוּת ְבּיָ ֵ ֽדנוּ׃ ס ָל ֵכן כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָב ֔אוֹת ִהנְ נִ י פ ֵֹקד ֲע ֵל ֶ ֑
ל־אנְ ֵשׁי ֲענָ תוֹת ְשׁנַ ת ְפּ ֻק ָדּ ָ ֽתם׃
י־א ִביא ָר ָעה ֶא ַ
וּשׁ ֵא ִרית לֹא ִת ְהיֶ ה ָל ֶ ֑הם ִכּ ָ
יָמתוּ ָבּ ָר ָ ֽעב׃ ְ
יהם ֻ
נוֹת ֶ
וּב ֵ
ְ
)(Jr 11,21–23

אמר ָל ֶ֔הם ָל ָמּה ֵת ְצאוּ ַל ֲער ְֹך ִמ ְל ָח ָ ֑מה ֲהלוֹא ָאנ ִֹכי
ל־מ ַע ְרכֹת* יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יּ ֺ ֶ
 3.וַ יַּ ֲעמֹד גָּ ְליָת וַ יִּ ְק ָרא ֶא ַ
ַ
רוּ*־ל ֶכם ִאישׁ וְ יֵ ֵרד ֵא ָ ֽלי׃ ִא
ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וְ ַא ֶתּם ֲע ָב ִדים ְל ָשׁ ֔אוּל ְבּ
ם־יוּכל ְל ִה ָלּ ֵחם ִא ִתּי וְ ִה ָ ֑כּנִ י וְ ָהיִ ינוּ
יתיו וִ ְהיִ ֶ
אוּכל־לוֹ וְ ִה ִכּ ָ
ם־אנִ י ַ
ָל ֶכם ַל ֲע ָב ִ ֑דים וְ ִא ֲ
אמר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
יתם ָלנוּ ַל ֲע ָב ִ ֔דים וַ ֲע ַב ְד ֶתּם א ָ ֹֽתנוּ׃ וַ יּ ֺ ֶ
נוּ־לי ִאישׁ וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ַי ַֽחד׃ וַ יִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל
ת־מ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּוֹם ַה ֶזּ֑ה ְתּ ִ
ֲאנִ י ֵח ַר ְפ ִתּי ֶא ַ
אד׃
ת־דּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ָה ֵ ֑א ֶלּה וַ יֵּ ַחתּוּ* וַ ִ ֽיּ ְראוּ ְמ ֽ ֹ
וְ ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ִ
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)(1S 17,8–11

ם־כּמוֹשׁ
אוֹי־לָך מוֹאב ָא ַבד ַע ְ
ְ
4.
וּבנ ֶֹתיָך ַבּ ִשּׁ ְביָ ה*׃
י־ל ְקּחוּ ָבנֶ יָך ַבּ ֶ֔שּׁ ִבי* ְ
ִכּ ֻ
בוּת־מוֹאב ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים נְ ֻאם־יְ הוָ ה
ָ
וְ ַשׁ ְב ִתּי ְשׁ
ד־הנָּ ה ִמ ְשׁ ַפּט ָ
ַע ֵ
מוֹאב׃(Jr 48,46–47) 131
הוֹשׁ ַע
ר־בּ ָ ֽי ְדָך ֶאל־ ָה ֔ ַעי ִכּי ְביָ ְדָך ֶא ְתּ ֶנ֑נָּ ה וַ יֵּ ט יְ ֻ
הוֹשׁ ַע נְ ֵטה ַבּ ִכּידוֹן* ֲא ֶשׁ ְ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
 5.וַ יּ ֺ ֶ
אוֹרב* ָקם ְמ ֵה ָרה ִמ ְמּקוֹמוֹ וַ יָּ רוּצוּ ִכּנְ טוֹת יָ ֔דוֹ וַ יָּ בֹאוּ ָה ִעיר
ל־ה ִעיר׃ וְ ָה ֵ
ַבּ ִכּידוֹן ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ֶא ָ
יְמ ֲהרוּ וַ יַּ ִצּיתוּ* ֶא ָ
ת־ה ִעיר ָבּ ֵ ֽאשׁ׃(Joz 8,18–19) 132
דוּה וַ ַ
וַ יִּ ְל ְכּ ָ

“ַ = „bodláčíד ְר ַדּר | “ = „trníקוֹץ 129
“ = „zvolitברה | “ַ = „bojové řadyמ ֲע ָר ָכה 130
“ִ = „zajetíשׁ ְביָ ה | “ְ = „zajetíשׁ ִבי 131
“ = hi „zapálitיצת | “ = „zálohaא ֵֹרב | “ִ = „oštěpכּידוֹן 132
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LEKCE 23.
Typy vět
•

V klasifikaci typů vět se na rozdíl od většiny moderních gramatik a učebnic biblické
hebrejštiny (v návaznosti na gramatiku W. Schneidera) nedržíme kritéria, zda někde
ve větě je nebo není určitý tvar slovesa, nýbrž za rozhodující prvek pro funkci věty
považujeme obsazení prvního členu věty – je-li prvním členem nominální útvar,
označujeme větu za nominální, je-li úvodním členem sloveso ve tvaru určitém,
klasifikujeme ji jako větu verbální (S 44 :: Ges-K §§ 140–143).133

a) Verbální věta (S 44.5)
• Prvním členem verbální věty je sloveso ve tvaru určitém. Funkcí takové věty je
vyjádřit především akci, děj.
•

Jelikož určitý tvar slovesa obsahuje morfém osoby, je slovesným tvarem vyjádřen jak
větný subjekt, tak i predikát (v jediném tvaru může být suffixem vyjádřen také
předmět: „ וַ יִּ ְק ְט ֵלהוּa zabil ho“).

•

Verbální věty se uplatňují především ve vyprávění, kde řadou sloves v narativu
(impf cons) vyjadřují popředí děje (אכל וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֵלְך
ַ ֺ „ וַ יּa [Ezau] se najedl a napil
a vstal a šel“).

•

V diskursivních textech (např. v přímých řečech) se verbálními větami děj či akce
pojednává, odkazuje se k ní, vyzývá či zakazuje (imperativní a prohibitivní tvary),
přislibuje (kohortativy) a podobně.

ת־בּכ ָֹרתוֹ ְליַ ֲעקֹב׃ וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן ְל ֵע ָשׂו ֶל ֶחם
ְ אמר יַ ֲעקֹב ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ִכּיּ֔ וֹם וַ יִּ ָשּׁ ַבע לוֹ וַ יִּ ְמכֹּר ֶא
ֶ ֺ  וַ יּ1.
ישׁע
ָ  וַ יְ ִהי ַהיּוֹם וַ יַּ ֲאבֹר ֱא ִל2. אכל וַ יֵּ ְשׁ ְתּ וַ יָּ ָקם וַ יֵּ ֵלְ֑ך וַ ֶיִּבז ֵע ָשׂו ֶאת־ ַה ְבּכ ָ ֹֽרה׃
ַ ֺ וּנְ זִ יד ֲע ָד ִ֔שׁים וַ יּ
ָ דוֹלה וַ ַתּ ֲחזֶ ק־בּוֹ ֶל ֱא ָכ
ָ ְשׁוּנם וְ ָשׁם ִא ָשּׁה ג
ֵ ֔ ֶאל־
4.  וַ ֵתּ ֶלְך נָ ֳע ִמי וַ ָתּבֹא וַ ְתּ ַל ֵקּט ַבּ ָשּׂ ֶדה׃3. ל־ל ֶ֑כם׃
 וְ ָהיָ ה ִאם־לֹא ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָ ה5. ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם׃
ַ וְ לֹא ָתסוּר ִמ ָכּ
ל־ה ְקּ ָללוֹת ָה ֵא ֶלּה
ַ וּבאוּ ָע ֶליָך ָכּ
ָ וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם
ָ ל־מ ְצ
ִ ת־כ
ָ ֹלהיָך ִל ְשׁמֹר ַל ֲעשוֹת ֶא
ֵ ֱא
. ֑יה וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה ָלהּ ֵה ָריוֹן וַ ֵתּ ֶלד ֵבּן׃
ָ  וַ יִּ ַקּח בּ ַֹעז ֶאת־רוּת וַ ְתּ ִהי־לוֹ ְל ִא ָשּׁה וַ יָּבֹא ֵא ֶל6. 134וְ ִה ִשּׁיגוָּך*׃
 ִכּי ַא ָתּה יְ הוָ ה8 . וּב ְבּ ֵה ָ ֑מה ִלי הוּא׃
ַ ל־ר ֶחם ִבּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָא ָדם
ֶ ל־בּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּ
ְ שׁ־לי ָכ
ִ  ַק ֶדּ7
10.

135

ָ ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ַפ ְצ ָתּ ָע ִ ֽשׂ
יתי ִעם־מ ֶֹשׁה ֶא ְהיֶ ה ִע ָמְּך לֹא ַא ְר ְפָּך* וְ לֹא ֶא ֶעזְ ֶ ֽבָך׃
ִ ִ ַכּ ֲא ֶשׁר ָהי9. ית׃

133 Na začátku věty jako místě rozhodujícím o funkci celé výpovědi stojí v hebrejštině také tázací
částice, tázací zájmena, částice vyjadřující afirmaci (positivní přitakání) a podobně.
134  > וְ ִה ִשּׁיגוָּךvb + suf
135 „ = רפהopustit“ hi
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אמר ָה ָרה
ֶ ֺ  וַ ַתּ ַהר ָה ִא ָשּׁה וַ ִתּ ְשׁ ַלח וַ ַתּגֵּ ד ְל ָד ִ֔וד וַ תּ11. הוֹשׁ ַע׃
ֻ ְָבּ ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר יְ הוָ ה ֶאל־י
136

ָאנ ִֹכי׃

b) Nominální věta (S 44.3)
• Prvním členem nominální věty je nomen (jmenný tvar) či nominální útvar (vazba).
Funkcí takové věty je podat výpověď (informace, vyjádření a pod.) o tomto nominu.
•

Základní strukturu takové výpovědi lze obecně vyjádřit: „A jest B“ nebo „o A platí B“.
Každý z obou členů výpovědi (A, B) může být dále rozvíjen (přístavky, příslovečnými
určeními, vztažnými větami), přece však tvoří základní strukturu výpovědi tyto dva
členy. V návaznosti na klasické rétorické kategorie lze A a B označovat za thema
(o čem mluvíme) a rhema (co o thematu vypovídáme), v terminologii moderní
lingvistiky topic a comment. Podstatné přitom je, že záleží na formálním obsazení
prvního členu ve větě, nikoli na roli subjektu a predikátu (rozhodující je slovosled,
v pozici A může být buď subjekt nebo predikát).

•

Pokud druhý člen výpovědi (B) netvoří jen nominální tvar, nýbrž věta, klasifikujeme
takovou kompozici jako složenou větu nominální (SNV, viz níže).

 ָה ִאישׁ מ ֶֹשׁה גָּ דוֹל5.  יְ הוָ ה ֶא ָחד׃4.  ָבּרוְּך ַא ָתּה׃3. אֹלהים׃
ִ  וְ ָה ִאישׁ נָ ִביא ֵל2.  טוֹב ַה ָדּ ָבר׃1.
ִ  יְ הוָ ה הוּא ָה ֱא7.  לֹא טוֹב ַה ָדּ ָבר׃6. ְמאֹד׃
 ִכּי10.  לֹא ִאישׁ ֵאל׃9.  יְ הוָ ה ַה ַצּ ִדּיק׃8. ֹלהים׃
 וְ ַאנְ ֵשׁי ְסד ֹם13.  גָּ דוֹל ְבּ ִציּוֹן יְ הוָ ה׃12.  וְ ַה ֶמּ ֶלְך ְשֹׁלמֹה ָבּרוְּך׃11. ֹלהים ָקדוֹשׁ הוּא׃
ִ ִאישׁ ֱא
16. יוֹאב ִא ָתְּך ְבּ ָכל־זֹאת׃
ָ  ֲהיַ ד15. עוֹלם׃
ָ  ָבּרוְּך יְ הוָ ה ְל14. ָר ִעים וְ ַח ָטּ ִאים ַליהוָ ה ְמאֹד׃
ַ ָה ִא ָשּׁה
. ם־ה ָר ָ ֽעה׃
ָ ל־חנּוּן וְ ַר ֔חוּם ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם וְ ַרב־ ָ֔ח ֶסד וְ נִ ָח
ַ  ִכּי ַא ָתּה ֵא17. טוֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד׃
ִ
 ִכּי טוֹב18
 וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ֽהֹ ְל ִכים20. ֹלהיָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵ ֽלְך׃
ֵ  ִכּי ִע ְמָּך יְ הוָ ה ֱא19. מוֹתי ֵמ ַח ָיּֽי׃
ַ ת־ה ְדּ ָב ִרים ַע
ַ  הוּא כּ ֵֹתב ֶא21. יכל ַהגָּ דוֹל׃
ָ ל־ה ֵה
ַ ֶא
. טוֹבים ָה ֲע ָב ִדים ְבּ ֵעינֵ י ַה ֶמּ ֶלְך׃
ִ 22. ל־ה ֵסּ ֶפר׃
וּשׁמוֹ ָשׁאוּל׃
ְ לוֹ־היָ ה ֵבן
ָ ְ ו... וּשׁמוֹ ִקישׁ
ְ ן־יָמין
ִ  וַ יְ ִהי ִאישׁ ִמ ִבּ23
•

K nominálním větám podle uvedené klasifikace patří také věty, jejichž predikát obsahuje částici  יֵ שׁči  ֵאין/ ( ַאיִ ןtato částice není slovesným tvarem určitým, nýbrž tzv.
„predication of existence“).

ֹלהים שׁ ְֹפ ִטים
ִ שׁ־א
ֱ ְֵך־פּ ִרי ַל ַצּ ִ ֑דּיק ַאְך י
ְ אמר ָא ָדם ַא
ַ ֹ  וְ י2.  וְ ֵאין ִאישׁ ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל טוֹב ִמ ֶמּנּוּ׃1.
ִ  ָא ַמר נָ ָבל ְבּ ִלבּוֹ ֵאין ֱא3. ָבּ ָא ֶרץ׃
לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ִדי* וְ ֵאין צוּר
ַ  וְ ַא ֶתּם ֵע ָ ֑די ֲהיֵ שׁ ֱא4. ֹלהים׃
 ֵאין ע ֵֹשׂה־טוֹב ֵאין7. ם־איִ ן׃
ֽ ָ אמרוּ ֲהיֵ שׁ יְ הוָ ה ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִא
ְ ֺ  וַ יּ6. וּל ָשׁלוֹם ֵאין ֵקץ׃
ְ 5. 137ַבּל־יָ ֽ ָד ְע ִתּי׃
 וַ ְתּ ִהי ָשׂ ַרי ֲע ָק ָ ֑רה ֵאין9 . אמר יַ ֲעקֹב ָא ֵכן יֵ שׁ יְ הוָ ה ַבּ ָמּקוֹם ַה ֶזּ֑ה וְ ָאנ ִֹכי לֹא יָ ֽ ָד ְע ִתּי׃
ֶ ֺ  וַ יּ8. גַּ ם ֶא ָחד׃
136 Srv. app.: Q LXX אנכי הרה
137
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אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ָא ִבינוּ זָ ֵ ֔קן וְ ִאישׁ ֵאין
ֶ ֺ  וַ תּ11. יכם ַחי ֲהיֵ שׁ ָל ֶכם ָאח׃
ֶ אמר ַהעוֹד ָא ִב
ֶ ֺ  וַ יּ10. ָלהּ וָ ָלד׃
ם־אינְ ָך ֵמ ִ֔שׁ ִ֔שׁ יב ַדּע ִכּי־מוֹת ָתּ ֑מוּת ַא ָתּה
ֵ  וְ ִא12. ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ָבּ ָא ֶרץ ָלבוֹא ָע ֶלינוּ ְכּ ֶד ֶרְך ָכּ
ר־לְך׃
ֽ ָ ל־א ֶשׁ
ֲ וְ ָכ
c) Složená nominální věta (S 44.4)
• Za SNV označujeme takovou větu, jejíž člen B (comment, rhema) je tvořen
samostatnou, dílčí větou.138 Tato dílčí věta může být tvořena verbální výpovědí nebo
může být větou nominální.
•

Funkce celé věty je dána prvním (nominálním) členem kompozice a zcela odpovídá
typu nominálních vět – vyjadřuje výpověď o členu A.

וְ ַא ְב ָרם ָכּ ֵבד ְמאֹד
וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָֽתה תֹהוּ וָ בֹהוּ
וְ ַא ְב ָר ָהם ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ
יכם
ֶ ֵיכם הוּא יֶ ְה ָדּ ֵפם ִמ ְפּנ
ֶ ֹלה
ֵ וַ יהוָ ה ֱא
ִכּי ָא ִבי וְ ִא ִמּי ֲעזָ ֑בוּנִ י
וַ יהוָ ה ַי ַֽא ְס ֵ ֽפנִ י׃

a Abram byl zámožný velice
(a co se Abrama týče: zámožný velice)
a země, ta byla pustá a prázdná
(co se země týče: byla pustá a prázdná)
a Abraham se vrátil na své místo
(a co se Abrahama týče: vrátil se na své místo)
a Hospodin, Bůh váš, ten zapudí je od vás
(a co se Hospodina, Boha vašeho, týče:
on zapudí je
od vás)
Ano, otec můj a matka má opustili mne,
avšak Hospodin přivine mne!

 וְ הוּא ָהיָ ה ֲא ִבי3. ל־מנְ ָחתוֹ לֹא ָשׁ ָעה יְ הוָ ה׃
ִ ל־קיִ ן וְ ֶא
ַ  וְ ֶא2. ת־א ְב ָר ָהם׃
ַ ֹלהים נִ ָסּה ֶא
ִ  וְ ָה ֱא1.
ל־ה ִא ָשּׁה
ָ  וְ ֶא6. אכל׃
ֵ ֹ ץ־הגָּ ן נ
ַ  ִמ ְפּ ִרי ֵע5.  ַהנְּ ִפ ִלים ָהיוּ ָב ָא ֶרץ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם׃4. כֹּל־י ְֹשׁ ֵבי ָה ִעיר׃
ֽ ֵ ֹ  כֹל ֶשׁ ֶרץ ָה ֔עוֹף ָט ֵמא הוּא ָל ֶכ֑ם וְ ָכל־עוֹף ָט ֔הוֹר תּ7. ָא ַמר׃
 וַ יהוָ ה יָ ִשׁיב ָל ִאישׁ8. אכלוּ׃
יתוֹ וַ יהוָ ה ֵהנִ ַיח־לוֹ ִמ ָסּ ִביב
ֱ ת־צ ְד ָקתוֹ וְ ֶא
ִ ֶא
֑  וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ֔הוּא וְ ַה ֶמּ ֶלְך יָ ַשׁב ְבּ ֵב9. ת־א ֻמנָ תוֹ׃
יענִ י׃
ֽ ֵ יוֹשׁ
ִ ֹלהים ֶא ְק ָ ֑רא וַ יהוָ ה
ִ ל־א
ֱ  ֲאנִ י ֶא10. ֹיְביו׃
ֽ ָ ִמכֹּל־א

138 V anglické terminologii rozlišení sentence (věta, souvětí) – clause (dílčí věta v rámci souvětí).
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Srovnání typů větné struktury NV, SNV a VV:

ָ NV David [je] král dobrý.דּוִ ד ֶמ ֶלְך טוֹב
ָ SNV David, on [je] král dobrý.דּוִ ד הוּא ֶמ ֶלְך טוֹב
)!(~David, to [je] král dobrý

ָ SNV David, král dobrý [je] on.דּוִ ד ֶמ ֶלְך טוֹב הוּא
)(~Co se Davida týče, je dobrým králem.

 SNV A David: kraloval v Izraeli.וְ ָדּוִ ד ָמ ַלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
)(~A co se Davida týče, [ten] kraloval v Izraeli.

I kraloval David v Izraeli.

VV

וַ יִּ ְמֹלְך ָדּוִ ד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
Cvičení – věty:

יוּ־לי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ׃ .
ָ 1.ה ֵאל ָתּ ִמים ַדּ ְרכּוֹ ָמגֵ ן הוּא ְלכֹל ַהח ִֹסים בּוֹ׃  2.וְ ַא ֶתּם ִתּ ְה ִ
דוֹלה
רוּח־גְּ ָ
ץ־כּ ָנ ַ֑ען וְ לוֹט יָ ַשׁב ְבּ ָע ֵרי ַה ִכּ ָ֔כּר וַ יֶּ ֱא ַהל ַעד־ ְס ֽד ֹם׃  4.וַ יהוָ ה ֵה ִטיל ַ
ַ 3א ְב ָרם יָ ַשׁב ְבּ ֶא ֶר ְ
ת־ה ָעם ַהזֶּ ה
ל־היָּ ם וַ יְ ִהי ַס ַער־גָּ דוֹל ַבּ ָיּ֑ם וְ ָה ֳאנִ יָּ ה ִה ְשּׁ ָבה ְל ִה ָשּׁ ֵבר׃ ִ 5.כּי ַא ָתּה ַתּנְ ִחיל ֶא ָ
ֶא ַ
ֶא ָ
יענוּ׃ .
יוֹשׁ ֵ
ת־ה ָא ֶרץ׃  6.וְ ָה ֲאנָ ִשׁים יָ ָצאוּ׃ ִ 7.כּי יְ הוָ ה שׁ ְֹפ ֵ֔טנוּ יְ הוָ ה ְמח ְֹק ֵקנוּ יְ הוָ ה ַמ ְל ֵכּנוּ הוּא ִ
וּכבוֹא נ ְֹשׂ ֵאי
ף־רגְ ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם נְ ַת ִ ֑תּיו ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל־מ ֶֹשׁה׃ ְ 9.
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדר ְֹך ַכּ ַ
ָ 8כ ָ
דוֹתיו*
ל־כּל־גְּ ָ
ָה ָארוֹן ַעד־ ַהיַּ ְר ֵדּן וְ ַרגְ ֵלי ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ָה ָארוֹן נִ ְט ְבּלוּ* ִבּ ְק ֵצה ַה ָ ֑מּיִם וְ ַהיַּ ְר ֵדּן ָמ ֵלא ַע ָ
יְמי ָק ִציר׃
כֹּל ֵ

139

ה־בּיִת ִל ְשׁ ִ ֑מי ֲ ...אנִ י
יוֹשׁב ִבּ ְק ֵצה ַהגִּ ְב ָעה׃  11.הוּא ְיִבנֶ ַ
 10.וְ ָשׁאוּל הוּא ֵ

ה־לּי ְל ֵ ֽבן׃
ֶא ְהיֶ ה־לּוֹ ְל ָ֔אב וְ הוּא יִ ְהיֶ ִ
• texty:

ֹלהיָך ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסגֻ ָלּה ִמכֹּל ָ ֽה ַע ִמּים
ֹלהיָך ְבָּך ָבּ ַחר יְ הוָ ה ֱא ֵ
ִ 1.כּי ַעם ָקדוֹשׁ ַא ָ֔תּה ַליהוָ ה ֱא ֵ
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה׃ )(Dt 7,6
ֲא ֶשׁר ַע ְ

יכל ִא ְשׁתּוֹ ֵלאמֹר
ל־בּית ָדּוִ ד ְל ָשׁ ְמ ֔רוֹ וְ ַל ֲה ִמיתוֹ ַבּ ֑בֹּ ֶקר וַ ַתּגֵּ ד ִמ ַ
 2.וַ יִּ ְשׁ ַלח ָשׁאוּל ַמ ְל ָא ִכים ֶא ֵ
ת־דּוִ ד ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן וַ יֵּ ֶלְך
יכל ֶא ָ
מוּמת׃ וַ תּ ֶֹרד ִמ ַ
ִאם־ ֵאינְ ָך ְמ ַמ ֵלּט ֶאת־נַ ְפ ְשָׁך ַה ֔ ָלּיְ ָלה ָמ ָחר ַא ָתּה ָ ֽ
יִּב ַרח וַ יִּ ָמּ ֵלט׃ )(1S 19,11–12
וַ ְ
“ = „břehyגְּ דוֹת | “ = „vnořitטבל 139
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אכל וַ יִּ ְשׁ ֶ ֑תּה
אמר קוּם ֱא ֑כֹל ִכּי ַרב ִמ ְמָּך ַה ָ ֽדּ ֶרְך׃ וַ יָּ ָקם וַ יּ ֺ ַ
ע־בּוֹ וַ יּ ֺ ֶ
 3.וַ יָּ ָשׁב ַמ ְל ָאְך יְ הוָ ה ֵשׁנִ ית וַ יִּ גַּ ֔
א־שׁם
ֹלהים ח ֵ ֹֽרב׃ וַ יָּב ֹ ָ
וַ יֵּ ֶלְך ְבּכ ַֹח ָה ֲא ִכ ָילה ַה ִהיא ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם וְ ַא ְר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ַעד ַהר ָה ֱא ִ
אמר ֔לוֹ ַמ ְ
ל־ה ְמּ ָע ָרה וַ יָּ ֶלן ָ ֑שׁם וְ ִהנֵּ ה ְד ַבר־יְ הוָ ה ֵא ָליו וַ יּ ֺ ֶ
ֶא ַ
ה־לָּך פֹה ֵא ִליָּ הוּ׃ )(1Kr 19,7–9
ל־יְמ ֵהר
ל־פּיָך וְ ִל ְבָּך ַא ַ
ל־תּ ַב ֵהל ַע ִ
ַ 4.א ְ
ֹלהים
הוֹציא ָד ָבר ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ
ְל ִ
ל־ה ָא ֶרץ ...
ֹלהים ַבּ ָשּׁ ַמיִם וְ ַא ָתּה ַע ָ
ִכּי ָה ֱא ִ
ת־בּ ָשׂרָך
ת־פּיָך ַל ֲח ִטיא ֶא ְ
ל־תּ ֵתּן ֶא ִ
ַא ִ
ֹלהים ִכּי ְשׁגָ גָ ה ִ ֑היא
אמר ִל ְפנֵ י ַה ַמּ ְל ָאְך ָה ֱא ִ
וְ ַאל־תּ ֺ ַ
ָל ָמּה יִ ְקצֹף ָה ֱא ִ
ת־מ ֲע ֵשׂה יָ ֶ ֽדיָך׃
קוֹלָך וְ ִח ֵבּל ֶא ַ
ֹלהים ַעל־ ֔ ֶ
ִכּי ְבר ֹב ֲחלמֹוֹת וַ ֲה ָב ִלים ְוּד ָב ִרים ַה ְר ֵ ֑בּה
ת־ה ֱא ִ
ִכּי ֶא ָ
ֹלהים יְ ָרא׃ )(Př 5,1.5–6
יתוֹ
ל־ע ְבדּוֹ זְ ַקן ֵבּ ֔
אמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ
ת־א ְב ָר ָהם ַבּכֹּל׃ וַ יּ ֺ ֶ
 5.וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵ ֔קן ָבּא ַבּיָּ ִ ֑מים וַ יהוָ ה ֵבּ ַרְך ֶא ַ
אֹלהי ָה ָ ֑א ֶרץ
ֹלהי ַה ָשּׁ ַמיִם וֵ ֵ
יעָך ַבּיהוָ ה ֱא ֵ
ל־א ֶשׁר־לוֹ ִשׂים־נָ א יָ ְדָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי׃ וְ ַא ְשׁ ִבּ ֲ
ַהמּ ֵֹשׁל ְבּ ָכ ֲ
ל־מוֹל ְד ִתּי
ַ
ל־א ְר ִצי וְ ֶא
יוֹשׁב ְבּ ִק ְרבּוֹ׃ ִכּי ֶא ַ
א־ת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּנַ ֲענִ י ֱא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ֵ
ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ
ֵתּ ֵלְ֑ך וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק׃ )(Gn 24,1–4

לוּפה ְבּיָ ֑דוֹ וַ יֵּ ֶלְך
ה־אישׁ ע ֵֹמד ְלנֶ גְ ֔דּוֹ וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
הוֹשׁ ַע ִבּ ִיריחוֹ וַ יִּ ָשּׂא ֵעינָ יו וַ ַ֔יּ ְרא וְ ִהנֵּ ִ
 6.וַ יְ ִהי ִ ֽבּ ְהיוֹת יְ ֻ
אתי
ר־צ ָבא־יְ הוָ ה ַע ָתּה ָ ֑ב ִ
אמר לֹא ִכּי ֲאנִ י ַשׂ ְ
ם־ל ָצ ֵ ֽרינוּ׃ וַ יּ ֺ ֶ
אמר ֔לוֹ ֲה ָלנוּ ַא ָתּה ִא ְ
הוֹשׁ ַע ֵא ָליו וַ יּ ֺ ֶ
יְ ֻ
ר־צ ָבא
אמר ַשׂ ְ
אמר לוֹ ָמה ֲאד ֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶאל־ ַע ְב ֽדּוֹ׃ וַ יּ ֺ ֶ
ל־פּנָ יו ַא ְר ָצה וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ וַ יּ ֺ ֶ
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
וַ יִּ פֹּל יְ ֻ
הוֹשׁ ַע
הוֹשׁ ַע ַשׁל־נַ ַע ְלָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶלָך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ע ֵֹמד ָע ָליו ק ֶֹדשׁ הוּא וַ יַּ ַעשׂ יְ ֻ
יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
ֵ ֽכּן׃ )(Joz 5,13–15

י־ל ִשׁ ְמָך ֵתּן ָכּ ֑בוֹד
 7.לֹא ָלנוּ יְ הוָ ה לֹא ָלנוּ ִכּ ְ
ל־א ִמ ֶ ֽתָּך׃
ל־ח ְס ְדָּך ַע ֲ
ַע ַ
יהם׃
ֹלה ֶ
אמרוּ ַהגּוֹיִ ֑ם ַאיֵּ ה־נָ א ֱא ֵ
ָל ָמּה י ֹ ְ
ר־ח ֵפץ ָע ָשׂה׃
אֹלהינוּ ַב ָשּׁ ָ ֑מיִם כֹּל ֲא ֶשׁ ָ
וֵ ֵ
יהם ֶכּ ֶסף וְ זָ ָ ֑הב ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ָא ָדם׃
ֲע ַצ ֵבּ ֶ
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ה־ל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵ ֑בּרוּ ֵעינַ יִם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְראוּ׃
ֶפּ ָ
ָאזְ נַ יִם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְשׁ ָ ֑מעוּ ַאף ָל ֶהם וְ לֹא יְ ִריחוּן׃
יהם וְ לֹא יְ ַה ֵלּ֑כוּ לֹא־יֶ ְהגּוּ ִבּגְ רוֹנָ ם׃
יְמישׁוּן ַרגְ ֵל ֶ
יהם וְ לֹא ִ
יְ ֵד ֶ
יהם כֹּל ֲא ֶשׁר־בּ ֵֹט ַח ָבּ ֶהם׃
מוֹהם יִ ְהיוּ ע ֵֹשׂ ֶ ֑
ְכּ ֶ
וּמגִ נָּ ם הוּא׃
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיהוָ ה ֶעזְ ָרם ָ
וּמגִ נָּ ם הוּא׃
ֵבּית ַא ֲהר ֹן ִבּ ְטחוּ ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ָ
וּמגִ נָּ ם הוּא׃
יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִבּ ְטחוּ ַביהוָ ה ֶעזְ ָרם ָ
יְ הוָ ה זְ ָכ ָרנוּ ָיְב ֵרְך
ת־בּית ַא ֲהר ֹן׃
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ָיְב ֵרְך ֶא ֵ
ָיְב ֵרְך ֶא ֵ
ם־הגְּ ד ִֹלים׃
ָיְב ֵרְך יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְקּ ַטנִּ ים ִע ַ
יכם׃
ל־בּנֵ ֶ
יכם וְ ַע ְ
יכם ֲע ֵל ֶ
י ֵֹסף יְ הוָ ה ֲע ֵל ֶ
רוּכים ַא ֶתּם ַליהוָ ה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ׃
ְבּ ִ
י־א ָדם׃
ַה ָשּׁ ַמיִם ָשׁ ַמיִם ַליהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ ָ
דוּמה׃
לֹא ַה ֵמּ ִתים יְ ַה ְללוּ־יָ הּ וְ לֹא ָכּל־י ְֹר ֵדי ָ
ד־עוֹלם
ָ
וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵרְך יָ הּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַע
ַה ְללוּ־יָ הּ׃ )(Ž 115,1–18
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Narativní texty – vyprávění (S 48.1–2 a 54.2)
•

Ve větách, které tvoří popředí vyprávění, stojí na začátku tvar narativu ve 3. os (impf
cons). Waw consecutivum vyjadřuje dějový sled v hlavní linii vyprávění.

•

V nominálních větách nepokračuje děj v hlavní linii, nýbrž se sdělují okolnosti nebo
potřebné informace, líčí se situační kontext nebo zaznívají odkazy mimo vnitřní svět
příběhu.

•

V SNV se mohou vyskytovat jako „vedlejší čas“ (resp. tempus vedlejší věty) tvary pf,
často ve vedlejších větách po  ֲא ֶשׁרnebo כּי.ִ

•

Tvar  וַ יְ ִהיv neosobním užití („a stalo se“) je makrosyntaktickým signálem, který vyjadřuje začátek nového odstavce vyprávění. Doplněn údaji o času a místě patří ke standardnímu úvodu nové scény či nového příběhu (úseku) (viz S 54.2).

•

Obsah přímých řečí, jakkoli zaznívá v rámci vyprávění, je však textem diskursivním.
Jedná se o mluvní projev, při němž (z perspektivy posluchače) děj stojí a jen běží čas
promlouvání. Veškerá pozornost patří tomu, co jedna z postav na scéně říká. Teprve
po ukončení přímé řeči může vypravěč pokračovat dalšími dějovými slovesy, případně informovat posluchače, zda a jak děj v pozadí promluvy probíhal (viz lekce 25
a 26).
Jr 36,1–13

הוּדה
֑ ָ ְאשׁיָּ הוּ ֶמ ֶלְך י
ִ ֹ יעת ִליהוֹיָ ִקים ֶבּן־י
ִ ֔ וַ יְ ִהי ַבּ ָשּׁנָ ה ָה ְר ִב

1

2

ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ֶאל־יִ ְר ְמיהוּ ֵמ ֵאת יְ הוָ ה ֵלאמֹר
ת־ס ֶפר
ֵ ח־לָך ְמגִ ַלּ
ְ – ַק

2

5

–

6

אשׁיָּ הוּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּֽה׃
ִ ֹ ימי י
ֵ  ִמיּוֹם ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶליָך ִמ/
הוּדה ֵאת ָכּל־ ָה ָר ָעה
ָ ְאוּלי יִ ְשׁ ְמעוּ ֵבּית י
ַ
–

3
4

ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶליָך
ַ יה ֵאת ָכּ
ָ – וְ ָכ ַת ְב ָתּ ֵא ֶל
ל־הגּוֹים
ַ ל־כּ
ָ הוּדה וְ ַע
ָ ְ ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל־י/

1

3

7
8

 ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ח ֵֹשׁב ַל ֲעשׂוֹת ָל ֶ ֑הם/
– ְל ַמ ַען יָ שׁוּבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ֔ ָעה

9

אתם׃ ס
ֽ ָ וּל ַח ָטּ
ְ – וְ ָס ַל ְח ִתּי ַל ֲעוֹנָ ם

10

ת־בּרוְּך ֶבּן־נֵ ִר ָיּ֑ה
ָ וַ יִּ ְק ָרא יִ ְר ְמיהוּ ֶא
ל־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה
ִ וַ יִּ ְכתֹּב ָבּרוְּך ִמ ִפּי יִ ְרנְ יָ הוּ ֵאת ָכּ
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13

ת־ס ֶפר׃
ל־מגִ ַלּ ֵ ֽ
ֲ /א ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו ַע ְ

14

5

ת־בּרוְּך ֵלאמֹר ...
וַ יְ ַצוֶּ ה יִ ְר ְמיָ הוּ ֶא ָ

15

8

ר־צוָּ הוּ יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָּ ִביא
וַ יַּ ַעשׂ ָבּרוְּך ֶבּן־נֵ ִריָּ ה ְכּכֹל ֲא ֶשׁ ִ

16
17

הוֹה׃ ס
ִ /ל ְקרֹא ַב ֵסּ ֶפר ִדּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ֵבּית יְ ִ ֽ
9

הוּדה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְתּ ִשׁ ֔ ִעי
אשׁיָּ הוּ ֶמ ֶלְך־יְ ָ
וַ יְ ִהי ַב ָשּׁנָ ה ַה ֲח ִמ ִשׁית ִליהוֹיָ ִקים ֶבּן־י ֹ ִ

19

ירוּשׁ ָל ִ֑ם
ל־ה ָעם ִבּ ָ
ָק ְראוּ צוֹם ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ָכּ ָ

20

ירוּשׁ ָ ֽל ִם׃
הוּדה ִבּ ָ
ל־ה ָעם ַה ָבּ ִאים ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
וְ ָכ ָ

21

10

22

הו֑ה ְבּ ִל ְשׁ ַכּת
ת־דּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָ הוּ ֵבּית יְ ָ
וַ יִּ ְק ָרא ָבּרוְּך ַבּ ֵסּ ֶפר ֶא ִ
ן־שׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר ֶבּ ָח ֵצר ָה ֶע ְליוֹן
 /גְּ ַמ ְליָ הוּ ֶב ָ

23

ל־ה ָ ֽעם׃
ֶ /פּ ַתח ַשׁ ַער ֵבּית־יְ הוָ ה ֶה ָחד ֹשׁ ְבּ ָאזְ נֵ י ָכּ ָ

24

11

ל־דּ ְב ֵרי יְ הוָ ה ֵמ ַעל ַה ֵ ֽסּ ֶפר׃
ת־כּ ִ
ן־שׁ ָפן ֶא ָ
וַ יִּ ְשׁ ַמע ִמ ָכיְ הוּ ֶבן־גְּ ַמ ְריָ הוּ ֶב ָ

26

12

ל־ל ְשׁ ַכּת ַהסּ ֔ ֵֹפר
ית־ה ֶמּ ֶלְך ַע ִ
וַ יֵּ ֶרד ֵבּ ַ

27

יוֹשׁ ִבים
ל־ה ָשּׂ ִרים ְ
ה־שׁם ָכּ ַ
וְ ִהנֵּ ָ

28

ן־ע ְכבּוֹר
ן־שׁ ַמ ְעיָ הוּ וְ ֶא ְלנָ ָתן ֶבּ ַ
ישׁ ָמע ַהסּ ֵֹפר ְוּד ָליָ הוּ ֶב ְ
ֱא ִל ָ

29
30

ל־ה ָשּׂ ִ ֽרים׃
ן־חנַ נְ יָ הוּ וְ ָכ ַ
ן־שׁ ָפן וְ ִצ ְד ִקיָּ הוּ ֶב ֲ
 /וּגְ ַמ ְריָ הוּ ֶב ָ
13

ל־ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָשׁ ֵ ֑מ ַע ִבּ ְקרֹא ָברוְּך
וַ יַּ גֵּ ד ָל ֶהם ִמ ָ֔כיְ הוּ ֵאת ָכּ ַ

31

ַ /בּ ֵסּ ֶפר ְבּ ָאזְ נֵ י ָה ָ ֽעם׃
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1Kr 3,1–4
1

1

ת־פּ ְרעֹה ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ָ ֑ריִם
וַ יִּ ְת ַח ֵתּן ְשֹׁלמֹה ֶא ַ

2

ת־פּ ְרעֹה
ת־בּ ַ
וַ יִּ ַקּח ֶא ַ

3

ת־בּיתוֹ
ל־עיר ָדּ ִ֔וד ַעד ַכֹּּלתוֹ ִל ְבנוֹת ֶא ֵ
יא ָה ֶא ִ
וַ ִיְב ֶ

4
5

רוּשׁ ַל ִם ָס ִביב׃
ת־חוֹמת יְ ָ
ַ
ת־בּית יְ הוָ ה וְ ֶא
 /וְ ֶא ֵ
2

6
8

ִכּי לֹא־נִ ְבנָ ה ַביִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָ ה ַעד ַהיָּ ִמים ָה ֵהם׃ פ
3

10
11

ַרק ָה ַעם ְמזַ ְבּ ִחים ַבּ ָבּמוֹת
וַ יֶ ֱא ַהב ְשֹׁלמֹה ֶאת־יְ הוָ ה ָל ֶל ֶכת ְבּ ֻחקּוֹת ָדּוִ ד ָא ִביו
וּמ ְק ִטיר׃
ַרק ַבּ ָבּ ֔מוֹת הוּא ְמזַ ֵבּ ַח ַ

4

וַ יֵּ ֶלְך ַה ֶמּ ֶלְך גִּ ְבעֹנָ ה ִלזְ בּ ַֹח ָ֔שׁם

12

דוֹל֑ה
ִכּי ִהיא ַה ָבּ ָמה ַהגְּ ָ

13

ֶא ֶלף עֹלוֹת יַ ֲע ֶלה ְשֹׁלמֹה ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַההוּא׃

Est 3,1–6
1

1

ן־ה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י
ת־ה ָמן ֶבּ ַ
ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה גִּ ַדּל ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ֶא ָ

2

וַ יְ נַ ְשּׁ ֵ ֑אהוּ

3

ל־ה ָשּׂ ִרים ֲא ֶשׁר ִ ֽאתּוֹ׃
ת־כּ ְס ֔אוֹ ֵמ ַעל ָכּ ַ
וַ יָּ ֶשׂם ֶא ִ

4

2

וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ָה ָ֔מן
ר־בּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶלְך כּ ְֹר ִעים ִ
ל־ע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ֶשׁ ְ
וְ ָכ ַ

5

י־כן ִצוָּ ה־לוֹ ַה ֶ ֑מּ ֶלְך
ִכּ ֵ

6

יִכ ַרע
וּמ ְר ֳדּ ַ֔כי לֹא ְ
ָ

7

וְ לֹא יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה׃

8

3

9
10

אמרוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלְך ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶלְך ְל ָמ ְר ֳדּ ַכ֑י
וַ יּ ֺ ְ
עוֹבר ֵאת ִמ ְצוַ ת ַה ֶמּ ֶלְך׃
דּוּע ַא ָתּה ֵ
– ַמ ַ

4

וַ יְ ִהי ְבּ ָא ְמ ָרם ֵא ָליו יוֹם וָ י֔ וֹם

11

יהם
וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ ֑

12

וַ יַּ גִּ ידוּ ְל ָה ָמן ִל ְראוֹת

13
14

ֲהַי ַֽע ְמדוּ ִדּ ְב ֵרי ָמ ְר ֳדּ ַ֔כי
הוּדי׃
י־הגִּ יד ָל ֶהם ֲא ֶשׁר־הוּא יְ ִ
ִכּ ִ
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15

5

16
17

וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה לוֹ
י־אין ָמ ְר ֳדּ ַכי כּ ֵֹר ַע ִ
וַ יַּ ְרא ָה ָמן ִכּ ֵ
וַ יִּ ָמּ ֵלא ָה ָמן ֵח ָ ֽמה׃

6

ֹלח יָ ד ְבּ ָמ ְר ֳדּ ַכי ְל ַב ֔דּוֹ
וַ ֶיִּבז ְבּ ֵעינָ יו ִל ְשׁ ַ

18

ת־עם ָמ ְר ֳדּ ַכ֑י
י־הגִּ ידוּ לוֹ ֶא ַ
ִכּ ִ

19

הוּדים
ל־היְּ ִ
ת־כּ ַ
וַ ַיְב ֵקּשׁ ָה ָמן ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶא ָ

20

ל־מ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ַעם ָמ ְר ֳדּ ַ ֽכי׃
ֲ /א ֶשׁר ְבּ ָכ ַ

Gn 6,1–12
1

1

2
3

ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָ ֑מה
י־ה ֵחל ָה ָא ָדם ָלר ֹב ַע ְ
וַ יְ ִהי ִכּ ֵ
וּבנוֹת יֻ ְלּדוּ ָל ֶהם׃
ָ

2

ת־בּנוֹת ָ ֽה ָא ָ ֔דם
ֹלהים ֶא ְ
י־ה ֱא ִ
וַ יִּ ְראוּ ְבנֵ ָ ֽ

4

ִכּי טֹבֹת ֵ ֑הנָּ ה

5

וַ יִּ ְקחוּ ָל ֶהם נָ ִ֔שׁים ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָבּ ָ ֽחרוּ׃

6

3

אמר יְ הוָ ה
וַ יּ ֺ ֶ

7

רוּחי ָ ֽב ָא ָדם ְלע ֔ ָֹלם
– לֹא־יָ דוֹן ִ

8

– ְבּ ַשׁגַּ ם הוּא ָב ָ ֑שׂר

9

יָמיו ֵמ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה׃
– וְ ָהיוּ ָ

10

4

ַהנְּ ִפ ִלים ָהיוּ ָב ָא ֶרץ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם

11

ל־בּנוֹת ָה ָא ָ ֔דם
ֹלהים ֶא ְ
י־כן ֲא ֶשׁר יָ בֹאוּ ְבּנֵ י ָ ֽה ֱא ִ
וְ גַ ם ַא ֲח ֵר ֵ

12

וְ יָ ְלדוּ ָל ֶ ֑הם

13

עוֹלם ַאנְ ֵשׁי ַה ֵ ֽשּׁם׃ פ
ֵה ָמּה ַהגִּ בּ ִֹרים ֲא ֶשׁר ַמ ָ

14

5

וַ יַּ ְרא יְ הוָ ה

15

ִכּי ַר ָבּה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָבּ ָ ֑א ֶרץ

16

ל־היּוֹם׃
וְ ָכל־יֵ ֶצר ַמ ְח ְשׁבֹת ִל ֔בּוֹ ַרק ַרע ָכּ ַ

17

6

18
19
20

ת־ה ָא ָדם ָבּ ָ ֑א ֶרץ
י־ע ָשׂה ֶא ָ ֽ
וַ יִּ נָּ ֶחם יְ הוָ ה ִכּ ָ
ל־לבּוֹ׃
וַ יִּ ְת ַע ֵצּב ֶא ִ

7

אמר יְ הוָ ה
וַ יּ ֺ ֶ
אתי ֵמ ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָ֔מה
ת־ה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ָבּ ָר ִ
– ֶא ְמ ֶחה ֶא ָ
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21

– ֵמ ָא ָדם ַעד־ ְבּ ֵה ָ֔מה ַעד־ ֶר ֶמשׂ וְ ַעד־עוֹף ַה ָשּׁ ָ ֑מיִם

22

יתם׃
– ִכּי נִ ַח ְמ ִתּי ִכּי ֲע ִשׂ ִ ֽ

23

8

וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה׃ פ

24

9

תּוֹלד ֹת נ ַֹח
ֵא ֶלּה ְ

25

נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָ ה ְבּדֹר ָ ֹ֑תיו

26

ֹלהים ִה ְת ַה ֶלְּך־נ ַֹח׃
ת־ה ֱא ִ
ֶא ָ

27

10

ת־חם וְ ֶאת־ ָי ֶֽפת׃
ת־שׁם ֶא ָ
ֹלשׁה ָבנִ ים ֶא ֵ
יּוֹלד נ ַֹח ְשׁ ָ
וַ ֶ

28

11

ֹלהים
וַ ִתּ ָשּׁ ֵחת ָה ָא ֶרץ ִל ְפנֵ י ָה ֱא ִ ֑

29
30

וַ ִתּ ָמּ ֵלא ָה ָא ֶרץ ָח ָ ֽמס׃
12

ת־ה ָא ֶרץ
ֹלהים ֶא ָ
וַ יַּ ְרא ֱא ִ

31

וְ ִהנֵּ ה נִ ְשׁ ָ ֑ח ָתה

32

ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ ס
ת־דּ ְרכּוֹ ַע ָ
ל־בּ ָשׂר ֶא ַ
י־ה ְשׁ ִחית ָכּ ָ
ִכּ ִ

Nu 21,31–35
1

31

וַ יֵּ ֶשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִ ֹֽרי׃

2

32

וַ יִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ְל ַרגֵּ ל ֶאת־יַ ְע ֵ֔זר

3

יה
וַ יִּ ְל ְכּדוּ ְבּנ ֶ ֹ֑ת ָ

4

ר־שׁם׃
ת־ה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁ ָ ֽ
יּוֹרשׁ ֶא ָ
וַ ֶ

5

33

וַ יִּ ְפנוּ

6

וַ יַּ ֲעלוּ ֶדּ ֶרְך ַה ָבּ ָ ֑שׁן

7

ל־עמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶ ֽר ִעי׃
אתם הוּא וְ ָכ ַ
ְך־ה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
וַ יֵּ ֵצא עוֹג ֶמ ֶל ַ

8

34

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
וַ יּ ֺ ֶ

9

ל־תּ ָירא א ֹ֔תוֹ
– ַא ִ

10

ל־עמּוֹ וְ ֶאת־ ַא ְר ֑צוֹ
ת־כּ ַ
– ִכּי ְביָ ְדָך נָ ַת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶא ָ

11

יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן׃
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶלְך ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֔רי ֲא ֶשׁר ֵ
ית ֔לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
– וְ ָע ִשׂ ָ

12
13

35

ד־בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר־לוֹ ָשׂ ִ ֑ריד
ל־ע ֔מּוֹ ַע ִ
ת־כּ ַ
וַ יַּ כּוּ אֹתוֹ וְ ֶא ָ

140

וַ יִּ ְירשׁוּ ֶאת־ ַא ְר ֽצוֹ׃
“140 „uprchlík,“ „ten který vyvázl
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Dt 34,1–12
1

1

ל־הר נְ ֔בוֹ רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגּה
מוֹאב ֶא ַ
וַ יַּ ַעל מ ֶֹשׁה ֵ ֽמ ַע ְרבֹת ָ

2

ל־פּנֵ י יְ ֵרחוֹ
ֲ /א ֶשׁר ַע ְ

3
4

ד־דּן׃
ת־הגִּ ְל ָעד ַע ָ ֽ
ל־ה ָא ֶרץ ֶא ַ
ת־כּ ָ
וַ יַּ ְר ֵאהוּ יְ הוָ ה ֶא ָ
2

וּמנַ ֶ ֑שּׂה
ת־א ֶרץ ֶא ְפ ַריִם ְ
 /וְ ֵאת ָכּל־נַ ְפ ָתּ ִלי וְ ֶא ֶ

5
6

הוּדה ַעד ַהיָּ ם ָה ַא ֲח ֽרוֹן׃
ל־א ֶרץ יְ ָ ֔
 /וְ ֵאת ָכּ ֶ
3

ת־ה ִכּ ָכּר ִבּ ְק ַעת יְ ֵרחוֹ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים
ת־הנֶּ גֶ ב וְ ֶא ַ
 /וְ ֶא ַ

7
8

ַ /עד־צ ַֹער׃
4

9

אמר יְ הוָ ה ֶא ָליו
וַ יּ ֺ ֶ
וּליַ ֲעקֹב ֵלאמֹר
– זֹאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ

10

––

11

יתיָך ְב ֵעינֵ יָך
– ֶה ְר ִא ִ

12

– וְ ָשׁ ָמּה לֹא ַת ֲע ֽבֹר׃

ְלזַ ְר ֲעָך ֶא ְתּ ֶנ֑נָּ ה

13

5

ל־פּי יְ הוָ ה׃
מוֹאב ַע ִ
וַ יָּ ָמת ָשׁם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ הוָ ה ְבּ ֶא ֶרץ ָ

14

6

מוֹאב מוּל ֵבּית ְפּעוֹר
וַ יִּ ְקבֹּר אֹתוֹ ַבגַּ יְ ְבּ ֶא ֶרץ ָ֔

15
16

ת־ק ֻב ָר ֔תוֹ ַעד ַהיּוֹם ַה ֶזּֽה׃
וְ לֹא־יָ ַדע ִאישׁ ֶא ְ
7

17

א־כ ֲה ָתה* ֵעינוֹ
לֹ ָ

18
19

וְ לֹא־נָ ס ֵלחֹה*׃
8

20
21

ן־מ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה ְבּמ ֹ֑תוֹ
וּמ ֶֹשׁה ֶבּ ֵ
141

ֹלשׁים י֑ וֹם
מוֹאב ְשׁ ִ
וַ ְיִּבכּוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת־מ ֶֹשׁה ְבּ ַע ְרבֹת ָ
יְמי ְב ִכי ֵא ֶבל מ ֶ ֹֽשׁה׃
וַ יִּ ְתּמוּ ֵ

9

רוּח ָח ְכ ָ֔מה
יהוֹשׁ ַע ִבּן־נוּן ָמ ֵלא ַ
ִ ֽו ֻ

22

י־ס ַמְך מ ֶֹשׁה ֶאת־יָ ָדיו ָע ָל֑יו
ִכּ ָ

23

וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ֵא ָליו ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל

24

וַ יַּ ֲע ֔שׂוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה ֶאת־מ ֶֹשׁה׃

25
26

10

ֹשׁה
א־קם נָ ִביא עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּמ ֶ ֑
וְ ל ֹ ָ
ל־פּ ִנֽים׃
ֲא ֶשׁר יְ ָדעוֹ יְ הוָ ה ָפּנִ ים ֶא ָ
“ֵ = „svěžest“, „čerstvostל ַח | “ = „oslábnoutכהה 141
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27

11

מּוֹפ ִתים ֲא ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם
ל־האֹתוֹת וְ ַה ְ
ְל ָכ ָ

28
29

וּל ָכל־ ַא ְר ֽצוֹ׃
ל־ע ָב ָדיו ְ
וּל ָכ ֲ
ְ /ל ַפ ְרעֹה ְ
מּוֹרא ַהגָּ דוֹל
וּלכֹל ַה ָ
ל־היָּ ד ַה ֲחזָ ָ ֔קה ְ
וּל ָכ ַ
ְ

30

ֲ /א ֶשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵ י ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
Další texty viz v předchozích lekcích; například Gn 4,16–22 (lekce 14),
Gn 11,27–32 (lekce 15), Gn 39,7–22 (lekce 21), 1Kr 19,7–9 (lekce 23).
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Diskursivní texty – promluva (S 48.3, 48.5, 54.1)
•

Jako diskursivní zde označujeme všechny typy a žánry textů, které nejsou vyprávěním (jejichž popředí neutváří dějový sled).

•

Funkce slovesných tvarů jsou v těchto textech závislé na typu promluvy, případně
literárním žánru. Pro analýzu a určení funkce tvarů je třeba nejprve analyzovat,
které tvary a v jakém smyslu (času, modu) tvoří popředí výpovědi (S 48.3 48.5).
◦ V kontextu přímých řečí nebo promluv, které jsou jako celek imperativní
instrukcí, exhortací či parenetickým kázáním, jsou hlavními tvary obvykle
imperativy (nejsilnější tvary jednoznačně oslovující komunikace já → ty). k nim
se mohou řadit kohortativy (výzva 1. os) a jussivy (výzva 3. os). Se stejnou funkcí
může být v jednoznačném kontextu užit také infinitiv absolutus.
◦ Hlavní výpovědi tvoří v diskursivním kontextu nejčastěji věty s imperfektem
(někdy také v modálním či jussivním významu). Čas a vid těchto tvarů vyplývá
z kontextu výpovědi (v kontextu se obvykle vyskytují částice, příslovce času či
vyjádření okolností a způsobu činnosti, z nichž je možné funkci slovesných tvarů
vyrozumět). Imperfektum vyjadřuje především postoj mluvčího ke sdělovanému,
příp. k adresátům.
◦ Tvary perfekta vyjadřují perspektivu. Mluvčí jimi odkazuje do minulosti,
případně do budoucnosti. Často se perfektum vyskytuje v úvodních větách, které
představují okolnosti, nebo ve větách, které zdůvodňují či jinak doplňují hlavní
argumentaci.
◦ Vedlejší výpovědi může ve většině temporálních i vidových kontextů vyjadřovat
waw-perfectum na začátku věty (obecně „vedlejší čas“, tempus vedlejších vět).

•

Orientaci posluchače v mluvní situaci slouží jednoznačné makrosyntaktické signály,
jejichž funkcí je upozornit na zlomy, přechody či znovu potvrdit modus výpovědi
(S 54.1). K takovým signálním tvarům patří v diskursivním kontextu především:
◦ Tvar וְ ִהנֵּ ה, jehož užitím mluvčí navozuje perspektivu líčení a vyzývá posluchače,
aby sledovali následující popis (časté u líčení scény či obrazné pasáže i v kontextu narativním, především však v promluvách; srv. např. Gn 28,12–13).
◦ Tvar וְ ַע ָתּה, který v kontextu přímé řeči nebo v promluvě apeluje na pozornost
posluchače a signalizuje přechod mluvčího k jádru věci (např. po argumentativních a okolnosti líčících větách vyznačuje přechod k vlastnímu záměru řeči, obrat
od deskriptivního popisu k imperativnímu oslovení, rozkazu; srv. Ex 3,10.18).
◦ Tvar  ִכּיna začátku hlavních vět vyjadřuje důtazné ujištění, přitakání („Zajisté...“).
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Dt 30,15–18

ְ 15a impר ֵאה
ת־הטּוֹב
ת־ה ַחיִּ ים וְ ֶא ַ
 b pfנָ ַת ִתּי ְל ָפנֶ יָך ַהיּוֹם ֶא ַ ֽ
c
/inf c

ת־ה ָרע
ת־ה ָמּוֶ ת וְ ֶא ָ
וְ ֶא ַ

ֹלהיָך
ֲ 16a c-NV ptא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־יְ הוָ ה ֱא ֶ
b

/inf c / inf-c

וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ִ
ָ /ל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ

ית
 c w-pfוְ ָחיִ ָ
ית
 d w-pfוְ ָר ִב ָ
א־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ׃
ר־א ָתּה ָב ָ
להיָך ָבּ ָא ֶרץ ֲא ֶשׁ ַ
וּב ַר ְכָך יְ הוָ ה ֱא ֶ
ֽ ֵ e w-pf

/c-NV pt

ם־יִפנֶ ה ְל ָב ְבָך
 17a w-c-impfוְ ִא ְ
 b w-neg-impfוְ לֹא ִת ְשׁ ָמע
 c w-pfוְ נִ ַדּ ְח ָתּ
אֹלהים ֲא ֵח ִרים
ית ֵל ִ
 d w-pfוְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
 e w-pfוַ ֲע ַב ְד ָתּם׃
ִ 18a pfהגַּ ְד ִתּי ָל ֶכם ַהיּוֹם
אבדוּ
ִ b c-inf abs + impfכּי ָאבֹד תּ ֹ ֵ
ת־היַּ ְר ֵדּן
ל־ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ַא ָתּה ע ֵֹבר ֶא ַ
יָמים ַע ָ
א־ת ֲא ִריכוּ ִ
 c neg-impfל ֹ ַ

/c-NV pt

d

/inf c + inf c

ָ /לבֹא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ׃

Ex 4,10-12

אמר מ ֶֹשׁה ֶאל־יְ הוָ ה
 10 narוַ יּ ֺ ֶ
)NV (formule

– ִבּי ֲאד ֹנָ י

neg-NV nom

– לֹא ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָאנ ִֹכי גַּ ם ִמ ְתּמוֹל גַּ ם ִמ ִשּׁ ְלשׁ ֹם
ל־ע ְב ֶ ֑דָּך
 /גַּ ם ֵמ ָאז ַדּ ֶבּ ְרָך ֶא ַ

c-NV nom

וּכ ַבד ָלשׁוֹן ָא ֹֽנ ִכי׃
ד־פּה ְ
– ִכּי ְכ ַב ֶ

אמר יְ הוָ ה ֵא ָליו
 11 narוַ יּ ֺ ֶ
Q-impf
w-Q-impf

– ִמי ָשׂם ֶפּה ָל ָא ָדם
– אוֹ ִמי־יָ שׂוּם ִא ֵלּם אוֹ ֵח ֵרשׁ אוֹ ִפ ֵקּ ַח אוֹ ִעוֵּ ר
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Q-neg-NV

– ֲהלֹא ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה׃

! – 12 sigוְ ַע ָתּה
imp

– ֵלְך

)w-NV impf (koh

ם־פּיָך
– וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִע ִ

w-pf

Žalm 123
1

יתיָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵ ֽבּר׃
הוֹר ִ
– וְ ֵ

ִ 1שׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת

2
3

ת־עינַ י ַהיּ ְֹשׁ ִבי ַבּ ָשּׁ ָמיִם׃
אתי ֶא ֵ
ֵא ֶליָך נָ ָשׂ ִ
2

ִהנֵּ ה

4

יהם
ְכ ֵעינֵ י ֲע ָב ִדים ֶאל־יַ ד ֲאדוֹנֵ ֶ

5

ְכ ֵעינֵ י ִשׁ ְפ ָחה ֶאל־יַ ד גְּ ִב ְר ָתּהּ

6

ֹלהינוּ ַעד ֶשׁיְּ ָח ֵנּֽנוּ׃
ֵכּן ֵעינֵ ינוּ ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ֵ

7

3

ָחנֵּ נוּ יְ הוָ ה

8

ָחנֵּ נוּ

9

י־רב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז׃
ִכּ ַ

10

4

Iz 2,1-5
1

ירוּשׁ ָל ִם׃
ָ
הוּדה וִ
ן־אמוֹץ ַעל־יְ ָ
ַ 1ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָחזָ ה יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ֶבּ ָ

2

2

ה־לּהּ נָ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַלּ ַעג ַה ַשּׁ ֲאנַ נִּ ים ַהבּוּז ִלגְ ֵאיוֹנִ ים׃
ַר ַבּת ָשׂ ְב ָע ָ

וְ ָהיָ ה ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים

3

נָ כוֹן יִ ְהיֶ ה ַהר ֵבּית־יְ הוָ ה ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים

4

וְ נִ ָשּׂא ִמגְּ ָבעוֹת

5

ל־הגּוֹיִם׃
וְ נָ ֲהרוּ ֵא ָליו ָכּ ַ

6
7
8

3

וְ ָה ְלכוּ ַע ִמּים ַר ִבּים
וְ ָא ְמרוּ
–

ְלכוּ
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9

ֹלהי יַ ֲעקֹב
ל־בּית ֱא ֵ
ל־הר־יְ הוָ ה ֶא ֵ
– וְ נַ ֲע ֶלה ֶא ַ

10

– וְ י ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו

11

– וְ נֵ ְל ָכה ְבּא ְֹרח ָֹתיו

12

תוֹרה
ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ

13

ירוּשׁ ָ ֽל ִם׃
ְוּד ַבר־יְ הוָ ה ִמ ָ

14

4

וְ ָשׁ ַפט ֵבּין ַהגּוֹיִם

15

הוֹכ ַיח ְל ַע ִמּים ַר ִבּים
וְ ִ

16

בוֹתם ְל ִא ִתּים
וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ

17

יהם ְל ַמזְ ֵמ ֔רוֹת
יתוֹת ֶ
וַ ֲחנִ ֵ

18

לֹא יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל־גּוֹי ֶח ֶרב

19

וְ לֹא־יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה׃
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Ex 7,1–7
1

אמר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה
 1וַ יּ ֺ ֶ

2

–

ְר ֵאה

3

–

ֹלהים ְל ַפ ְרעֹה
נְ ַת ִתּיָך ֱא ִ

4

יאָך׃
– וְ ַא ֲהר ֹן ָא ִחיָך יִ ְהיֶ ה נְ ִב ֶ ֽ

5

ל־א ֶשׁר ֲא ַצֶ ֑וּ ךָּ
ַ – 2א ָתּה ְת ַד ֵבּר ֵאת ָכּ ֲ

6

ל־פּ ְרעֹה
– וְ ַא ֲהר ֹן ָא ִחיָך יְ ַד ֵבּר ֶא ַ

7

ת־בּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצוֹ׃
– וְ ִשׁ ַלּח ֶא ְ

8
9
10

ת־לב ַפּ ְרעֹה
 – 3וַ ֲאנִ י ַא ְק ֶשׁה ֶא ֵ
ת־מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם׃
ְ
את ַֹתי וְ ֶא
יתי ֶאת־ ֹ
– וְ ִה ְר ֵבּ ִ
 – 4וְ לֹא־יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶכם ַפּ ֲרעֹה

11

– וְ נָ ַת ִתּי ֶאת־יָ ִדי ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם

12

ת־ע ִמּי ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ת־צ ְבא ַֹתי ֶא ַ
אתי ֶא ִ
הוֹצ ִ
– וְ ֵ

13
14
15
16
17
18
19

ֵ /מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִבּ ְשׁ ָפ ִטים גְּ ד ִֹלים׃
ל־מ ְצ ָ ֑ריִם
י־אנִ י יְ הוָ ה ִבּנְ ט ִֹתי ֶאת־יָ ִדי ַע ִ
 – 5וְ יָ ְדעוּ ִמ ְצ ַריִם ִכּ ֲ
תּוֹכם׃
ת־בּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
אתי ֶא ְ
הוֹצ ִ
– וְ ֵ
 6וַ יַּ ַעשׂ מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהר ֹן
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה יְ הוָ ה א ָֹתם ֵכּן ָעשׂוּ׃
ן־שׁמֹנִ ים ָשׁנָ ה
 7וּמ ֶֹשׁה ֶבּ ְ
ל־פּ ְרעֹה׃ פ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁ ָנ֑ה ְבּ ַד ְבּ ָרם ֶא ַ
ן־שׁלוֹשׁ ְ
וְ ַא ֲהר ֹן ֶבּ ָ
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Slovesné tvary v opozitním druhu textu (S 48.4)
Pozn.: Následující látka navazuje na lekce 24. a 25., k jejímu probírání je vhodné přistoupit
až po osvojení látky předchozích lekcí.
•

Funkce slovesných tvarů souvisí s daným typem mluvního aktu, resp. druhem textu.
V rámci jednoho kontextu nejsou slovesné tvary nijak libovolné, nýbrž slouží
orientaci posluchače k porozumění. V rámci jednoho mluvního aktu obvykle mluvčí
buď setrvává v jedné poloze a perspektivě, nebo přechází pouze mezi popředím
a pozadím výpovědi. Pokud dochází k větším změnám, bývá přechod vyznačen
příslušnými signály (výjimky a vybočení mohou působit nedorozumění či zmatek).

•

Pokud se v rámci vyprávění otevře přímá řeč (dialog či monolog), platí v jejím rámci
syntaktická pravidla diskursivní promluvy, včetně příslušných funkcí slovesných
tvarů (S 48.4.2).

•

Pokud se naopak v diskursivní promluvě (např. přímé řeči) v rámci retrospektivního
líčení (NV) či zpětného líčení minulého děje (věty s pf) promlouvající osoba jednoznačně „rozvypráví“, mohou se i v přímé řeči uplatnit tvary narativů (viz níže řádek
6 a 8–9; tzv. sekundární vyprávění).

•

Pokud jsou do vyprávění vřazeny věty s imperfekty, signalizují, že v nich mluvčí
vystupuje ze své perspektivy nezúčastněného vypravěče (distancované vyprávění ve
3. os) a se svým posluchačem vstupuje do jiného modu komunikace (pojednání,
poznámka či sdělení „nad“ vyprávěním). Zejména v „angažovaných“ vyprávěních
vedených v 1. osobě vypravěč nezřídka ve vrcholných momentech opouští distancovanou perspektivu a přechází do modu angažovanější „promluvy“ (užití impf v takovém případě bývá hodnoceno jako praesens historicum).
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texty:
1Kr 3,5–15

ל־שֹׁלמֹה ַבּ ֲחלוֹם ַה ָלּ֑יְ ָלה
ְ 5 NV pfבּגִ ְבעוֹן נִ ְר ָאה יְ הוָ ה ֶא ְ

1
2

nar

3

- imp

3

- Q-impf

4

– ְשׁ ַאל
ן־לְך׃
– ָמה ֶא ֶתּ ָ ֽ

אמר ְשֹׁלמֹה
 6 narוַ יּ ֺ ֶ

5
6

ֹלהים
אמר ֱא ִ
וַ יּ ֹ ֶ

pf
/c-pf

- NV

ם־ע ְב ְדָּך ָדוִ ד ָא ִבי ֶח ֶסד גָּ דוֹל
ית ִע ַ
– ַא ָתּה ָע ִשׂ ָ

↓

7

↓

וּב ְצ ָד ָקה
ַ /כּ ֲא ֶשׁר ָה ַלְך ְל ָפנֶ יָך ֶבּ ֱא ֶמת ִ
וּביִ ְשׁ ַרת ֵל ָבב ִע ָ ֑מְּך
ְ

8

)!( nar

-

–

ת־ה ֶח ֶסד ַהגָּ דוֹל ַהזֶּ ה
וַ ִתּ ְשׁ ָמר־לוֹ ֶא ַ

9

nar /pt

-

–

ל־כּ ְסאוֹ ַכּיּוֹם ַה ֶזּֽה׃
וַ ִתּ ֶתּן־לוֹ ֵבן י ֵֹשׁב ַע ִ

)!( + oslovení

- sig

10
11

- NV pf

12

- NV nom

13

- neg-impf inf w-inf

14

להי
– וְ ַע ָתּה יְ הוָ ה ֱא ַ
ת־ע ְב ְדָּך ַתּ ַחת ָדּוִ ד ָא ִבי
– ַא ָתּה ִה ְמ ַל ְכ ָתּ ֶא ַ
– וְ ָאנ ִֹכי נַ ַער ָקטֹן
– לֹא ֵא ַדע ֵצאת וָ בֹא׃

 – 8 - w-NV nom /c-pfוְ ַע ְב ְדָּך ְבּתוְֹך ַע ְמָּך ֲא ֶשׁר ָבּ ָ ֑ח ְר ָתּ

/neg-impf w-neg impf 15
16
17
18
19
20
21

/inf c

א־יִמּנֶ ה וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמ ֽר ֹב׃
ם־רב ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
ַ /ע ָ

ת־ע ְמָּך
 – 9 - w-pf ptוְ נָ ַת ָתּ ְל ַע ְב ְדָּך ֵלב שׁ ֵֹמ ַע ִל ְשׁפֹּט ֶא ַ

/inf c

ְ /ל ָה ִבין ֵבּין־טוֹב ְל ָ ֑רע
- c-Q-impf
inf c
יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ֲאד ִֹנ֑י
 10 narוַ יִּ ַ

ת־ע ְמָּך ַה ָכּ ֵבד ַהזֶּ ה׃
יוּכל ִל ְשׁפֹּט ֶא ַ
– ִכּי ִמי ַ

sig pf

ת־ה ָדּ ָבר ַה ֶזּֽה׃
ִכּי ָשׁ ַאל ְשֹׁלמֹה ֶא ַ

ֹלהים ֵא ָליו
אמר ֱא ִ
 11 narוַ יּ ֺ ֶ

22

- c-pf

23

- w-neg-pf

יָמים ַר ִבּים
– וְ לֹא ָשׁ ַא ְל ָתּ ְלָּך ִ

24

- w-neg-pf

א־שׁ ַא ְל ָתּ ְלָּך עֹ ֶשׁר
– וְ ל ֹ ָ

25

- w-neg-pf

– וְ לֹא ָשׁ ַא ְל ָתּ נֶ ֶפשׁ א ֶֹיְב֑יָך

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
– יַ ַען ֲא ֶשׁר ָשׁ ַא ְל ָתּ ֶא ַ
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26

inf c

27

- w-pf

– וְ ָשׁ ַא ְל ָתּ ְלָּך ָה ִבין ְל ְשׁמ ַֹע ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃

ִ – 12 - sigהנֵּ ה

28

- pf

29

- sig

30

- pf

31

- c-NV neg-pf

32

- w-NV neg-impf

33

יתי ִכּ ְד ָב ֶ ֑ריָך
– ָע ִשׂ ִ
– ִהנֵּ ה
– נָ ַת ִתּי ְלָך ֵלב ָח ָכם וְ נָ ֔בוֹן
א־היָ ה ְל ָפנֵ יָך
– ֲא ֶשׁר ָכּמוָֹך ל ֹ ָ
וְ ַא ֲח ֶריָך לֹא־יָ קוּם ָכּמוָֹך׃

–

ם־כּבוֹד
א־שׁ ַא ְל ָתּ נָ ַת ִתּי ָלְך גַּ ם ע ֶֹשׁר גַּ ָ
 – 13 - NV /pf pfוְ גַ ם ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ
- c-neg-pf
– 14 - w-c-impf
/inf c

34

ל־יָמיָך׃
א־היָ ה ָכמוָֹך ִאישׁ ַבּ ְמּ ָל ִכים ָכּ ֶ ֽ
– ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ

35

וּמ ְצוֹ ַתי
וְ ִאם ֵתּ ֵלְך ִבּ ְד ָר ַכי ִל ְשׁמֹר ֻח ַקּי ִ

/c-pf
36
37

ַ /כּ ֲא ֶשׁר ָה ַלְך ָדּוִ יד ָא ִביָך
- w-pf

ת־יָמיָך׃ ס
– וְ ַה ַא ַר ְכ ִתּי ֶא ֶ ֽ

 15 narוַ יִּ ַקּץ ְשֹׁלמֹה

38

(sig) NV nom

39

nar

רוּשׁ ַל ִם
וַ יָּבוֹא יְ ָ

40

nar

ית־אד ֹנָ י
וַ יַּ ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ֲארוֹן ְבּ ִר ֲ

41

nar

וַ יַּ ַעל עֹלוֹת

42

nar

וַ יַּ ַעשׂ ְשׁ ָל ִמים

43

nar

ל־ע ָב ֽ ָדיו׃ פ
וַ יַּ ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכ ֲ

Jon 2
1
2

וְ ִהנֵּ ה ֲחלוֹם

ת־יוֹנ֑ה
ֹלע ֶא ָ
יְמן יְ הוָ ה ָדּג גָּ ֔דוֹל ִל ְב ַ
 1וַ ַ
לשׁה ֵל ֽילוֹת׃
יָמים וְּ ְשׁ ָ
לשׁה ִ
וַ יְ ִהי יוֹנָ ה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָ ֔דּג ְשׁ ָ

3

ֹלהיו ִמ ְמּ ֵעי ַה ָדּגָ ה׃
 2וַ יִּ ְת ַפּ ֵלּל יוֹנָ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֱא ָ

4

אמר
 3וַ יּ ֺ ֶ

5

אתי ִמ ָצּ ָרה ִלי ֶאל־יְ הוָ ה
– ָק ָר ִ

6

–

7

– ִמ ֶבּ ֶטן ְשׁאוֹל ִשׁוַּ ְע ִתּי

ַ ֽו יַּ ֲענֵ נִ י
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8
9

קוֹלי׃
– ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָ ֽ
צוּלה ִבּ ְל ַבב יַ ִמּים
יכנִ י ְמ ָ
 – 4וַ ַתּ ְשׁ ִל ֵ

10

– וְ נָ ָהר יְ ס ְֹב ֵ ֑בנִ י

11

ל־מ ְשׁ ָבּ ֶריָך וְ גָ ֶלּיָך ָע ַלי ָע ָ ֽברוּ׃
– ָכּ ִ

12

 – 5וַ ֲאנִ י ָא ַ֔מ ְר ִתּי

13

– – נִ גְ ַר ְשׁ ִתּי ִמנֶּ גֶ ד ֵע ֶינ֑יָך

14

יכל ָק ְד ֶשָׁך׃
ל־ה ַ
אוֹסיף ְל ַה ִבּיט ֶא ֵ
– – ַאְך ִ

15

ֲ – 6א ָפפוּנִ י ַמיִם ַעד־ ֶ֔נ ֶפשׁ

16

– ְתּהוֹם יְ ס ְֹב ֵ ֑בנִ י

17

אשׁי׃
– סוּף ָחבוּשׁ ְלר ֹ ָ ֽ

18

רד ִתּי
ְ – 7ל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים יָ ְ

19

עוֹל֑ם
יה ַב ֲע ִדי ְל ָ
– ָה ָא ֶרץ ְבּ ִר ֶח ָ

20

ֹלהי׃
– וַ ַתּ ַעל ִמ ַשּׁ ַחת ַחיַּ י יְ הוָ ה ֱא ַ

21
22

ְ – 8בּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי נַ ְפ ִ֔שׁי ֶאת־יְ הוָ ה זָ ָ ֑כ ְר ִתּי
ל־ה ַכל ָק ְד ֶ ֽשָׁך׃
– וַ ָתּבוֹא ֵא ֶליָך ְתּ ִפ ָלּ ִתי ֶא ֵ

23

ְ – 9מ ַשׁ ְמּ ִרים ַה ְב ֵלי־ ָ ֑שׁוְ א ַח ְס ָדּם יַ ֲע ֹֽזבוּ׃

24

תּוֹדה ֶאזְ ְבּ ָחה־ ָלְּך
 – 10וַ ֲאנִ י ְבּקוֹל ָ

25

– ֲא ֶשׁר נָ ַד ְר ִתּי ֲא ַשׁ ֵלּ ָ֑מה

26

יהוה׃ ס
שׁוּע ָתה ַל ָ ֽ
– יְ ָ

27
28
29

אמר יְ הוָ ה ַל ָ ֑דּג
 11וַ יּ ֺ ֶ
ל־ה ָיַּבּ ָ ֽשׁה׃ פ
וַ יָּ ֵקא ֶאת־יוֹנָ ה ֶא ַ
מר ׃
 3,1וַ יְ ִהי ְד ַבר־יְ הוָ ה ֶאל־יוֹנָ ה ֵשׁנִ ית ֵלא ֽ ֹ
Souhrnný přehled – viz schema S 48.8 a Stručný přehled gramatiky D.III.2.
Další texty viz lekce 30–32 (např. Gn 22,1–19; 18–19; Iz 5,1–7; Ž 1).
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Pojednávající vyprávění
•

Mezi biblickými texty je řada oddílů, které jsou sice pojaty narativně (základním
modem podání je vyprávění), ale současně pojednávají téma, čemuž jsou
přizpůsobeny i jazykové prostředky. Takové vyprávění pak obsahuje například
hodnotící líčení, informace či komentáře na meta-rovině „nad“ příběhem (v rovině
komunikace mezi vypravěčem a posluchačem, tj. způsobem diskursivním), případně
i prvky oslovující a angažující posluchače (S 48.6). Jazykově může takové vyprávění
užívat diskursivní prvky – přejít do perspektivy vypravěče v 1. osobě, obracet se na
posluchače ve 2. osobě apod.

•

Jedním z příkladů žánrově smíšeného textu je „vyprávění“ o vyvedení z Egypta (Ex
12,29—14,31), které je jak vloženými promluvami (Hospodinovými a Mojžíšovými
pokyny), tak popisovanými úkony, současně trvalou instrukcí pro každoroční slavení
velikonoc (liturgická agenda pro hod beránka a nekvašených chlebů).

texty:
2Kr 23,23.28

א־היָ ה ְל ָפנָ יו ֶמ ֶלְך
ָ ֹ  וְ ָכמֹהוּ ל23

w-NV neg-pf

ל־ל ָבבוֹ
ְ ר־שׁב ֶאל־יְ הוָ ה ְבּ ָכ
ָ ֲא ֶשׁ

/c-pf

1
2
3

ל־מאֹדוֹ
ְ וּב ָכ
ְ  ְב ָכל־נַ ְפשׁוֹ/

4

תּוֹרת מ ֶֹשׁה
ַ ְכּכֹל
... א־קם ָכּמֹהוּ
ָ ֹ וְ ַא ֲח ָריו ל
אשׁיָּ הוּ
ִ ֹ  וְ יֶ ֶתר ִדּ ְב ֵרי י28
ל־א ֶשׁר ָע ָשׂה
ֲ וְ ָכ
הוּדה
ָ ְל־ס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיָּ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי י
ֵ תוּבים ַע
ִ א־הם ְכּ
ֵ ֹ ֲהל

~208~

w-NV

neg-pf

5

w-NV

6

w-NV /c-pf

7

- Q-neg-nv

8

LEKCE 27.

1S 11,1-12,14
sig

אכים
שׁוּבת ַה ָשּׁנָ ה ְל ֵעת ֵצאת ַה ְמּ ָל ִ
 11,1וַ יְ ִהי ִל ְת ַ

1
2

nar

ת־ע ָב ָדיו ִעמּוֹ
ת־יוֹאב וְ ֶא ֲ
ָ
וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶא

3

nar

ת־בּנֵ י ַע ֔מּוֹן
וַ יַּ ְשׁ ִחתוּ ֶא ְ

4

nar

ל־ר ָ ֑בּה
וַ יָּ ֻצרוּ ַע ַ

5

w-NV pt

6

sig

7

nar

וַ יָּ ָקם ָדּוִ ד ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ָכּבוֹ

8

nar

ית־ה ֶמּ ֶלְך
וַ יִּ ְת ַה ֵלְּך ַעל־גַּ ג ֵבּ ַ

9

nar

וַ יַּ ְרא ִא ָשּׁה ר ֶֹח ֶצת ֵמ ַעל ַה ָגּ֑ג

10

w-NV

טוֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד׃
וְ ָה ִא ָשּׁה ַ

11

nar

12

nar

וַ יִּ ְדר ֹשׁ ָ ֽל ִא ָשּׁה

13

nar

אמר
וַ יּ ֹ ֶ

14

- Q-neg-NV nom

15

nar

16

nar

וַ יִּ ָקּ ֶח ָה

17

nar

וַ ָתּבוֹא ֵא ָליו

18

nar

וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִע ָמּהּ

19

w-NV pt

20

nar

21

nar

22

nar

וַ ִתּ ְשׁ ַלח

23

nar

וַ ַתּגֵּ ד ְל ָדוִ ד

24

nar

אמר
וַ תּ ֹ ֶ

25

- NV (pt) nom

26

nar

/inf c

ת־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
 /וְ ֶא ָ

ירוּשׁ ָ ֽל ִם׃ ס
יוֹשׁב ִבּ ָ
וְ ָדוִ ד ֵ
 2וַ יְ ִהי ְל ֵעת ָה ֶע ֶרב

 3וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד

–

אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי׃
יעם ֵא ֶשׁת ִ
ת־א ִל ָ
ת־שׁ ַבע ַבּ ֱ
ֲהלוֹא־זֹאת ַבּ ֶ

 4וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ַמ ְל ָא ִכים

וְ ִהיא ִמ ְת ַק ֶדּ ֶשׁת ִמ ֻטּ ְמ ָא ָ ֑תהּ
יתהּ׃
וַ ָתּ ָשׁב ֶאל־ ֵבּ ָ ֽ
 5וַ ַתּ ַהר ָה ִא ָ ֑שּׁה

–

ָה ָ ֫רה ָא ֹֽנ ִכי׃

ל־יוֹאב
ָ
 6וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד ֶא
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27

- imp

28

nar

29

nar

30

nar

31

nar

–

ת־אוּריָּ ה ַה ִח ִ ֑תּי
ִ
ְשׁ ַלח ֵא ַלי ֶא

ל־דּוִ ד׃
ת־אוּריָּ ה ֶא ָ
ִ
יוֹאב ֶא
וַ יִּ ְשׁ ַלח ָ
אוּריָּ ה ֵא ָל֑יו
 7וַ יָּבֹא ִ
יוֹאב וְ ִל ְשׁלוֹם ָה ָעם וְ ִל ְשׁלוֹם ַה ִמּ ְל ָח ָמה׃
וַ יִּ ְשׁ ַאל ָדּוִ ד ִל ְשׁלוֹם ָ
אוּריָּ ה
אמר ָדּוִ ד ְל ִ
 8וַ יּ ֹ ֶ

32

- imp

–

יתָך
ֵרד ְל ֵב ְ

33

- imp

–

ְוּר ַחץ ַרגְ ֶל֑יָך

34

nar

אוּריָּ ה ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶלְך
וַ יֵּ ֵצא ִ

35

nar

וַ ֵתּ ֵצא ַא ֲח ָריו ַמ ְשׂ ַאת ַה ֶמּ ֶלְך׃

36

nar

37

pf

38

nar

39

- neg-pf

40

nar

41

- Q neg NV pt

42

- Q neg-pf

43

nar

44

- NV pt

–

45

- NV pt

ל־פּנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה חֹנִ ים
יוֹאב וְ ַע ְב ֵדי ֲאד ֹנִ י ַע ְ
– וַ אד ֹנִ י ָ

ל־ע ְב ֵדי ֲאד ָֹנ֑יו
אוּריָּ ה ֶפּ ַתח ֵבּית ַה ֶמּ ֶלְך ֵאת ָכּ ַ
 9וַ יִּ ְשׁ ַכּב ִ
ל־בּיתוֹ׃
וְ לֹא יָ ַרד ֶא ֵ
 10וַ יַּ גִּ דוּ ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר
–

ל־בּיתוֹ
אוּריָּ ה ֶא ֵ
לֹא יָ ַרד ִ

ל־אוּריָּ ה
ִ
אמר ָדּוִ ד ֶא
וַ יּ ֹ ֶ
–

ֲהלוֹא ִמ ֶדּ ֶרְך ַא ָתּה ָ֔בא

יתָך׃
ל־בּ ֶ ֽ
דּוּע לֹא־יָ ַר ְד ָתּ ֶא ֵ
– ַמ ַ
ל־דּוִ ד
אוּריָּ ה ֶא ָ
אמר ִ
 11וַ יּ ֺ ֶ
יהוּדה יּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ֻסּכּוֹת
ָה ָארוֹן וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ֽו ָ

- (Q) NV impf inf c 46

ם־א ְשׁ ִ ֑תּי
יתי ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְשׁ ַכּב ִע ִ
ל־בּ ִ
– וַ ֲאנִ י ָאבוֹא ֶא ֵ

NV / c- impf
47
)!(formule

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃
ם־א ֱע ֶשׂה ֶא ַ
– ַחיֶּ ָך וְ ַחי נַ ְפ ֶשָׁך ִא ֶ

48

nar

ל־אוּריָּ ה
ִ
אמר ָדּוִ ד ֶא
 12וַ יּ ֺ ֶ

49

- imp

–

ם־היּוֹם
ֵשׁב ָבּזֶ ה גַּ ַ

50

- w-NV impf

–

וּמ ָחר ֲא ַשׁ ְלּ ֶ ֑חךָּ
ָ

51

nar

52

nar

53

nar

אכל ְל ָפנָ יו
וַ יּ ֺ ַ

54

nar

וַ יֵּ ְשׁ ְתּ

וּמ ָמּ ֳח ָ ֽרת׃
ירוּשׁ ַל ִם ָבּיּוֹם ַההוּא ִ
אוּריָּ ה ִב ָ
וַ יֵּ ֶשׁב ִ
 13וַ יִּ ְק ָרא לוֹ ָדוִ ד
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55

nar

וַ יְ ַשׁ ְכּ ֵ ֑רהוּ

56

/inf c

nar

ם־ע ְב ֵדי ֲאד ֹנָ יו
וַ יֵּ ֵצא ָב ֶע ֶרב ִל ְשׁ ַכּב ְבּ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ ִע ַ

57

neg-pf

w-NV

ל־בּיתוֹ לֹא יָ ָ ֽרד׃
וְ ֶא ֵ

58

sig

59

nar

ל־יוֹאב
וַ יִּ ְכתֹּב ָדּוִ ד ֵס ֶפר ֶא ָ ֑

60

nar

אוּריָּ ה׃
וַ יִּ ְשׁ ַלח ְבּיַ ד ִ

61

nar

62

 14וַ יְ ִהי ַבבּ ֶֹקר

 15וַ יִּ ְכתֹּב ַבּ ֵסּ ֶפר ֵלאמֹר

- imp

–

63

- w-pf

– וְ ַשׁ ְב ֶתּם ֵמ ַא ֲח ָריו

64

- w-pf

– וְ נִ ָכּה

65

- w-pf

– וָ ֵ ֽמת׃

66

sig

67

inf c

/c-pf

nar

ת־אוּריָּ ה ֶאל־מוּל ְפּנֵ י ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ֲחזָ ָקה
ִ
ָהבוּ ֶא

ל־ה ִ ֑עיר
יוֹאב ֶא ָ
 16וַ יְ ִהי ִבּ ְשׁמוֹר ָ
י־חיִ ל ָשׁם׃
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יָ ַדע ִכּי ַאנְ ֵשׁ ַ
ת־אוּריָּ ה ֶא ַ
ִ
וַ יִּ ֵתּן ֶא

68

nar

69

nar

יוֹאב
וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ֶאת־ ָ֔

70

nar

ן־ה ָעם ֵמ ַע ְב ֵדי ָדִו֑ד
וַ יִּ פֹּל ִמ ָ

71

nar

אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי׃
וַ יָּ ָמת גַּ ם ִ

72

nar

73

nar

74

nar

75

/inf c

- NV

76

)!- w-pf (sig

77

- c-impf

78

- w-pf

79

- - Q-pf

80

- - Q-neg-pf /c-pf

81

- - Q-pf

82

- - Q-neg-NV pf

 17וַ יֵּ ְצאוּ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר

יוֹאב
 18וַ יִ ְש ַלּח ָ
ל־דּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה׃
וַ יַ גֵּ ד ְל ָדוִ ד ֵאת ָכּ ִ
ת־ה ַמּ ְל ָאְך ֵלאמֹר
 19וַ יְ ַצו ֶא ַ
ל־ה ֶמּ ֶלְך׃
ל־דּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְל ַד ֵבּר ֶא ַ
לּוֹתָך ֵאת ָכּ ִ
– ְכּ ַכ ְ
 – 20וְ ָהיָ ה
ם־תּ ֲע ֶלה ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶלְך
– ִא ַ
– וְ ָא ַמר ְלָך
ל־ה ִעיר ְל ִה ָלּ ֵ ֑חם
דּוּע נִ גַּ ְשׁ ֶתּם ֶא ָ
– – ַמ ַ
––

חוֹמה׃
ֲהלוֹא יְ ַד ְע ֶתּם ֵאת ֲא ֶשׁר י ֹרוּ ֵמ ַעל ַה ָ ֽ

ימ ֶלְך ֶבּן־יְ ֻר ֶבּ ֶשׁת
ת־א ִב ֶ
י־ה ָכּה ֶא ֲ
ִ – – 21מ ִ
––

חוֹמה
יכה ָע ָליו ֶפּ ַלח ֶר ֶכב ֵמ ַעל ַה ָ
לוֹא־א ָשּׁה ִה ְשׁ ִל ָ
ִ
ֲה
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83

)!( - - nar

84

- - Q-pf

85

- w-pf

86

- - NV pf

87

nar

88

nar

וַ יָּבֹא

89

nar

יוֹאב׃
ל־א ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ ָ ֽ
וַ יַּ גֵּ ד ְל ָדוִ ד ֵאת ָכּ ֲ

90

nar

91

- c-pf

92

)!( - nar

– וַ יֵּ ְצאוּ ֵא ֵלינוּ ַה ָשּׂ ֶ ֑דה

93

)!( - nar

ד־פּ ַתח ַה ָשּׁ ַער׃
יהם ַע ֶ
– וַ נִּ ְהיֶ ה ֲע ֵל ֶ

94

)!( - nar

חוֹמה
ל־ע ָב ֶדָך ֵמ ַעל ַה ָ֔
מּוֹרים ֶא ֲ
 – 24וַ יֹּרוּ ַה ִ

95

)!( - nar

96

- w-NV pf

97

nar

98

- x-impf

99

- - vet impf

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
– – ַאל־יֵ ַרע ְבּ ֵעינֶ יָך ֶא ַ

101

- - c-x-impf

אכל ֶה ָ ֑ח ֶרב
– – ִכּי ָכזֹה וְ ָכזֶ ה תּ ֺ ַ

102

- - imp

––

ל־ה ִעיר
ַה ֲחזֵ ק ִמ ְל ַח ְמ ְתָּך ֶא ָ

103

- - imp

– – וְ ָה ְר ָסהּ

104

- imp

105

nar

– – וַ יָּ ָמת ְבּ ֵת ֵ֔בץ
חוֹמה
ל־ה ָ ֑
– – ָל ָמּה נִ גַּ ְשׁ ֶתּם ֶא ַ
– וְ ָא ַמ ְר ְתּ
––

אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי ֵ ֽמת׃
גַּ ם ַע ְב ְדָּך ִ

 22וַ יֵּ ֶלְך ַה ַמּ ְל ָ ֑אְך

ל־דּוִ ד
אמר ַה ַמּ ְל ָאְך ֶא ָ
 23וַ יּ ֺ ֶ
– ִכּי־גָ ְברוּ ָע ֵלינוּ ָ ֽה ֲאנָ ִשׁים

– וַ יָּ מוּתוּ ֵמ ַע ְב ֵדי ַה ֶ ֑מּ ֶלְך
אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי ֵ ֽמת׃ ס
– וְ גַ ם ַע ְב ְדָּך ִ
ל־ה ַמּ ְל ָאְך
אמר ָדּוִ ד ֶא ַ
 25וַ יּ ֺ ֶ
ל־יוֹאב
ָ
אמר ֶא
– כֹּה־ת ֺ ַ

– וְ ַחזְּ ֵקהוּ׃
אוּר ָ֔יּה
 26וַ ִתּ ְשׁ ַמע ֵא ֶשׁת ִ
ישׁהּ
אוּריָּ ה ִא ָ ֑
י־מת ִ
ִכּ ֵ

)/c-pf (pt

106

nar

107

nar

108

nar

וַ יִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד

109

nar

ל־בּיתוֹ
וַ יַּ ַא ְס ָפהּ ֶא ֵ

110

nar

וַ ְתּ ִהי־לוֹ ְל ִא ָשּׁה

ל־בּ ְע ָ ֽלהּ׃
וַ ִתּ ְספֹּד ַע ַ
 27וַ יַּ ֲעבֹר ָה ֵא ֶבל
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111

nar

וַ ֵתּ ֶלד לוֹ ֵ ֑בּן

112

nar

ר־ע ָשׂה ָדוִ ד ְבּ ֵעינֵ י יְ הוָ ה׃ פ
וַ יֵּ ַרע ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ָ

113

nar

114

nar

וַ יָּבֹא ֵא ָליו

115

nar

אמר לוֹ
וַ יּ ֺ ֶ

 12,1וַ יִּ ְשׁ ַלח יְ הוָ ה ֶאת־נָ ָתן ֶאל־ ָדּ ִ֔וד

116

–

117

– ֶא ָחד ָע ִשׁיר

118

– וְ ֶא ָחד ָ ֽראשׁ׃

ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים ָהיוּ ְבּ ִעיר ֶא ָ֔חת

119

– 2

וּב ָקר ַה ְר ֵבּה ְמאֹד׃
ְל ָע ִשׁיר ָהיָ ה צֹאן ָ

120

– 3

וְ ָל ָרשׁ ֵאין־כֹּל

121

ם־כּ ְב ָשׂה ַא ַחת ְק ַטנָּ ה ֲא ֶשׁר ָק ָ֔נה
– ִכּי ִא ִ

122

– וַ יְ ַחיֶּ ָה

123

ם־בּנָ יו יַ ְח ָ ֑דּו
– וַ ִתּגְ ַדּל ִעמּוֹ וְ ִע ָ

124

אכל
– ִמ ִפּתּוֹ ת ֺ ַ

125

–

וּמכֹּסוֹ ִת ְשׁ ֶתּה
ִ

126

–

וּב ֵחיקוֹ ִת ְשׁ ָ֔כּב
ְ

127

– וַ ְתּ ִהי־לוֹ ְכּ ַבת׃

128

 – 4וַ יָּבֹא ֵה ֶלְך ְל ִאישׁ ֶה ָע ִשׁיר

129

וּמ ְבּ ָק ֔רוֹ ַל ֲעשׂוֹת ָלא ֵֹר ַח ַה ָבּא־לוֹ
– וַ יַּ ְחמֹל ָל ַק ַחת ִמצֹּאנוֹ ִ

130

ת־כּ ְב ַשׂת ָהר ֹאשׁ
– וַ יִּ ַקּח ֶא ִ

131
132

–

וַ יַּ ֲע ֶשׂ ָה ָל ִאישׁ ַה ָבּא ֵא ָליו׃

אד
ר־אף ָדּוִ ד ָבּ ִאישׁ ְמ ֑ ֹ
 5וַ יִּ ַח ַ

133

אמר ֶאל־נָ ָ֔תן
וַ יּ ֺ ֶ

134

– ַחי־יְ הוָ ה

135

– ִכּי ֶבן־ ָמוֶ ת ָה ִאישׁ ָהע ֶֹשׂה ֽז ֹאת׃

136

ת־ה ִכּ ְב ָשׂה יְ ַשׁ ֵלּם ַא ְר ַבּ ָ ֑תּיִם
 – 6וְ ֶא ַ

137

–

138

א־ח ָ ֽמל׃
– וְ ַעל ֲא ֶשׁר ל ֹ ָ

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶא ַ
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139

ל־דּוִ ד
אמר נָ ָתן ֶא ָ
 7וַ יּ ֺ ֶ

140

– ַא ָתּה ָה ִ ֑אישׁ

141

ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹה־א ַמר יְ הוָ ה ֱא ֵ
– כּ ָ

142

– – ָאנ ִֹכי ְמ ַשׁ ְח ִתּיָך ְל ֶמ ֶלָך ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

143

– – וְ ָאנ ִֹכי ִה ַצּ ְל ִתּיָך ִמיַּ ד ָשׁאוּל׃

144

ת־בּית ֲאד ֹנֶ יָך
 – – 8וָ ֶא ְתּנָ ה ְלָך ֶא ֵ

145

יקָך
– – וְ ֶאת־נְ ֵשׁי ֲאד ֹנֶ יָך ְבּ ֵח ֶ ֔

146

יהוּדה
ת־בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ ֑
– – וָ ֻא ְתּנָ ה ְלָך ֶא ֵ

147

– – וְ ִאם־ ְמ ֔ ָעט

148

– – וְ א ִֹס ָפה ְלָּך ָכּ ֵהנָּ ה וְ ָכ ֵ ֽהנָּ ה׃

149

ת־דּ ַבר יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינַ י
ית ֶא ְ
דּוּע ָבּזִ ָ
ַ – – 9מ ַ

150

ית ַב ֶ֔ח ֶרב
יתּי ִה ִכּ ָ
אוּריָּ ה ַה ִח ִ
– – ֵאת ִ

151

ת־א ְשׁ ֔תּוֹ ָל ַק ְח ָתּ ְלָּך ְל ִא ָ ֑שּׁה
– – וְ ֶא ִ

152

– – וְ אֹתוֹ ָהרגְ ָתּ ְבּ ֶח ֶרב ְבּנֵ י ַעמּוֹן׃

153

 – – 10וְ ַע ָתּה

154

––

ד־עוֹל֑ם
ָ
יתָך ַע
לֹא ָתסוּר ֶח ֶרב ִמ ֵבּ ְ

155

––

ֵע ֶקב ִכּי ְבזִ ָ֔תנִ י

156

––

157

אוּריָּ ה ַה ִח ִתּי ִל ְהיוֹת ְלָך ְל ִא ָ ֽשּׁה׃
ת־א ֶשׁת ִ
וַ ִתּ ַקּח ֶא ֵ

 – 11כֹּה ָא ַמר יְ הוָ ה

158

––

159

יתָך
– – ֵמ ִקים ָע ֶליָך ָר ָעה ִמ ֵבּ ֶ֔

160

– – וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶאת־נָ ֶשׁיָך ְל ֵעינֵ יָך

161

– – וְ נָ ַת ִתּי ְל ֵר ֶע֑יָך

162

– – וְ ָשׁ ַכב ִעם־נָ ֶשׁיָך ְל ֵעינֵ י ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַהזֹּאת׃

163
164
165
166

ִהנְ נִ י

ית ַב ָ ֑סּ ֶתר
ִ – – 12כּי ַא ָתּה ָע ִשׂ ָ
ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
– – וַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשׂה ֶא ַ
נֶ גֶ ד ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נֶ גֶ ד ַה ָ ֽשּׁ ֶמשׁ׃ ס
אמר ָדּוִ ד ֶאל־נָ ָתן
 13וַ יּ ֺ ֶ
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167

יהו֑ה
אתי ַל ָ
– ָח ָט ִ

168

ל־דּוִ ד
אמר נָ ָתן ֶא ָ
וַ יּ ֺ ֶ

169

–

אתָך
גַּ ם יְ הוָ ה ֶה ֱע ִביר ַח ָטּ ְ

170

–

לֹא ָתמוּת׃

171

ֶ – 14א ֶפס ִכּי־נִ ֵאץ נִ ַא ְצ ָתּ ֶאת־א ֵֹיְבי יְ הוָ ה ַבּ ָדּ ָבר ַה ֶזּ֑ה

172
173

Sd 9,6–21
1

–

גַּ ם ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ְלָך מוֹת יָמוּת׃

ל־בּיתוֹ ...
 15וַ יֵּ ֶלְך נָ ָתן ֶא ֵ

6

ל־בּית ִמ ֔לּוֹא
ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם וְ ָכ ֵ
וַ יֵּ ָא ְספוּ ָכּ ַ

2

וַ יֵּ ְל ֔כוּ

3

ם־אלוֹן ֻמ ָצּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ֶכם׃
ימ ֶלְך ְל ֶ ֑מ ֶלְך ִע ֵ
ת־א ִב ֶ
וַ יַּ ְמ ִליכוּ ֶא ֲ

4

7

יוֹתם
וַ יַּ גִּ דוּ ְל ָ

5

וַ יֵּ ֶלְך

6

וַ יַּ ֲעמֹד ְבּרֹאשׁ ַהר־גְּ ִר ִ֔זים

7

וַ יִּ ָשּׂא קוֹלוֹ

8

וַ יִּ ְק ָ ֑רא

9

אמר ָל ֶהם
וַ יּ ֺ ֶ

10

– ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי ַבּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם

11

ֹלהים׃
יכם ֱא ִ
– וְ יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ

12

8

יהם ֶ ֑מ ֶלְך
– ָהלוְֹך ָ ֽה ְלכוּ ָה ֵע ִ֔צים ִל ְמשׁ ַֹח ֲע ֵל ֶ

13

אמרוּ ַלזַּ יִ ת
– וַ יּ ֺ ְ

14

– – ָמ ְל ָכה ָע ֵ ֽלינוּ׃

15

9

אמר ָל ֶהם ַה ָ ֽזּ יִ ת
– וַ יּ ֺ ֶ

16

––

17

ל־ה ֵע ִ ֽצים׃
נוּע ַע ָ
– – וְ ָה ַל ְכ ִתּי ָל ַ

18
19

10

ֹלהים וַ ֲאנָ ִשׁים
יְכ ְבּדוּ ֱא ִ
ר־בּי ַ
ת־דּ ְשׁנִ י ֲא ֶשׁ ִ
ֶה ֳח ַד ְל ִתּי ֶא ִ

אמרוּ ָה ֵע ִצים ַל ְתּ ֵא ָנ֑ה
– וַ יּ ֺ ְ
––

י־א ְתּ
ְל ִכ ַ
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20
21

– – ָמ ְל ִכי ָע ֵ ֽלינוּ׃
11

אמר ָל ֶהם ַה ְתּ ֵאנָ ה
– וַ תּ ֺ ֶ

22

––

טּוֹבה
נוּב ִתי ַה ָ ֑
ת־תּ ָ
ֶה ֳח ַד ְל ִתּי ֶאת־ ָמ ְת ִקי וְ ֶא ְ

23

––

ל־ה ֵע ִ ֽצים׃
נוּע ַע ָ
וְ ָה ַל ְכ ִתּי ָל ַ

24

12

אמרוּ ָה ֵע ִצים ַל ֔ ָגּ ֶפן
– וַ יּ ֺ ְ

25

––

26

– – ָמ ְל ִכי ָע ֵ ֽלינוּ׃

27

13

י־א ְתּ
ְל ִכ ַ

אמר ָל ֶהם ַה ֔ ָגּ ֶפן
– וַ תּ ֺ ֶ

28

––

29

ל־ה ֵע ִ ֽצים׃
נוּע ַע ָ
– – וְ ָה ַל ְכ ִתּי ָל ַ

30

14

ֹלהים וַ ֲאנָ ִ ֑שׁים
ירוֹשׁי ַה ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ֱא ִ
ֶה ֳח ַד ְל ִתּי ֶאת־ ִתּ ִ

ל־ה ֵע ִצים ֶאל־ ָה ָא ָטד
אמרוּ ָכ ָ
– וַ יּ ֺ ְ

31

––

32

ְך־ע ֵ ֽלינוּ׃
– – ְמ ָל ָ

33

15

34

ֵלְך ַא ָתּה

ל־ה ֵע ִצים
אמר ָה ָא ָטד ֶא ָ
– וַ יּ ֺ ֶ
יכם
– – ִאם ֶבּ ֱא ֶמת ַא ֶתּם מ ְֹשׁ ִחים א ִֹתי ְל ֶמ ֶלְך ֲע ֵל ֶ

35

––

36

– – ֲחסוּ ְב ִצ ִלּי

37

ם־איִ ן ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ִמן־ ָה ָא ָטד
– – וְ ִא ַ

38

ת־א ְרזֵ י ַה ְלּ ָבנוֹן׃
אכל ֶא ַ
– – וְ ת ֺ ַ

39

16

בֹּאוּ

– וְ ַע ָתּה

40

יתם
וּב ָת ִמים ֲע ִשׂ ֶ֔
ם־בּ ֱא ֶמת ְ
– ִא ֶ

41

ימ ֶלְך
ת־א ִב ֶ ֑
– וַ ַתּ ְמ ִליכוּ ֶא ֲ

42

יתוֹ
ם־בּ ֔
יתם ִעם־יְ ֻר ַבּ ַעל וְ ִע ֵ
ם־טוֹבה ֲע ִשׂ ֶ
ָ
– וְ ִא

43

יתם לוֹ׃
ם־כּגְ מוּל יָ ָדיו ֲע ִשׂ ֶ
– וְ ִא ִ

44

17

–

ֲא ֶשׁר־נִ ְל ַחם ָא ִבי ֲע ֵל ֶיכ֑ם

45

–

וַ יַּ ְשׁ ֵלְך ֶאת־נַ ְפשׁוֹ ִמנֵּ גֶ ד

46

–

וַ יַּ ֵצּל ֶא ְת ֶכם ִמיַּ ד ִמ ְד ָ ֽי ן׃

47

18

ל־בּית ָא ִבי ַהיּ֔ וֹם
– וְ ַא ֶתּם ַק ְמ ֶתּם ַע ֵ
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ל־א ֶבן ֶא ָ ֑חת
ֶ ת־בּנָ יו ִשׁ ְב ִעים ִאישׁ ַע
ָ – וַ ַתּ ַה ְרגוּ ֶא

48

ל־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם
ַ ן־א ָמתוֹ ַע
ֲ ימ ֶלְך ֶבּ
ֶ ת־א ִב
ֲ – וַ ַתּ ְמ ִליכוּ ֶא

49

יכם הוּא׃
ֶ – ִכּי ֲא ִח

50

ם־בּיתוֹ ַהיּוֹם ַה ֶזּ֑ה
ֵ יתם ִעם־יְ ֻר ַבּ ַעל וְ ִע
ֶ וּב ָת ִמים ֲע ִשׂ
ְ ם־בּ ֱא ֶמת
ֶ – וְ ִא

19

51

ימ ֶלְך
ֶ – ִשׂ ְמחוּ ַבּ ֲא ִב

53

– וְ יִ ְשׂ ַמח גַּ ם־הוּא ָבּ ֶ ֽכם׃

54

ימ ֶלְך
ֶ ם־איִ ן ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ֵמ ֲא ִב
ַ – וְ ִא

20

55

ת־בּית ִמלּוֹא
ֵ ת־בּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם וְ ֶא
ַ אכל ֶא
ַ ֺ – וְ ת

56

וּמ ֵבּית ִמ ֔לּוֹא
ִ – וְ ֵת ֵצא ֵאשׁ ִמ ַבּ ֲע ֵלי ְשׁ ֶכם

57

ימ ֶלְך׃
ֶ ת־א ִב
ֲ תוֹכל ֶא
ַ ְ– ו

58

יוֹתם
ָ֔ וַ יָּ נָ ס

21

59

וַ ְיִּב ַרח

60

וַ יֵּ ֶלְך ְבּ ֵ ֑א ָרה

61

ימ ֶלְך ָא ִחיו׃ פ
ֶ וַ יֵּ ֶשׁב ָשׁם ִמ ְפּנֵ י ֲא ִב

62

Performativní mluvení
•
•
•
•

Zvláštním typem textů jsou takové promluvy, k jejichž povaze patří současně mimojazykové prvky (gesta, úkony, performance).
Typickými jazykovými znaky jsou perspektiva mluvčího v 1. os a osloveného 2. os;
aktivní sloveso v présentu (aktuálnost dění).
Typickými promluvami tohoto typu jsou zapřísahací formule, výroky požehnání či
výroky při jiných úkonech, které doprovází, resp. spoluvytváří „slovo“ (provolání
jména, vyhlášení závazku smlouvy apod.).
Slovesa mohou být ve tvarech imperfekta (např. formule požehnání), ale s velmi
podobným významem (tj. bez výrazné retrospektivní perspektivy) také perfekta
(např. formule přísahy, profétická formule Hospodinova promluvení aj.). Při velkém
důrazu, stylistickém ozvláštnění či věcně specifickém kontextu se užívá tzv. figura
etymologica (zesílení určitého tvaru slovesa infinitivem absolutem, a to jak ve vazbě
s imperfektem, tak s perfektem).
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texty:
Gn 22,16
1

nar

2

NV pf

3

)NV (formule

4

c-inf abs impf

5

w-inf abs impf
)(2× fig. etym.

16

אמר
וַ יּ ֹ ֶ
–

ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי

נְ ֻאם־יְ הוָ ה
17

י־ב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך
ִכּ ָ
וְ ַה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה ֶאת־זַ ְר ֲעָך

Jr 1,8
1

imp

2

c-NV nom /inf c

3

)NV (formule

8

יהם
ל־תּ ָירא ִמ ְפּנֵ ֶ
ַא ִ
י־א ְתָּך ֲאנִ י ְל ַה ִצּ ֶלָך
ִכּ ִ
נְ ֻאם־יְ הוָ ה

Ž 121
1

1

ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹת

2

ל־ה ָה ִ ֑רים
ֶא ָשּׂא ֵעינַ י ֶא ֶ

3

ֵמ ַאיִ ן יָבֹא ֶעזְ ִ ֽרי׃

4

2

הו֑ה ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִם וָ ָא ֶרץ׃
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם יְ ָ

5

3

ַאל־יִ ֵתּן ַלמּוֹט ַרגְ ֶלָ֑ך

6
7

ַאל־יָ נוּם ֽשׁ ֹ ְמ ֶ ֽרָך׃
4

ִהנֵּ ה

8

לֹא־יָ נוּם

9

שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ישׁן ֵ
וְ לֹא יִ ָ ֑

10

5

11
12
13

יְ הוָ ה שׁ ְֹמ ֶ ֑רָך
ינ ָך׃
יְמ ֶ ֽ
יְ הוָ ה ִצ ְלָּך ַעל־יַ ד ִ

6

א־יַכּ ָכּה
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ל ֹ ֶ
ָ
וְ יָ ֵר ַח ַבּ ָ ֽלּיְ ָלה׃
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14

7

15
16

ל־רע
יְ הוָ ה יִ ְשׁ ָמ ְרָך ִמ ָכּ ָ ֑
יִ ְשׁמֹר ֶאת־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃

8

ד־עוֹלם׃
ָ
וּבוֹאָך ֵמ ַע ָתּה וְ ַע
ֶ֑
אתָך
ר־צ ְ
יְ הוָ ה יִ ְשׁ ָמ ֵ

Ž 129
1

1

ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת

2

עוּרי
ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ַ ֑

3

אמר־נָ א יִ ְשׂ ָר ֵאל
יֹ ַ

4

2

5
6

א־יָכלוּ ִלי׃
גַּ ם ל ֹ ְ
3

7
8

4

5

6

יִ ְהיוּ ַכּ ֲח ִציר גַּ גּ֑ וֹת
יָבשׁ׃
ֶשׁ ַקּ ְד ַמת ָשׁ ַלף ֵ ֽ

7

15
16

יֵ בֹשׁוּ
וְ יִ סֹּגוּ ָאחוֹר כֹּל שׂנְ ֵאי ִציּוֹן׃

13
14

יְ הוָ ה ָצ ִ ֑דּיק
ִק ֵצּץ* ֲעבוֹת* ְר ָשׁ ִ ֽעים׃

11
12

ַעל־גַּ ִבּי* ָח ְרשׁוּ* ח ְֹר ִ ֑שׁים
יתם׃
ֶה ֱא ִריכוּ ְל ַמ ֲענִ ָ ֽ

9
10

עוּרי
ַר ַבּת ְצ ָררוּנִ י ִמנְּ ָ ֑

קוֹצר*
ֶשׁלֹּא ִמ ֵלּא ַכפּוֹ ֵ
וְ ִח ְצנוֹ* ְמ ַע ֵ ֽמּר*׃

8

וְ לֹא ָ ֽא ְמרוּ ָהע ְֹב ִרים

17

– ִבּ ְר ַכּת־יְ הוָ ה ֲא ֵל ֶיכ֑ם

18

– ֵבּ ַר ְכנוּ ֶא ְת ֶכם ְבּ ֵשׁם יְ הוָ ה׃

142

| “ֲ = „úvazek“, „lanovíעבֹת | “ = „odříznout“, „odetnoutקצץ | “ = „oratחרשׁ | “ = „zádaגַּ ב 142
“ = „vázat snopyעמר | “ = „náručח ֶֹצן | “ = „žnout, sklízetקסר
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Modus výpovědi
)Zápor (K 93; W 41; S 51.2
ַ (particulaeאל  neboלֹא • Nejčastějším způsobem vyjádření negace je užití částic
negationis).
ַ se užívá v zabraňovacích výrocích (podobně jako řecká záporka μή neboאל Částice
ַ zákaz (tvaryאל latinská nē). Ve spojení se slovesy 2. os impf (jus) vyjadřuje částice
ַ může být zesílena příklonnouאל imperativu se neslučují se záporkami). Záporka
.־נָ א částicí

•

ַ.איִ ן ֵ /אין V nominálních větách či nominálních vazbách je záporkou částice

•

ִ.בּ ְל ִתּי S infinitivními vazbami (inf c) se pojí záporka

•

ְ.בּ ִלי ַבּל ֶא ֶפס ֶט ֶרם ֶפּן K dalším, méně frekventovaným záporkám patří např.

•

Ve větě se užívá pouze jeden zápor.

•
• věty:

יתי וָ ֶא ְשׁפְֹּך ֶאת־נַ ְפ ִשׁי
ת־רוּח ָאנ ִֹכי וְ יַ יִ ן וְ ֵשׁ ָכר לֹא ָשׁ ִת ִ
ַ
אמר לֹא ֲאד ֹנִ י ִא ָשּׁה ְק ַשׁ
 1.וַ ַתּ ַען ַחנָּ ה וַ תּ ֹ ֶ
י־ק ְשׁ ָתה
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ָמּנוּ ִכּ ָ
י־כ֑ן וְ ָא ְמרוּ לֹא־יֵ ֵשׁב ֲארוֹן ֱא ֵ
י־א ְשׁדּוֹד ִכּ ֵ
ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃  2.וַ יִּ ְראוּ ַאנְ ֵשׁ ַ
יָ דוֹ ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָדּגוֹן ֱא ֵ
ל־תּ ְיר ִאי ִכּי ֵבן יָ ָל ְ֑ד ְתּ וְ לֹא ָענְ ָתה
יה ַא ִ
ֹלהינוּ׃  3.וַ ְתּ ַד ֵבּ ְרנָ ה ַהנִּ ָצּבוֹת ָע ֶל ָ
מוּאל ָמה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ֶליָך ַאל־נָ ה ְת ַכ ֵחד ִמ ֶ ֑מּנִּ י׃ .
ל־שׁ ֵ
אמר ֵע ִלי ֶא ְ
א־שׁ ָתה ִל ָבּהּ׃  4.וַ יּ ֺ ֶ
וְ ל ֹ ָ
ל־תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד
ֶ
ב־לְך ַא
אמר יְ הוָ ה ֵא ַלי ַר ָ
 5וַ יִּ ְת ַע ֵבּר יְ הוָ ה ִבּי ְל ַמ ַענְ ֶכם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ָל֑י וַ יּ ֹ ֶ
ת־ה ָדּם ַהזֶּ ה וְ ֵעינֵ ינוּ לֹא ָראוּ׃ ַכּ ֵפּר ְל ַע ְמָּך
ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה׃ ... 6.וְ ָענוּ וְ ָא ְמרוּ יָ ֵדינוּ לֹא ָ ֽשׁ ְפכוּ ֶא ַ
תוֹרה
ל־תּ ֵתּן ָדּם נָ ִקי ְבּ ֶק ֶרב ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל׃ ִ 7.כּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
ית יְ הוָ ה וְ ַא ִ
ר־פּ ִד ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁ ָ
ירוּשׁ ָ ֽל ִם׃ לֹא־יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל־גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא־יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה׃  8.וְ ִצוָּ ה יְ הוָ ה
ְוּד ַבר־יְ הוָ ה ִמ ָ
הוה׃ .
ר־צוָּ ה יְ ָ ֽ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ לֹא ָשׁ ַמר ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
י־ל ֶכת ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ל־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ִב ְל ִתּ ֶ
ל־שֹׁלמֹה ַע ַ
ֶא ְ
י־אין ַבּיִת ֲא ֶשׁר
ל־מ ְצ ַריִם וַ ְתּ ִהי ְצ ָע ָקה גְ ד ָֹלה ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם ִכּ ֵ
ל־ע ָב ָדיו וְ ָכ ִ
 9וַ יָּ ָקם ַפּ ְרעֹה ַליְ ָלה הוּא וְ ָכ ֲ
֑יה ֶפּן־יִ ְהיֶ ה
יוֹשׁב ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם ָבּא ָע ֶל ָ
ן־תּ ְכר ֹת ְבּ ִרית ְל ֵ
ֵא ָ
ין־שׁם ֵ ֽמת׃ ִ 10.ה ָשּׁ ֶמר ְלָך ֶפּ ִ
וּל ִב ְל ִתּי־בֹא
ת־היַּ ְר ֵדּן ְ
ל־דּ ְב ֵר ֶיכ֑ם וַ יִּ ָשּׁ ַבע ְל ִב ְל ִתּי ָע ְב ִרי ֶא ַ
ְל ֵ
ף־בּי ַע ִ
מוֹקשׁ ְבּ ִק ְר ֶ ֽבָּך׃  11.וַ יהוָ ה ִה ְת ַאנֶּ ִ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר יְ הוָ ה ֱא ִ
ל־ה ָא ֶרץ ַה ָ
ֶא ָ
ֹלהים נ ֵֹתן ְלָך נַ ֲח ָלה׃ ִכּי ָאנ ִֹכי ֵמת ָבּ ָא ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ֵאינֶ נִּ י ע ֵֹבר
טּוֹבה ַהזֹּאת׃ ַ 12.אל־יֵ ֵצא ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם
ת־ה ָא ֶרץ ַה ָ
ת־היַּ ְר ֵדּן וְ ַא ֶתּם ֽעֹ ְב ִרים ִ ֽו ִיר ְשׁ ֶתּם ֶא ָ
ֶא ַ
ת־ה ָר ָ ֑מה
יעי וַ יִּ ְשׁ ְבּתוּ ָה ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעי׃  13.וַ יַּ ַעל ַבּ ְע ָשׁא ֶמ ֶלְך־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל־יְ ָ ֔
ַה ְשּׁ ִב ִ
הוּדה וַ ֶיִּבן ֶא ָ
~~220

LEKCE 28.

ל־שׁ ֔אוּל לֹא ָאשׁוּב ִע ָ ֑מְּך ִכּי
מוּאל ֶא ָ
אמר ְשׁ ֵ
הוּדה׃  14.וַ יּ ֺ ֶ
ְל ִב ְל ִתּי ֵתּת י ֵֹצא וָ ָבא ְל ָא ָסא ֶמ ֶלְך יְ ָ ֽ
ל־ה ֔בּוֹר
אוּבן ֶא ַ
ת־דּ ַבר יְ הוָ ה וַ יִּ ְמ ָא ְסָך יְ הוָ ה ִמ ְהיוֹת ֶמ ֶלְך ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃  15.וַ יָּ ָשׁב ְר ֵ
ָמ ַא ְס ָתּה ֶא ְ
י־בא׃ .
אמר ַהיֶּ ֶלד ֵא ֶ֔יננּוּ וַ ֲאנִ י ָאנָ ה ֲאנִ ָ ֽ
ל־א ָחיו וַ יּ ֹ ַ ֑
ת־בּגָ ָ ֽדיו׃ וַ יָּ ָשׁב ֶא ֶ
ין־יוֹסף ַבּבּוֹר וַ יִּ ְק ַרע ֶא ְ
ֵ
וְ ִהנֵּ ה ֵא
אמר ַאל־יֵ ַדע־זֹאת יְ הוֹנָ ָתן ֶפּן־יֵ ָע ֵצב*׃
 16וַ יּ ֺ ֶ
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)Otázka (K 91; W 43 a 22; S 51.3
)“ָ „co/jakמה ִ „kdo?“,מי( • Jednočlenné otázky jsou uvozovány buď tázacími zájmeny
יכה ָ „kam?“,אנָ ה ֵ „kde?“,אי ַ /איֶּ ה( nebo tázacími příslovci
דּוּע ֵ „jak“,איְך ֵ /א ָ
ַ „proč“,מ ַ
ָ „k čemu“); tázací zájmena mohou být zapojena do adnominální či předložkovéל ָמּה
ת־מי ִהיא( vazby
ְ „komu patříš?“, dosl. „pro koho – ty?“).ל ִמי ַא ָתּה ַ „čí dcera [je] ona?“,בּ ִ
ֲ (he interה Větné otázky jsou značeny na začátku věty, nejčastěji příklonnou částicíִ („zda?“, „jestliže“). Pro celou větu mohou být užita také výšeאם rogativum), případně
uvedená tázací zájmena nebo tázací příslovce.

•

Otázka nemusí být výslovně vyjádřena tázacími prvky, může vyplynou jen z kontextu či ze sémantiky.

•

,ֲ jímž jsou uváděny rétorickéהלֹא Spojením tázací částice se záporkou vzniká tvar
otázky. Obvykle mají funkci vyjádřit silné positivní tvrzení (implikovanou odpovědí
ֲ „Zdali jsi neslyšel...?“ = „Vždyť jsiהלֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ je samozřejmé a jednoznačné přitakání:
přece slyšel...!“).

•

• věty:

ית׃ ִ 5.מי זֶ ה הוּא׃ 6.
ת־ה ַבּיִת׃ ַ 4.מה־זֹּאת ָע ִשׂ ָ
ִ 1.מי ַא ְתּ׃ ַ 2 .בּת ִמי ַא ְתּ׃ ְ 3.ל ִמי נָ ַת ָתּ ֶא ַ
ֹלהי ֶע ְק ֔רוֹן ִא ֶ
אמר יְ הוָ ה ֶאל־ ַ ֔קיִ ן ֵאי ֶה ֶבל
ם־א ְחיֶ ה ֵמ ֳח ִלי זֶ ה׃  7.וַ יּ ֺ ֶ
אמר ְלכוּ ִד ְרשׁוּ ְבּ ַב ַעל זְ בוּב ֱא ֵ
וַ יּ ֺ ֶ
ֶא ִ ֑חיָך וַ יּ ֺ ֶ
אמר ַה ֶמּ ֶלְך ֵא ָליו
ל־ה ֶמּ ֶלְך וַ יּ ֹ ֶ
יכיְ הוּ ֶא ַ
אמר לֹא יָ ַ ֔ד ְע ִתּי ֲהשׁ ֵֹמר ָא ִחי ָא ֹֽנ ִכי׃  8.וַ יָּבֹא ִמ ָ
ל־הנַּ ַער ַה ַמּגִּ יד לוֹ ֵאיְך
אמר ָדּוִ ד ֶא ַ
ל־רמֹת גִּ ְל ָעד ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִאם־נֶ ְח ָדּל׃  9.וַ יּ ֹ ֶ
יכיְ הוּ ֲהנֵ ֵלְך ֶא ָ
ִמ ָ
יָ ַד ְע ָתּ ִכּ ֵ
ת־אתֹנְ ָך׃ 11.
ית ֶא ֲ
ל־מה ִה ִכּ ָ
אמר ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה ַע ָ
י־מת ָשׁאוּל וִ יהוֹנָ ָתן ְבּנוֹ׃  10.וַ יּ ֹ ֶ
ל־אד ֹנֶ יָך
וּמי ָכמוָֹך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָל ָמּה לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶא ֲ
לוֹא־אישׁ ַא ָתּה ִ
ִ
ל־א ְבנֵ ר ֲה
אמר ָדּוִ ד ֶא ַ
וַ יּ ֹ ֶ
ל־מ ֶמּנּוּ
יתיָך ְל ִב ְל ִתּי ֲא ָכ ִ
ן־ה ֵעץ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
אמר ִמי ִהגִּ יד ְלָך ִכּי ֵעיר ֹם ָ ֑א ָתּה ֲה ִמ ָ
ַה ֶמּ ֶלְך׃  12.וַ יּ ֺ ֶ
אמר ִמי ָאנ ִֹכי ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה
הו֑ה וַ יּ ֺ ֶ
ָא ָ ֽכ ְל ָתּ׃ ְ 13.ל ִמ ַ
י־א ָתּה וְ ָאנָ ה ֵת ֵלְך׃  14.וַ יֵּ ֶשׁב ַה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד ִל ְפנֵ י יְ ָ
יתי ִכּי ֲה ִביא ַֹתנִ י ַעד־ ֲהֹלם*׃
וּמי ֵב ִ
ִ
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אמרוּ ַאיֵּ ה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶ ֽתָּך׃ ִ 16.מי זֶ ה ֶמ ֶלְך ַה ָ֔כּבוֹד
 15.וַ יּ ֺ ְ

הוּדה ֲהלוֹא
וּמי ָבּמוֹת יְ ָ
י־פ ַשׁע יַ ֲעקֹב ֲהלוֹא שׁ ְֹמ ֔רוֹן ִ
יְ הוָ ה גִּ בּוֹר יְ הוָ ה גִּ בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה׃ ִ 17.מ ֶ
אמר ַאְך ִהנֵּ ה
ימ ֶלְך ְליִ ְצ ָחק וַ יּ ֹ ֶ
וּמ ְ
יתי ַ
רוּשׁ ָ ֽל ִם׃ ִ 18.כּי ֶמה ָע ִשׂ ִ
יְ ָ
ה־בּיָ ִדי ָר ָעה׃  19.וַ יִּ ְק ָרא ֲא ִב ֶ
“ = „zarmoutit seעצב 143
ד־הֹלם 144
“ַ = „až semע ֲ
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 ֲהלֹא20. יה׃
ָ ן־אמוּת ָע ֶ ֽל
ָ אמר ֵא ָליו יִ ְצ ָחק ִכּי ָא ַמ ְר ִתּי ֶפּ
ֶ ֹ ִא ְשׁ ְתָּך ִהוא וְ ֵאיְך ָא ַמ ְר ָתּ ֲאח ִֹתי ִהוא וַ יּ
אמר יְ הוָ ה ִמי ָשׂם ֶפּה ָ ֽל ָא ָדם ֲהלֹא ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה׃
ֶ ֹ  וַ יּ21. ר־לי ֲאח ִֹתי ִהוא׃
ִ הוּא ָא ַמ
Přání, záměr, odhodlání (S 51.4)
• Nejsilnějším výrokem vyjadřujícím přání, vůli či záměr jsou věty s imperativy.
•

Mírnější výrok stejného modu výpovědi představují věty s jussivy. Ty se v hebrejštině tvoří jak ve 2., tak ve 3. osobě ([„ ִתּ ֵתּן ִליty] ať dáš mně!“, [„ יַ ַעלוּoni] ať vystoupí!“). Ovšem pouze ve slovesných třídách  ל׳הa  ע׳יוjsou jussivy morfologicky
odlišitelné od tvarů imperfekta, protože tvoří „krátké“ tvary (tzv. apokopáty); u ostatních tříd sloves mají jussivy tentýž tvar jako imperfekta. Jussivy se nejčastěji užívají
ve větách, které vyjadřují nepřímou či zdvořile formulovanou výzvu nebo pokyn
(srv. též např. formule požehnání: „ ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה וְ יִ ְשׁ ְמ ֶרָךať tě Hospodin požehná a střeží
tě!“).

•

Tvary jussivu ve 2. os se záporkou  ַאלvyjadřují zákaz (opis záporného imperativu).

•

Vazba jussivu s částicí  לוּvyjadřuje přání, touhu (לוּ־מ ְתנוּ
ַ
„kéž bychom [byli] zemřeli!“
„[ó] kdybychom tak byli zemřeli!“).

•

Výrazem přání, záměru či odhodlání je u tvarů 1. os imperfekta koncovka ( הhe cohortativum) – tzv. kohortativ (např. ואגַ ְדּ ָלה ְשׁ ֶמָך
ֲ „ וַ ֲא ָב ֲר ָכהpožehnám a učiním veliké
jméno tvé“).

•

Kohortativy (týkající se 1. os), imperativy (2. os) a jussivy (2. a 3. os) tak společně tvoří
skupinu volitivních tvarů. V kontextu promluv se mohou společně vyskytovat tam,
kde mluvčí rozděluje úkoly či přiděluje působnost jednotlivým aktérům („ty udělej X,
on ať vykoná Y a já učiním Z...“).

• věty:

בוּ־ל ֶכם
ָ אמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָריו ְשׁ
ֶ ֺ  וַ יּ2. ְך־ע ֵלינוּ׃
ָ ל־ה ָא ָ ֑טד ֵלְך ַא ָתּה ְמ ָל
ָ ל־ה ֵע ִצים ֶא
ָ אמרוּ ָכ
ְ ֹ  וַ יּ1.
ֹלהים יְ ִהי אוֹר
ִ אמר ֱא
ֶ ֹ  וַ יּ3. יכם׃
ֽ ֶ שׁוּבה ֲא ֵל
ָ ָם־ה ֲח ֔מוֹר וַ ֲאנִ י וְ ַהנַּ ַער נֵ ְל ָכה ַעד־ ֑כֹּה וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ נ
ַ פֹּה ִע
. אמר יְ הוָ ה ֵ ֽא ֲר ָדה־נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה׃
ֶ ֹ  וַ יּ5. ל־דּוִ ד ֵלְ֑ך ַוֽיהוָ ה יִ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמְּך׃
ָ אמר ָשׁאוּל ֶא
ֶ ֹ  וַ יּ4. וַ יְ ִהי־אוֹר׃
ֵ הוּדה ִשׁ ְפטוּ־נָ א ֵבּינִ י
אמר ַא ְב ָרם ֶאל־לוֹט ַאל־נָ א
ֶ ֹ  וַ יּ7. וּבין ַכּ ְר ִמי׃
֑ ָ ְרוּשׁ ַל ִם וְ ִאישׁ י
ָ ְיוֹשׁב י
ֵ  וְ ַע ָתּה6
ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ יָך
ָ י־אנָ ִשׁים ַא ִחים ֲאנַ ְחנוּ׃ ֲהלֹא ָכ
ֲ וּבין ר ֶֹע֑יָך ִכּ
ֵ וּבין ר ַֹעי
ֵ וּב ֶינ֑יָך
ֵ ְת ִהי ְמ ִר ָיבה ֵבּינִ י
ת־מזְ ַבּח
ִ ת־בּנְ ָך וְ יָ מֹת ִכּי נָ ַתץ ֶא
ִ הוֹצא ֶא
ֵ
ל־יוֹאשׁ
ָ
אמרוּ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ֶא
ְ ֹ  וַ יּ8. ִה ָפּ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָל֑י׃
ָ ַה ַבּ ַעל וְ ִכי ָכ ַרת ָה ֲא ֵשׁ ָרה ֲא ֶשׁ
אמר יְ הוָ ה
ֶ ֹ  וַ יּ10. ל־ה ָעם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶלְך ֲאד ֹנִ ָיּֽהוּ׃
ָ אמרוּ ָכ
ְ ֹ  וַ יּ9. ר־ע ָ ֽליו׃
ינ ָך וְ ַא ְר ֶבּה
֑ ֶ וּב
ֵ יתי ֵבּינִ י
ִ י־אל ַשׁ ַדּי ִה ְת ַה ֵלְּך ְל ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים׃ וְ ֶא ְתּנָ ה ְב ִר
אוֹתָך
ְ
ֵ ִל־א ְב ָרם ֲאנ
ַ ֶא
ָ אוּלי
ַ אמר ַא ְב ָר ָהם ַאל־נָ א יִ ַחר ַלאד ֹנָ י וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה
ֹ ֽ ִבּ ְמאֹד ְמ
אמר
ֶ ֹ ֹלשׁים וַ יּ
֑ ִ יִמּ ְצאוּן ָשׁם ְשׁ
ֶ ֹ  וַ יּ11. אד׃
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מּוֹל ְד ְתָּך
וּמ ַ
ְך־לָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ל־א ְב ָרם ֶל ְ
אמר יְ הוָ ה ֶא ַ
ֹלשׁים׃  12.וַ יּ ֹ ֶ
ם־א ְמ ָצא ָשׁם ְשׁ ִ ֽ
לֹא ֶ ֽא ֱע ֶ֔שׂה ִא ֶ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ְר ֶ ֽאךָּ ׃ וְ ֶ ֽא ֶע ְשָׂך ְלגוֹי גָּ ֔דוֹל וַ ֲא ָב ֶר ְכָך וַ ֲאגַ ְדּ ָלה ְשׁ ֶ ֑מָך וֶ ְהיֵ ה ְבּ ָר ָ ֽכה׃
וּמ ֵבּית ָא ִביָך ֶא ָ
ִ
הוֹשׁ ָפט ַה ֵאין
אמר יְ ָ
אר וְ נִ ְב ְרכוּ ְבָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָ ֽמה׃  13.וַ יּ ֹ ֶ
וּמ ָק ֶלּ ְלָך ָא ֑ ֹ
וַ ֲא ָ ֽב ֲר ָכה ְמ ָב ְר ָכיָך ְ
ל־ע ֵ ֑מּנוּ
קוּמה וְ נָ ֻשׁ ָבה ֶא ַ
ָ
ל־ר ֵעהוּ
אמרוּ ִאישׁ ֶא ֵ
פֹּה נָ ִביא ַליהוָ ה עוֹד וְ נִ ְד ְר ָשׁה ֵמאוֹתוֹ׃  14.וַ יּ ֺ ְ
מוֹל ְד ֵ ֽתּנוּ׃  15.יִ ְֽיראוּ ֵמיְ הוָ ה ָכּ ָ
ל־א ֶרץ ַ
וְ ֶא ֶ
י־א ָתּה
ֹלהים ָשׁ ְפ ָטה ָה ָ ֑א ֶרץ ִכּ ַ
קוּמה ֱא ִ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃ ָ 16.
ל־מ ְשׁ ְפּחוֹת
י־א ֶרץ וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנֶ יָך ָכּ ִ
ִתנְ ַחל ְבּ ָכ ַ
ל־א ְפ ֵס ָ
ל־הגּוֹיִם׃  17.יִ זְ ְכּרוּ וְ יָ ֻשׁבוּ ֶאל־יְ הוָ ה ָכּ ַ
ֹלהים לוּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל יִ ְחיֶ ה
ל־ה ֱא ִ
אמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
גּוֹיִם׃ ִכּי ַליהוָ ה ַה ְמּ ָ ֑
לוּכה וּמ ֵֹשׁל ַבּגּוֹיִם׃  18.וַ יּ ֹ ֶ
ישׁע ִהנֵּ ה־נָ א
ל־א ִל ָ
יאים ֶא ֱ
י־הנְּ ִב ִ
אמרוּ ְבנֵ ַ
אמר ָל ָבן ֵ ֑הן לוּ יְ ִהי ִכ ְד ָב ֶ ֽרָך׃  20.וַ יּ ֹ ְ
ְל ָפנֶ יָך׃  19.וַ יּ ֹ ֶ
רוּח יְ הוָ ה
ת־אד ֹנֶ יָך ֶפּן־נְ ָשׂאוֹ ַ
י־חיִ ל יֵ ְלכוּ נָ א וִ ַיב ְקשׁוּ ֶא ֲ
ת־ע ָב ֶדיָך ֲח ִמ ִשּׁים ֲאנָ ִשׁים ְבּנֵ ַ
שׁ־א ֲ
יֵ ֶ
אמרוּ כֹּל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
אמר לֹא ִת ְשׁ ָ ֽלהוּ׃  21.וַ יּ ֹ ְ
יאוֹת וַ יּ ֹ ֶ
יכהוּ ְבּ ַא ַחד ֶה ָה ִרים אוֹ ְבּ ַא ַחת ַהגֵּ ָ
וַ יַּ ְשׁ ִל ֵ
ַ
ל־א ֲהר ֹן
לוּ־מ ְתנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם אוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּ ה לוּ ָ ֽמ ְתנוּ׃ וְ ָל ָמה יְ הוָ ה ֵמ ִביא א ָֹתנוּ
ֶאל־מ ֶֹשׁה וְ ֶא ַ
ל־א ְד ָמ ֶ ֽתָך׃ 23.
ל־יָמיָך ַע ַ
ת־ה ֵלּוִ י ָכּ ֶ
ן־תּ ֲעזֹב ֶא ַ
ל־ה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ִלנְ פֹּל ַבּ ֶח ֶרב׃ ִ 22.ה ָשּׁ ֶמר ְלָך ֶפּ ַ
ֶא ָ
ן־יִפר ֹץ ָבּ ֶהם יְ הוָ ה׃
וְ גַ ם ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהנִּ גָּ ִשׁים ֶאל־יְ הוָ ה יִ ְת ַק ָ ֑דּשׁוּ ֶפּ ְ
)Důraz (S 51.1
• Hebrejština má širokou škálu způsobů, jak vyjádřit zesílení a důraz jednotlivých
členů výpovědi či věty jako celku.
V oblasti tvarosloví je možné např. zesílit imperativy samohláskovou koncovkou -â,
־ל ֶכם(  nebo vazbou tzv. etického dativu־נָ א příklonkou
).־לָך ָ /
ְ Tyto prvky je možné
!ֵ „Ó Božeאל נָ א ְר ָפא נָ א ָלהּ  „Přistup!“,גְּ ָשׁה־נָּ א ְ „Pojď!“,ל ָכה־נָּ א( kombinovat a řetězit
Uzdrav ji!“).

•

Ve větě je důraz vyjádřen slovosledem. Hlavní důraz spočívá na prvním členu věty
ִ „Zajisté, [právě] Hospodinu budeme sloužit!“).כּי ֶאת־יְ הוָ ה נַ ֲעבֹד (srv.

•

Obsahuje-li hlavní věta positivní tvrzení v indikativu, může být zesílena uvozující
ִ („Zajisté / Vpravdě / Ano, ...“).כּי částicí

•

ִ se pro příslušné stupně a způsoby vyjádření důrazu užívá takéכּי Kromě částice
אוּלי emfatických adverbií
,מ ַעט ַ a
גַּ ם ,ַ koordinujících částicע ָתּה ָ aאז ְ časových adverbií
, případně i jejich složenin145 (srv. též lekci 29,־נָ א ֵ aכּן ַ a stvrzujících částicאף a
makrosyntaktické částice a signály (S 53).

•

145 Viz Bruce K. WALTKE & Michael Patrick OʼCONNOR, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax,
Winona Lake: Eisenbrauns, 1990, § 39.3.4.
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• věty:

יהם ִכּי
הוּדה ַאְך ע ִֹשׂים ָה ַרע ְבּ ֵעינַ י ִמנְּ ֻער ֵֹת ֶ ֑
וּבנֵ י יְ ָ
י־היוּ ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ִ 1.כּי־כֹה ָא ַמר יְ הוָ ה׃ ִ 2.כּ ָ
יהם נְ ֻאם יְ הוָ ה׃
ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַאְך ַמ ְכ ִע ִסים* א ִֹתי ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵד ֶ

146

ל־א ְב ָרם
אמר ָשׂ ַרי ֶא ַ
 3.וַ תּ ֹ ֶ

ל־יוֹסף
ֵ
ל־שׁ ְפ ָח ִתי ַ
ִהנֵּ ה־נָ א ֲע ָצ ַרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֶלּ ֶדת בֹּא־נָ א ֶא ִ
הוּדה ֶא
אמר יְ ָ
אוּלי ִא ָבּנֶ ה ִמ ֵ ֑מּנָּ ה׃  4.וַ יּ ֹ ֶ
ִבּי ֲאד ֹנִ י יְ ַד ֶבּר־נָ א ַע ְב ְדָּך ָד ָבר ְבּ ָאזְ נֵ י ֲאד ֹנִ י וְ ַאל־יִ ַחר ַא ְפָּך ְבּ ַע ְב ֶ ֑דָּך ִכּי ָכמוָֹך ְכּ ַפ ְר ֽעֹה׃ ...וְ ַע ָתּה
ל־שׁ ֔אוּל
אמר ַהנַּ ַער ֶא ָ
יֵ ֵשׁב־נָ א ַע ְב ְדָּך ַתּ ַחת ַהנַּ ַער ֶע ֶבד ַ ֽלאד ֹנִ י וְ ַהנַּ ַער יַ ַעל ִע ֶ
ם־א ֶ ֽחיו׃  5.וַ יּ ֹ ֶ
אוּלי
ֹלהים ָבּ ִעיר ַה ֔זּ ֹאת וְ ָה ִאישׁ נִ ְכ ָבּד כֹּל ֲא ֶשׁר־יְ ַד ֵבּר בּוֹא יָבוֹא ַע ָתּה נֵ ְל ָכה ָשּׁם ַ
ישׁ־א ִ
ֱ
ִהנֵּ ה־נָ א ִא
ית ָלּ֑נוּ ִכּ ְמ ַעט ָשׁ ַכב
ימ ֶלְך ַמה־זֹּאת ָע ִשׂ ָ
אמר ֲא ִב ֶ
יה׃  6.וַ יּ ֹ ֶ
ר־ה ַל ְכנוּ ָע ֶל ָ
ת־דּ ְר ֵכּנוּ ֲא ֶשׁ ָ
יַ גִּ יד ָלנוּ ֶא ַ
אמר ַאל־נָ א ַא ַהי ָתּ ֵ ֽרעוּ׃ ִהנֵּ ה־נָ א ִלי ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת
את ָע ֵלינוּ ָא ָ ֑שׁם׃  7.וַ יּ ֹ ַ ֑
ת־א ְשׁ ֶתָּך וְ ֵה ֵב ָ
ַא ַחד ָה ָעם ֶא ִ
יכם וַ ֲעשׂוּ ָל ֶהן ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינֵ ֶיכ֑ם ַרק ָ ֽל ֲאנָ ִשׁים ָה ֵא ֶלּה
יאה־נָּ א ֶא ְת ֶהן ֲא ֵל ֶ
אוֹצ ָ
ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְדעוּ ִאישׁ ִ
ל־כּן ָבּאוּ ְבּ ֵצל ק ָֹר ִתי*׃
י־ע ֵ
ל־תּ ֲעשׂוּ ָד ָבר ִכּ ַ
ַא ַ
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אוּלי
ל־ה ֶמּ ֶלְך ַ
אמר ָה ִא ָשּׁה ֲא ַד ְבּ ָרה־נָּ א ֶא ַ
 8.וַ תּ ֹ ֶ

אמר ַהגִּ ָידה־נָּ א ְשׁ ֶ ֽמָך׃
ת־דּ ַבר ֲא ָמתוֹ׃  9.וַ יּ ֹ ֶ
יַ ֲע ֶשׂה ַה ֶמּ ֶלְך ֶא ְ
• texty:
Iz 7,7–9
1

הו֑ה
 7כֹּה ָא ַמר ֲאד ֹנָ י יְ ָ

2

– לֹא ָתקוּם

3

– וְ לֹא ִ ֽת ְהֶיֽה׃

4

ִ – 8כּי רֹאשׁ ֲא ָרם ַדּ ֶמּ ֶשׂק

5

– וְ רֹאשׁ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ְר ִצין

6

וּבעוֹד ִשׁ ִשּׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָ ה יֵ ַחת ֶא ְפ ַריִם ֵמ ָ ֽעם׃
ְ
–

7

 – 9וְ רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִם שׁ ְֹמ ֔רוֹן

8

ן־ר ַמ ְל ָי֑הוּ
– וְ רֹאשׁ שׁ ְֹמרוֹן ֶבּ ְ

9

– ִאם לֹא ַת ֲא ִ֔מינוּ

10

– ִכּי לֹא ֵת ָא ֵ ֽמנוּ׃

“ = „dráždit“, „vydrážditכעס 146
“ = „trámoví“, „krovק ָֹרה 147
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1S 12,20–25
1

ל־ה ָעם
מוּאל ֶא ָ
אמר ְשׁ ֵ
 20וַ יּ ֺ ֶ

2

ל־תּ ָיראוּ
– ַא ִ

3

ל־ה ָר ָעה ַהזֹּאת
יתם ֵאת ָכּ ָ
– ַא ֶתּם ֲע ִשׂ ֶ

4

ְך־תּסוּרוּ ֵמ ַא ֲח ֵרי יְ הוָ ה
– ַא ָ

5

ל־ל ַב ְב ֶ ֽכם׃
– וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֶאת־יְ הוָ ה ְבּ ָכ ְ

6

 – 21וְ לֹא ָתּסוּרוּ

7

א־יוֹעילוּ וְ לֹא יַ ִצּילוּ
– ִכּי ַא ֲח ֵרי ַהתֹּהוּ ֲא ֶשׁר ל ֹ ִ

8

– ִכּי־תֹהוּ ֵה ָמּה׃

9
10
11
12
13

ת־ע ֔מּוֹ ַבּ ֲעבוּר ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל
ִ – 22כּי לֹא־יִ טֹּשׁ יְ הוָ ה ֶא ַ
הוֹאיל יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ֶא ְת ֶכם לוֹ ְל ָ ֽעם׃
– ִכּי ִ
 – 23גַּ ם ָאנ ִֹכי ָח ִל ָילה ִלּי ֵמ ֲחטֹא ַליהוָ ה ֵמ ֲחד ֹל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַע ְד ֶכ֑ם
טּוֹבה וְ ַהיְ ָשׁ ָרה׃
יתי ֶא ְת ֶכם ְבּ ֶד ֶרְך ַה ָ
הוֹר ִ
– וְ ֵ
ַ – 24אְך יְ ָראוּ ֶאת־יְ הוָ ה

14

ל־ל ַב ְב ֶכ֑ם
– וַ ֲע ַב ְד ֶתּם אֹתוֹ ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכ ְ

15

ר־הגְ ִדּל ִע ָמּ ֶ ֽכם׃
– ִכּי ְר ֔אוּ ֵאת ֲא ֶשׁ ִ

16
17

Ex 14,11–14
1

ם־ה ֵר ַע ָתּ ֵ ֑רעוּ
 – 25וְ ִא ָ
ם־מ ְל ְכּ ֶכם ִתּ ָסּפוּ׃ פ
ם־א ֶתּם גַּ ַ
– גַּ ַ

אמרוּ ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־מ ֶֹשׁה
 11וַ יּ ֺ ְ

2

ין־ק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ַק ְח ָתּנוּ ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָ ֑בּר
– ַ ֽה ִמ ְבּ ִלי ֵא ְ

3

יאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃
הוֹצ ָ
ית ָלּנוּ ְל ִ
– ַמה־זֹּאת ָע ִשׂ ָ

4

ֲ – 12הלֹא־זֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְרנוּ ֵא ֶליָך ְב ִמ ְצ ַריִם ֵלאמֹר

5

– – ֲח ַדל ִמ ֶמּנּוּ

6

ת־מ ְצ ָ ֑ריִם
– – וְ ַנ ַֽע ְב ָדה ֶא ִ

7

ת־מ ְצ ַריִם ִמ ֻמּ ֵתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
– – ִכּי טוֹב ָלנוּ ֲעבֹד ֶא ִ

8

ל־ה ָעם
אמר מ ֶֹשׁה ֶא ָ
 13וַ יּ ֺ ֶ
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9

ל־תּ ָיראוּ
– ַא ִ

10

– ִה ְתיַ ְצבוּ

11

שׁוּעת יְ הוָ ה ֲא ֶשׁר־יַ ֲע ֶשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם
– ְוּראוּ ֶאת־יְ ַ

12

ת־מ ְצ ַריִם ַהיּ֔ וֹם
יתם ֶא ִ
– ִכּי ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ

13
14
15

ד־עוֹלם׃
ָֽ
 /לֹא ת ִֹסיפוּ ִל ְרא ָֹתם עוֹד ַע
 – 14יְ הוָ ה יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכ֑ם
– וְ ַא ֶתּם ַתּ ֲח ִרישׁוּן׃ פ

Nu 6,22–27
1

 22וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר׃

2

ל־בּנָ יו ֵלאמֹר
ל־א ֲהר ֹן וְ ֶא ָ
ַ – 23דּ ֵבּר ֶא ַ

3

ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
– – כֹּה ְת ָב ֲרכוּ ֶא ְ

4

– – ָאמוֹר ָל ֶהם׃

5

ָ – – – 24יְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה

6

– – – וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽרָך׃ ס

7
8
9
10
11
12

 – – – 25יָ ֵאר יְ הוָ ה ָפּנָ יו ֵא ֶליָך
יח ֶ ֽנּ ךָּ ׃ ס
– – – וִ ֻ
 – – – 26יִ ָשּׂא יְ הוָ ה ָפּנָ יו ֵא ֶליָך
– – – וְ יָ ֵשׂם ְלָך ָשׁלוֹם׃ ס
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ת־שׁ ִמי ַע ְ
 – 27וְ ָשׂמוּ ֶא ְ
– וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲר ֵ ֽכם׃ פ
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Ex 20,1–17
1

1

ל־ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹר׃ ס
ֹלהים ֵאת ָכּ ַ
וַ יְ ַד ֵבּר ֱא ִ

2

2

אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים׃
הוֹצ ִ
ֹלהיָך ֲא ֶשׁר ֵ
ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֶ

3

3

ֹלהים ֲא ֵח ִרים ַעל־ ָפּ ָנֽי׃
ה־לָך ֱא ִ
לֹא יִ ְהיֶ ְ

4

4

ל־תּמוּנָ ה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ה־לָך ֶפ ֶסל וְ ָכ ְ
לֹא ַת ֲע ֶשׂ ְ

5
6

 /וַ ֲא ֶשׁר ָבּ ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת וַ ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּ ַחת ָל ָא ֶרץ׃
5

א־ת ְשׁ ַתּ ְחוֶ ה ָל ֶהם
לֹ ִ

7

וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם

8

ֹלהיָך ֵאל ַקנָּ א
ִכּי ָאנ ִֹכי יְ הוָ ה ֱא ֶ

9

ל־ר ֵבּ ִעים ְלשׂנְ ָ ֽאי׃
ל־שׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַע ִ
ל־בּנִ ים ַע ִ
פּ ֵֹקד ֲעוֹן ָאבֹת ַע ָ

10

6

וֹתי׃ ס
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ ֽ
וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲֹה ַבי ְ

11

7

ֹלהיָך ַל ָשּׁוְ א
ת־שׁם־יְ הוָ ה ֱא ֶ
לֹא ִת ָשּׂא ֶא ֵ

12

ת־שׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א׃פ
ִכּי לֹא יְ נַ ֶקּה יְ הוָ ה ֵאת ֲא ֶשׁר־יִ ָשּׂא ֶא ְ

13

8

זָ כוֹר ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ׃

14

9

אכ ֶתָּך׃
ל־מ ַל ְ
ית ָכּ ְ
יָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
ֵשׁ ֶשׁת ִ

15

ֹלהיָך
יעי ַשׁ ָבּת ַליהוָ ה ֱא ֶ
 10וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

16
17

־וּב ֶתָּך ַע ְב ְדָּך׃
וּבנְ ָך ִ
אכה ַא ָתּה ִ
ל־מ ָל ָ
א־ת ֲע ֶשׂה ָכ ְ
לֹ ַ
וּב ֶה ְמ ֶתָּך וְ גֵ ְרָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶריָך׃
 /וַ ֲא ָמ ְתָך ְ

18

ת־ה ָא ֶרץ
ת־ה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶא ָ
ת־יָמים ָע ָשׂה יְ הוָ ה ֶא ַ
ִ 11כּי ֵשׁ ֶשׁ ִ

19

ר־בּם
ל־א ֶשׁ ָ
ת־כּ ֲ
ת־היָּ ם וְ ֶא ָ
ֶ /א ַ

20

יעי
וַ יָּ נַ ח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

21

ל־כּן ֵבּ ַרְך יְ הוָ ה ֶאת־יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ַע ֵ

22

וַ יְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ׃ ס

23
24

ת־א ֶמָּך
ת־א ִביָך וְ ֶא ִ
ַ 12כּ ֵבּד ֶא ָ
ֹלהיָך נ ֵֹתן ָלְך׃ ס
יָמיָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר־יְ הוָ ה ֱא ֶ
ְל ַמ ַען יַ ֲא ִרכוּן ֶ

25

 13לֹא ִתּ ְר ָצח׃ ס

26

 14לֹא ִתּנְ ָאף׃ ס

27

 15לֹא ִתּגְ נֹב׃ ס
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28

א־ת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲעָך ֵעד ָ ֽשׁ ֶקר׃ ס
 16ל ֹ ַ

29

 17לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ֵר ֶעָך

30

א־ת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶעָך וְ ַע ְבדּוֹ וַ ֲא ָמתוֹ וְ שׁוֹרוֹ
לֹ ַ
 /וַ ֲחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶעָך׃ פ
1S 20,1–4

1

1

וַ ְיִּב ַרח ָדּוִ ד ִמנָּ יוֹת ָבּ ָר ָ ֑מה

2

וַ יָּבֹא

3

אמר ִל ְפנֵ י יְ הוֹנָ ָתן
וַ יּ ֺ ֶ

4

יתי
– ֶמה ָע ִשׂ ִ

5

ה־עוֹנִ י
– ֶמ ֲ

6

אתי ִל ְפנֵ י ָא ִביָך
ה־ח ָטּ ִ
וּמ ַ
ֶ
–

7

– ִכּי ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת־נַ ְפ ִ ֽשׁי׃

8

2

אמר לוֹ
וַ יּ ֺ ֶ

9

– ָח ִל ָילה

10

– לֹא ָתמוּת

11

– ִהנֵּ ה

12

– לֹא יַ ֲע ֶשׂה ָא ִבי ָדּ ָבר גָּ דוֹל אוֹ ָדּ ָבר ָקטֹן

13

ת־אזְ נִ י
– וְ לֹא יִ גְ ֶלה ֶא ָ

14

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
דּוּע יַ ְס ִתּיר ָא ִבי ִמ ֶמּנִּ י ֶא ַ
וּמ ַ
ַ
–

15

– ֵאין זֹאת׃

16

3

וַ יִּ ָשּׁ ַבע עוֹד ָדּוִ ד

17

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

18

– יָ ד ַֹע יָ ַדע ָא ִביָך

19

אתי ֵחן ְבּ ֵעינֶ יָך
י־מ ָצ ִ
– ִכּ ָ

20

אמר
– וַ יּ ֺ ֶ

21

– – ַאל־יֵ ַדע־זֹאת יְ הוֹנָ ָתן

22

––

ן־י ָֽע ֵצ֑ב*
ֶפּ ֵ
~~228

LEKCE 28.
23

אוּלם
– וְ ָ

24

– ַחי־יְ הוָ ה

25

– וְ ֵחי נַ ְפ ֶשָׁך

26

וּבין ַה ָמּוֶ ת׃
– ִכּי ְכ ֶפ ַשׂע ֵבּינִ י ֵ

27

ל־דּוִ ד
אמר יְ הוֹנָ ָתן ֶא ָ
וַ יּ ֺ ֶ

28

אמר נַ ְפ ְשָׁך
– ַמה־תּ ֺ ַ

29

ה־לְּך׃ 148פ
– וְ ֶ ֽא ֱע ֶשׂ ָ

“ = „zarmoutit seעצב 148
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LEKCE 29.
Skladba textové jednotky – makrosyntax
•

Texty nejsou tvořeny libovolně utvářenými řetězci slov a vět, nýbrž jsou strukturovaným, komponovaným pletivem výrazů, pro něž platí pravidla vnitřní koherence
(např. kongruence subjektu a predikátu ve větě; podrobně viz S 52—54).

•

Základní jednotkou, která určuje pravidla užití a funkce jazykových tvarů (slov) není
věta, nýbrž jednotka celé (ucelené) výpovědi (v případě narativního textu např. celek
vyprávění, v němž podle specifických formálních rysů – typů vět, podoby slovesných tvarů, makrosyntaktických signálů – můžeme určit úvod, vlastní děj, popis
okolností, zápletku, dějový vrchol, vypravěčovo hodnocení či komentář a závěr
narace).

•

V literární jednotce je posluchač (čtenář) soustavně orientován systémem odkazů,
které vyjadřují vztah k mluvní situaci i vnitřní vztahy v rovině promluvy (vyjadřující
například perspektivu času, chronologii a pod.), systémem členicích signálů (spojky,
částice, ale i řazení různých druhů vět a makrosyntaktických signálů; viz S 53—54).

• texty:
2S 15,1–9

 וַ יְ ִהי ֵמ ַא ֲח ֵרי ֵ֔כן1
וַ יַּ ַעשׂ לוֹ ַא ְב ָשׁ ֔לוֹם ֶמ ְר ָכּ ָבה וְ ֻס ִ ֑סים
וַ ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ָר ִצים ְל ָפנָ יו׃
 וְ ִה ְשׁ ִכּים ַא ְב ָשׁ ֔לוֹם2
וְ ָע ַמד ַעל־יַ ד ֶדּ ֶרְך ַה ָ ֑שּׁ ַער

sig

1

nar

2

w-NV

pt

3

w-pf

4

w-pf

5
6

ל־ה ֶמּ ֶלְך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט
ַ ה־לּוֹ־ריב ָלבוֹא ֶא
ִ
ֶל־ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר־יִ ְהי
ָ וַ יְ ִהי ָכּ

sig

וַ יִּ ְק ָרא ַא ְב ָשׁלוֹם ֵא ָליו

nar

8

אמר
ֶ ֹ וַ יּ

nar

9

י־מזֶּ ה ִעיר ַ֔א ָתּה
ִ – ֵא
אמר
ֶ ֺ וַ יּ
– ֵמ ַא ַחד ִשׁ ְב ֵטי־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ֶ ֽדָּך׃
אמר ֵא ָליו ַא ְב ָשׁ ֔לוֹם
ֶ ֹ  וַ יּ3
– ְר ֵאה
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/c-impf /inf c

- Q NV nom

10

nar

11

- NV nom

12

nar

13

- imp

14
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15

- NV nom

16

- w-NV nom

17

nar

18

- Q impf

19

/c-impf

20
21

- w-NV impf
- w-pf

/inf c

w-pf

טוֹבים וּנְ כֹ ִ ֑חים*
– ְד ָב ֶריָך ִ
ין־לָך ֵמ ֵאת ַה ֶמּ ֶלְך׃
– וְ שׁ ֵֹמ ַע ֵא ְ
אמר ַא ְב ָשׁלוֹם
 4וַ יּ ֹ ֶ
– ִמי־יְ ִשׂ ֵמנִ י שׁ ֵֹפט ָבּ ָא ֶרץ
וּמ ְשׁ ָפּט
ה־לּוֹ־ריב ִ
ִ
ל־אישׁ ֲא ֶשׁר־יִ ְהיֶ
– וְ ָע ַלי יָבוֹא ָכּ ִ
– וְ ִה ְצ ַדּ ְק ִתּיו׃
ב־אישׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת לוֹ
 5וְ ָהיָ ה ִבּ ְק ָר ִ

22

w-pf

וְ ָשׁ ַלח ֶאת־יָ דוֹ

23

w-pf

וְ ֶה ֱחזִ יק לוֹ

24

w-pf

וְ נָ ַשׁק לוֹ׃

25

nar

26

ל־ה ֶמּ ֶלְך
ֲ /א ֶשׁר־יָ בֹאוּ ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֶא ַ

/c-impf

27

nar

28

sig + čas

29

nar

30

)!( - koh

31

- w-koh /c-pf

32

 6וַ יַּ ַעשׂ ַא ְב ָשׁלוֹם ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ָכל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

/inf c

- x-pf + inf a

ת־לב ַאנְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ פ
וַ יְ גַ נֵּ ב ַא ְב ָשׁלוֹם ֶא ֵ
 7וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה
ל־ה ֶמּ ֶלְך
אמר ַא ְב ָשׁלוֹם ֶא ַ
וַ יּ ֹ ֶ
– ֵא ֲל ָכה נָּ א
– וַ ֲא ַשׁ ֵלּם ֶאת־נִ ְד ִרי ֲא ֶשׁר־נָ ַד ְר ִתּי ַליהוָ ה ְבּ ֶח ְברוֹן׃
– ִכּי־נֵ ֶדר נָ ַדר ַע ְב ְדָּך ְבּ ִשׁ ְב ִתּי ִבגְ שׁוּר ַבּ ֲא ָרם ֵלאמֹר

33

- - c-impf + inf a

34

- - w-pf

35

nar

36

- imp

37

nar

וַ יָּ ָקם

38

nar

וַ יֵּ ֶלְך ֶח ְברוֹנָ ה׃ 149פ

רוּשׁ ַלם
– – ִאם־יָ שׁוֹב יְ ִשׁ ֵיבנִ י יְ הוָ ה יְ ָ
– – וְ ָע ַב ְד ִתּי ֶאת־יְ הוָ ה׃
אמר־לוֹ ַה ֶמּ ֶלְך
וַ יּ ֹ ֶ
– ֵלְך ְבּ ָשׁלוֹם

“ = „přímý“, „správnýנָ כ ַֹח 149
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Ex 3,7–10
1
2

nar
/c-nv

- pf + inf a

3

- w-NV pf

4

- c-pf

5

- nar (!) /inf c

6

הוה
אמר יְ ָ֔
 7וַ יּ ֹ ֶ
ת־ענִ י ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִם
יתי ֶא ֳ
– ָראֹה ָר ִא ִ
ת־צ ֲע ָק ָתם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵ י ֹֽנגְ ָ֔שׂיו
– וְ ֶא ַ
ת־מ ְכא ָֹביו׃
– ִכּי יָ ַד ְע ִתּי ֶא ַ
 – 8וָ ֵא ֵרד ְל ַה ִצּילוֹ ִמיַּ ד ִמ ְצ ַריִם
טוֹבה ְוּר ָח ָבה
ל־א ֶרץ ָ
ן־ה ָא ֶרץ ַה ִהוא ֶא ֶ
וּל ַה ֲעֹלתוֹ ִמ ָ
ְ /

/w-inf c

7

ֶ /אל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ְוּד ָ ֑בשׁ

8

ל־מקוֹם ַה ְכּנַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָ ֽה ֱאמ ִֹרי
ֶ /א ְ

9

יְבוּסי׃
 /וְ ַה ְפּ ִר ִ֔זּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַה ִ ֽ
 – 9וְ ַע ָתּה ִהנֵּ ה

10

)!( - sig + sig

11

- NV pf

12

- w-x-pf

14

- sig

15

- imp

16

- w-koh

ל־פּ ְרעֹה
– וְ ֶא ְשׁ ָל ֲחָך ֶא ַ

17

- w-imp

ת־ע ִמּי ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃
הוֹצאֶ 150א ַ
– וְ ֵ

– ַצ ֲע ַקת ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָאה ֵא ָל֑י
ֹלח ִצים א ָ ֹֽתם׃
יתי ֶאת־ ַה ֔ ַלּ ַחץ ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִם ֲ
– וְ גַ ם ָר ִא ִ
 – 10וְ ַע ָתּה
– ְל ָ֔כה

Sd 18,1–2 + 8–12
1

ַ 1בּיָּ ִמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל

2

וּביָּ ִמים ָה ֵהם ֵשׁ ֶבט ַה ָדּנִ י ְמ ַב ֶקּשׁ־לוֹ נַ ֲח ָלה ָל ֶ֔שׁ ֶבת
ַ

3

ד־היּוֹם ַההוּא
ִכּי לֹא־נָ ְפ ָלה לּוֹ ַע ַ
תוְֹך־שׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּנַ ֲח ָלה׃ ס
ִ
ְ /בּ

4

צוֹתם
י־דן ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ֲח ִמ ָשּׁה ֲאנָ ִשׁים ִמ ְק ָ
 2וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ְבנֵ ָ
וּמ ֶא ְשׁ ָתּאֹל
י־חיִ ל ִמ ָצּ ְר ָעה ֵ ֽ
ֲ /אנָ ִשׁים ְבּנֵ ַ

5
6

וּל ָח ְקרהּ
ת־ה ָא ֶרץ ְ
ְ /ל ַרגֵּ ל ֶא ָ
אמרוּ ֲא ֵל ֶהם
וַ יּ ֺ ְ
את 150
ָ Srv. app: Sam, V, LXX.
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7

– ְלכוּ

8

ת־ה ָ ֑א ֶרץ
– ִח ְקרוּ ֶא ָ

9

יכה
ד־בּית ִמ ָ֔
ר־א ְפ ַריִם ַע ֵ
וַ יָּ בֹאוּ ַה ֶ

10

וַ יָּ ִלינוּ ָ ֽשׁם׃ ...

11

אל
יהם ָצ ְר ָעה וְ ֶא ְשׁ ָתּ ֑ ֹ
ל־א ֵח ֶ
 8וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֲ

12

יהם
אמרוּ ָל ֶהם ֲא ֵח ֶ
וַ יּ ֺ ְ

13

– ָמה ַא ֶתּם׃

14

אמרוּ
 9וַ יּ ֺ ְ

15

– קוּמוּ

16

יהם
– וְ נַ ֲע ֶלה ֲע ֵל ֶ

17

ת־ה ָא ֶרץ
– ִכּי ָר ִאינוּ ֶא ָ

18

טוֹבה ְמאֹד
– וְ ִהנֵּ ה ָ

19

– וְ ַא ֶתּם ַמ ְח ִ֔שׁים

20

ת־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ל־תּ ָע ְצלוּ ָל ֶל ֶכת ָלבֹא ָל ֶר ֶשׁת ֶא ָ
– ַא ֵ

21

ל־עם בּ ֵֹט ַח
ְ – 10כּב ֲֹא ֶכם ָתּבֹאוּ ֶא ַ

22

– וְ ָה ָא ֶרץ ַר ֲח ַבת יָ ַ ֔דיִם

23

ֹלהים ְבּיֶ ְד ֶכ֑ם
– ִכּי־נְ ָתנָ הּ ֱא ִ

24

ל־דּ ָבר ֲא ֶשׁר ָבּ ָ ֽא ֶרץ
ין־שׁם ַמ ְח ֔סוֹר ָכּ ָ
– ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ֵא ָ

25

וּמ ֶא ְשׁ ָתּאֹל
 11וַ יִּ ְסעוּ ִמ ָשּׁם ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּנִ י ִמ ָצּ ְר ָעה ֵ

26
27

שׁ־מאוֹת ִאישׁ ָחגוּר ְכּ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה׃
ֵ /שׁ ֵ
 12וַ יַּ ֲעלוּ

28

יהוּדה
וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ִק ְריַ ת יְ ָע ִרים ִ ֽבּ ָ ֑

29

ה־דן ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה
ל־כּן ָק ְראוּ ַל ָמּקוֹם ַההוּא ַמ ֲחנֵ ָ
ַע ֵ

30

ִהנֵּ ה ַא ֲח ֵרי ִק ְריַת יְ ָע ִרים׃
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Nu 22,26–35
1
2
3

יּוֹסף ַמ ְל ַאְך־יְ הוָ ה ֲעבוֹר
 26וַ ֶ
וּשׂמֹאול
יָמין ְ
ין־דּ ֶרְך ִלנְ טוֹת ִ
וַ יַּ ֲעמֹד ְבּ ָמקוֹם ָצר ֲא ֶשׁר ֵא ֶ
ת־מ ְל ַאְך יְ הוָ ה
 27וַ ֵתּ ֶרא ָה ָאתוֹן ֶא ַ

4

וַ ִתּ ְר ַבּץ ַתּ ַחת ִבּ ְל ָעם

5

ר־אף ִבּ ְל ָעם
וַ יִּ ַח ַ

6

ת־ה ָאתוֹן ַבּ ַמּ ֵקּל׃
וַ יַּ ְך ֶא ָ

7

ת־פּי ָה ָאתוֹן
 28וַ יִּ ְפ ַתּח יְ הוָ ה ֶא ִ

8

אמר ְל ִב ְל ָעם
וַ תּ ֺ ֶ

9

יתי ְלָך
ה־ע ִשׂ ִ
– ֶמ ָ

10

יתנִ י
– ִכּי ִה ִכּ ַ

11

– זֶ ה ָשֹׁלשׁ ְרגָ ִלים׃

12

אמר ִבּ ְל ָעם ָל ָאתוֹן
 29וַ יּ ֺ ֶ

13

– ִכּי ִה ְת ַע ַלּ ְל ְתּ ִבּי

14

שׁ־ח ֶרב ְבּיָ ִדי
– לוּ יֶ ֶ

15

– ִכּי ַע ָתּה ֲה ַרגְ ִתּיְך׃

16

ל־בּ ְל ָעם
אמר ָה ָאתוֹן ֶא ִ
 30וַ תּ ֹ ֶ

17

ד־היּוֹם ַהזֶּ ה
עוֹדָך ַע ַ
ר־ר ַכ ְב ָתּ ָע ַלי ֵמ ְ
– ֲהלוֹא ָאנ ִֹכי ֲאתֹנְ ָך ֲא ֶשׁ ָ

18

– ַה ַה ְס ֵכּן ִה ְס ַכּנְ ִתּי ַל ֲעשׂוֹת ְלָך כֹּה

19

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

20

– לֹא׃

21

ת־עינֵ י ִב ְל ָעם
 31וַ יְ גַ ל יְ הוָ ה ֶא ֵ

22

ת־מ ְל ַאְך יְ הוָ ה נִ ָצּב ַבּ ֶדּ ֶרְך
וַ יַּ ְרא ֶא ַ

23

וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ֻל ָפה ְבּיָ דוֹ

24

וַ יִּ קֹּד

25

וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ַא ָפּיו׃

26
27

אמר ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה
 32וַ יּ ֺ ֶ
ת־אתֹנְ ָך זֶ ה ָשׁלוֹשׁ ְרגָ ִלים
ית ֶא ֲ
ל־מה ִה ִכּ ָ
– ַע ָ
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28

אתי ְל ָשׂ ָטן
– ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי יָ ָצ ִ

29

– ִכּי־יָ ַרט ַה ֶדּ ֶרְך ְלנֶ גְ ִדּי׃

30

 – 33וַ ִתּ ְר ַאנִ י ָה ָאתוֹן

31

– וַ ֵתּט ְל ָפנַ י זֶ ה ָשֹׁלשׁ ְרגָ ִלים

32

אוּלי נָ ְט ָתה ִמ ָפּנַ י
ַ
–

33

– ִכּי ַע ָתּה גַּ ם־א ְֹת ָכה ָה ַרגְ ִתּי

34

יתי׃
אוֹתהּ ֶה ֱחיֵ ִ
– וְ ָ

35

ל־מ ְל ַאְך יְ הוָ ה
אמר ִבּ ְל ָעם ֶא ַ
 34וַ יּ ֺ ֶ

36

אתי
– ָח ָט ִ

37

– ִכּי לֹא יָ ַד ְע ִתּי

38

אתי ַבּ ָדּ ֶרְך
– ִכּי ַא ָתּה נִ ָצּב ִל ְק ָר ִ

39

– וְ ַע ָתּה

40

ם־רע ְבּ ֵעינֶ יָך
– ִא ַ

41

שׁוּבה ִלּי׃
– ָא ָ

42

ל־בּ ְל ָעם
אמר ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה ֶא ִ
 35וַ יּ ֺ ֶ

43

ם־ה ֲאנָ ִשׁים
– ֵלְך ִע ָ

44

ר־א ַד ֵבּר ֵא ֶליָך אֹתוֹ ְת ַד ֵבּר
ת־ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ֲ
– וְ ֶא ֶפס ֶא ַ

45

ם־שׂ ֵרי ָב ָלק׃
וַ יֵּ ֶלְך ִבּ ְל ָעם ִע ָ
Viz též texty lekce 32.
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Stylistika a poetika – formální prvky a prostředky
a) Paralelismus
• Paralelismus membrorum je základním výrazovým prostředkem „vázané řeči“
v hebrejštině. Jedná se o výrok, jehož dva členy (přednesové fráze, větné členy, věty)
tvoří formálně i obsahově jeden celek, jednu podvojně strukturovanou výpověď.
Z formálního hlediska mohou, ale nemusejí být oba členy utvořeny symetricky.
Vztah obsahu obou členů může být:
•

synonymní (druhý člen jinými výrazy opakuje první)

יענִ י
֑ ֵ הוֹד
ִ ְדּ ָר ֶכיָך יְ הוָ ה
חוֹתיָך ַל ְמּ ֵדנִ י׃
ֶ א ְֹר
לוֹאהּ
֑ ָ וּמ
ְ ַליהוָ ה ָה ָא ֶרץ
ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ׃
ל־יַמּים יְ ָס ָ ֑דהּ
ִ ִכּי־הוּא ַע
וְ ַעל־נְ ָהרוֹת יְכוֹנְ נֶ ָה׃
•

stezkám svým vyuč mne!

(Ž 25,4)

Hospodinova [je] země a plnost její;
pevnina a obyvatelé její.
Ano, on na mořích založil ji,
a na [vodních] proudech postavil ji. (Ž 24,1b–2)

syntetický (druhý člen doplňuje, rozvádí člen první)

הו֑ה
ָ ְטוֹב וְ יָ ָשׁר י

Dobrý a přímý [je] Hospodin,

יוֹרה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָ ֽדּ ֶרְך
ֶ ל־כּן
ֵ ַע

proto učí hříšníky cestu svou.

ֲאד ֹנָ י ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָ ֑תּח
וּפי יַ גִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽתָך׃
ִ
•

Cesty své, Hospodine, dej mi znát;

(Ž 25,8)

Panovníku, rty mé otevři,
a ústa má budou zvěstovat tvou chválu. (Ž 51,17)

antithetický (členy spolu tvoří sémantický protiklad, např. positivum :: negativum)

ב־דּם
֑ ָ ִדּ ְב ֵרי ְר ָשׁ ִעים ֱא ָר
וּפי יְ ָשׁ ִרים יַ ִצּ ֵילם׃
ִ

Slova svévolníků: úklady krvavé;
avšak ústa přímých: vysvobodí je.

ָהפוְֹך ְר ָשׁ ִעים וְ ֵא ָינ֑ם

Podvrácení [je pro] svévolníky, a není jich;

יקים יַ ֲעמֹד׃
ִ וּבית ַצ ִדּ
ֵ

avšak dům spravedlivých: stojí. (Př 12,6–7)
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b) Chiasmus
• Chiasmus je figura, v níž mají oba členy paralelní výpovědi prokřížený slovosled
(může vytvářet také vícečetné kompozice a variace, např. A–B–C–D // D'–C'–B'–A'
nebo A–B–C // C'–A'–B').

ְמּ ָב ְר ֶ֔כיָך

וַ ֲא ָ ֽב ֲר ָכה

Požehnám ty, kdo ti žehnají,

אר
ֹ ֑ ָא

וּמ ַק ֶלּ ְלָך
ְ

avšak toho, kdo ti zlořečí, prokleji.
(Gn 12,3a)

ֶדּ ֶרְך ַצ ִדּי ִ ֑קים

י־יוֹד ַע יְ הוָ ה
ֵ ִכּ

Zajisté, zná Hospodin cestu spravedlivých

אבד׃
ֵֽ ֺתּ

וְ ֶד ֶרְך ְר ָשׁ ִעים

avšak cesta svévolníků hyne.

(Ž 1,6)

c) Koncentrická stavba
• Výpovědi či textové jednotky (např. tématické pojednání) mohou být pomocí
soustavy formálních i sémantických daností komponovány jako soustředná síť; tento
typ koncentrické stavby textu bývá označován také termínem chiasmus či chiastická
kompozice. Ústřední motiv může být umístěn v centru vytvořené kompozice.
Viz texty lekcí 30–32 (např. Ž 113, Gn 22,1–19).
d) Alliterace
•

Stejné hlásky na počátcích slov – např. Sd 14,14.18 (4×, resp. 5× hláska ) מ:

ֵמ ָ ֽהא ֵֹכל יָ ָצא ַמ ֲא ָ֔כל
וּמ ַעז יָ ָצא ָמתוֹק
ֵ

Z požívajícího vyšel pokrm,
ze silného vyšla sladkost.

ה־מּתוֹק ִמ ְדּ ַ֔בשׁ
ָ ַמ

Co je sladší než med?

וּמה ַעז ֵמ ֲא ִרי
ֶ

A co silnější než lev?

e) Asonance
• Zvuková stránka formulace vytváří vzájemné vazby mezi prvky výpovědi, někdy
dokonce s její významovou rovinou (využití onomatopoických prvků).
Např. „kvílivá“ hláska í (ḥíreq) v expresivním žánru žalozpěvu (plačtivém nářku):

ִכּי יְ ִל ְד ִתּנִ י

אוֹי־לי ִא ִ֔מּי
ִ

Běda mi, matko má, že jsi mne zrodila,

וְ ִאישׁ ָמדוֹן

ִאישׁ ִריב

muže sporu a muže sváru... (Jr 15,10a)
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Nebo např. Sd 5,12 se zvukomalbou motivů עוּרי
ִ →  ִשׁיר,בוֹרה
ָ  ַדּ ְבּ ִרי → ְדּa s alliterací ב
(ve v.12b 4×):

בוֹרה
֔ ָ עוּרי ְדּ
ִ עוּרי
ִ

Procitni, procitni, Deboro,

י־שׁיר
֑ ִ עוּרי ַדּ ְבּ ִר
ִ עוּרי
ִ

procitni, procitni, píseň pěj!

וּשׁ ֵבה ֶשׁ ְביְ ָך
ֲ קוּם ָבּ ָרק

Vstaň, Baráku, jmi své jaté,

ן־א ִבי ֹֽנ ַעם׃
ֲ ֶבּ

synu Abinoamův!

(Sd 5,12)

Nebo zvukomalebné vyjádření cvalu koní v Jr 47,3:

יריו
֔ ָ ִמקּוֹל ַ ֽשׁ ֲע ַטת ַפּ ְרסוֹת ַא ִבּ
ֵמ ַר ַעשׁ ְל ִר ְכ ֔בּוֹ ֲהמוֹן גַּ ְלגִּ ָלּ֑יו

[Lidé budou úpět...]
před zvukem kopyt silných jeho
před duněním vozby jeho,
hlučením kol jeho. (Jr 47,3)

f) Akrostich
• Počáteční písmena skladby (při přednesu podle jednotlivých stichů či v členění podle
veršů) vytvářejí určitou informaci. V biblických textech je řada textů, které jsou
podány formou alfabetického akrostichu. Jednotlivé části výpovědi jsou řazeny
abecedně (případně vždy po několikačlenných „slokách“, srv. Ž 119).
Srv. např. Ž 9+10; 25 (viz níže – texty); 34; 37 a 119. Také Pl 2; 3; 4 a další texty.
Zda se v biblických textech vyskytují i jiné typy akrostichů je sporné, jednotlivé
hypotézy je třeba ověřovat literárně-historickou analýzou.151

151 Jeden z diskutovaných případů je např. Ž 110, kde lze v začátku veršů vyčíst jako akrostich jméno שׁמען. Šimon Makabejský byl po r. 141 nejen dědičným veleknězem, ale také vojevůdcem a autonomním vládcem. Motivy žalmu s tím souzní, zda se jedná o záměr úzce souvisí s otázkou datování.
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Cvičení – texty:
Ž 113

ַה ְללוּ יָ הּ

1

výzva: „Chvalte Hospodina!“
výzva – paralelismus

ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ הוָ ה
ת־שׁם יְ הוָ ה׃
ֵ ַה ְללוּ ֶא
ְמב ָ ֹ֑רְך

יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָ ה

2

výzva – rozvitý chiasmus

ֵמ ַע ָתּה

χ

ד־עוֹלם׃
ָ
וְ ַע
ח־שׁ ֶמשׁ
ֶ ִמ ִמּזְ ַר
inclusio -- zarámování

ֵשׁם יְ הוָ ה׃

ְמ ֻה ָלּל

3

בוֹאוֹ
֑ ד־מ
ְ ַע

ל־כּל־גּוֹיִם יְ הוָ ה
ָ ָרם ַע

4

1 sloka (participiální chvála)
(vyvýšenost Hospodinova)

ַעל ַה ָשּׁ ַמיִם ְכּבוֹדוֹ׃
ֹלהינוּ
֑ ֵ ִמי ַכּיהוָ ה ֱא

argumentace:

5

teze (řečnická otázka):
„Kdo je jako Hospodin...?“

יהי ָל ָ ֽשׁ ֶבת׃
ִ ַה ַמּגְ ִבּ
6

ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִילי ִל ְראוֹת
וּב ָ ֽא ֶרץ׃
ָ ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ימי ֵמ ָע ָפר ָ ֑דּל
ִ ְמ ִק

7

3 sloky (participiální chvály)

ֵמ ַא ְשׁפֹּת יָ ִרים ֶא ְביוֹן׃
יבים
֑ ִ הוֹשׁ ִיבי ִעם־נְ ִד
ִ ְל

argumentace:

8

(dílo vyvýšení nebohých)

ִעם נְ ִד ֵיבי ַעמּוֹ׃
מוֹשׁ ִיבי ֲע ֶק ֶרת ִה ַבּיִת
ִ

9

ם־ה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחה
ַ ֵא
ַה ְללוּ־יָ הּ
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LEKCE 30.
Ž 25
verš 1

ְל ָדוִ ד

2

א

ֹלהי
ֵא ֶליָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִשׁי ֶא ָשּׂא׃ ֱא ַ

ב

בוֹשׁה ַאל־יַ ַע ְלצוּ א ַֹיְבי ִלי׃
ל־א ָ ֑
ְבָּך ָב ַט ְח ִתּי ַא ֵ

3

ג

גַּ ם ָכּל־קֹוֶ יָך לֹא ֑יֵבשׁוּ יֵ בֹשׁוּ ַהבּוֹגְ ִדים ֵר ָיקם׃

4

ד

חוֹתיָך ַל ְמּ ֵדנִ י׃
יענִ י א ְֹר ֶ
הוֹד ֵ ֑
ְדּ ָר ֶכיָך יְ הוָ ה ִ

5

ה

ֹלהי יִ ְשׁ ִעי
י־א ָתּה ֱא ֵ
יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶתָּך וְ ַל ְמּ ֵ ֔דנִ י ִכּ ַ
ַה ְד ִר ֵ

)ו(

ל־היּוֹם׃
יתי ָכּ ַ
אוֹתָך ִקוִּ ִ
ְ

6

ז

עוֹלם ֵה ָמּה׃
ֹר־ר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶ ֑דיָך ִכּי ֵמ ָ
זְ כ ַ

7

ח

י־א ָתּה
ר־ל ַ ֑
ל־תּזְ כֹּר ְכּ ַח ְס ְדָּך זְ ָכ ִ
וּפ ָשׁ ַעי ַא ִ֔
עוּרי ְ
ַחטֹּאות נְ ַ

8

ט

יוֹרה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּ ֶרְך׃
ל־כּן ֶ
הו֑ה ַע ֵ
טוֹב־וְ יָ ָשׁר יְ ָ

9

י

יַ ְד ֵרְך ֲענָ וִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט וִ ַיל ֵמּד ֲענָ וִ ים ַדּ ְרכּוֹ׃

10

כ

ל־א ְרחוֹת יְ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶ ֑מת ְלנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ וְ ֵעד ָֹתיו׃
ָכּ ָ

11

ל

הו֑ה וְ ָס ַל ְח ָתּ ַל ֲעוֹנִ י ִכּי ַרב־הוּא׃
ן־שׁ ְמָך יְ ָ
ְל ַמ ַע ִ

12

מ

יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶרְך ְיִב ָחר׃
הו֑ה ֶ
ִמי־זֶ ה ָה ִאישׁ יְ ֵרא יְ ָ

13

נ

נַ ְפשׁוֹ ְבּטוֹב ָתּ ִ ֑לין וְ זַ ְרעוֹ יִ ַירשׁ ָא ֶרץ׃

14

ס

יעם׃
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
סוֹד יְ הוָ ה ִל ֵיר ָ ֑איו ְ

15

ע

הוּא־יוֹציא ֵמ ֶר ֶשׁת ַרגְ ָלי׃
ִ
הו֑ה ִכּי
ֵעינַ י ָתּ ִמיד ֶאל־יְ ָ

16

פ

ה־א ַלי וְ ָח ֵנּ֑נִ י ִכּי־יָ ִחיד וְ ָענִ י ָאנִ י׃
ְפּנֵ ֵ

17

צ

יאנִ י׃
הוֹצ ֵ
צוּקוֹתי ִ
ַ
ָצרוֹת ְל ָב ִבי ִה ְר ִ ֑חיבוּ ִמ ְמּ

טוּבָך יְ הוָ ה׃
ְ /ל ַמ ַען ְ

18

)ק/ר(

אותי׃
ל־חטּ ֹ ָ
ְר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמ ִ ֑לי וְ ָשׂא ְל ָכ ַ

19

ר

י־רבּוּ וְ ִשׂנְ ַאת ָח ָמס ְשׂנֵ אוּנִ י׃
ה־אוֹיְבי ִכּ ָ ֑
ַ
ְר ֵא

20

שׁ

יתי ָ ֽבְך׃
י־ח ִס ִ
ל־אבוֹשׁ ִכּ ָ
ָשׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי וְ ַה ִצּ ֵיל֑נִ י ַא ֵ

21

ת

יתיָך׃
תֹּם־וָ י ֶֹשׁר יִ ְצּרוּנִ י ִכּי ִקוִּ ִ

22

רוֹתיו׃
ֹלהים ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִמכֹּל ָצ ָ
ְפּ ֵדה ֱא ִ
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LEKCE 31.
Sémantika (S 52)
•

V následujících textech sleduj motivová slova, urči sémantická pole na straně jedné
(nomina, verba, adverbia) a jazykové prostředky vymezující vztahy mezi nimi na
straně druhé (pronomina [suffixy!], slovesné morfémy, předložky, spojky, částice),
jakož i prostředky zvýraznění, důrazu či upozadění a pod. (s využitím poznatků
o typech vět, funkcích slovesných tvarů, stylistice a textové syntaxi).
Žalm 1

ַא ְשׁ ֵרי ָה ִאישׁ
לֹא ָה ַלְך ַבּ ֲע ַצת ְר ָשׁ ִעים

1

ֲא ֶשׁר

וּב ֶד ֶרְך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָ֔מד
ְ
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא יָ ָ ֽשׁב׃
ַ וּב
ְ
2

ִכּי ִאם
תוֹרת יְ הוָ ה ֶח ְפצוֹ
ַ ְבּ
יוֹמם וָ ָ ֽליְ ָלה׃
ָ תוֹרתוֹ יֶ ְהגֶּ ה
ָ וּב
ְ

3

וְ ָהיָ ה
ל־פּ ְלגֵ י ָמיִם
ַ ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַע
יִתּן ְבּ ִעתּוֹ
ֵ ֲא ֶשׁר ִפּ ְריוֹ
וְ ָע ֵלהוּ לֹא־יִבּוֹל
וְ כֹל ֲא ֶשׁר־יַ ֲע ֶשׂה יַ ְצ ִל ַיח׃
א־כן ָה ְר ָשׁ ִ ֑עים
ֵ ֹל

4

ל־כּן
ֵ ַע

5

רוּח׃
ַ ר־תּ ְדּ ֶפנּוּ
ִ ם־כּמֹּץ ֲא ֶשׁ
ַ ִכּי ִא
לֹא־יָ ֻקמוּ ְר ָשׁ ִעים ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑פּט
יקים׃
ִ וְ ַח ָטּ ִאים ַבּ ֲע ַדת ַצ ִדּ
יקים
ִ יוֹד ַע יְ הוָ ה ֶדּ ֶרְך ַצ ִדּ
ֵ ִכּי־
אבד׃
ֵ ֹ וְ ֶד ֶרְך ְר ָשׁ ִעים תּ
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Joz 5
/inf c

sig

יָמּה
ל־מ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן ָ
 1וַ יְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָכּ ַ
ל־היָּ ם
ל־מ ְל ֵכי ַה ְכּנַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר ַע ַ
וְ ָכ ַ
ת־מי ַהיַּ ְר ֵדּן
ר־הוֹבישׁ יְ הוָ ה ֶא ֵ
ִ
ֵ /את ֲא ֶשׁ

/x-c-pf

ד־ע ְב ָרנוּ
ִ /מ ְפּנֵ י ְבנֵ י־ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ָ

//inf c
nar
w-neg-pf
pf

NV
- imper

- imp /inf a
nar
nar
NV/ pf
SNV

וַ יִּ ַמּס ְל ָב ָבם
רוּח ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל׃ ס
א־היָ ה ָבם עוֹד ַ
וְ ל ֹ ָ
הוֹשׁ ַע
ָ 2בּ ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
– ֲע ֵשׂה ְלָך ַח ְרבוֹת ֻצ ִרים
ת־בּנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁנִ ית׃
– וְ שׁוּב מֹל ֶא ְ
הוֹשׁ ַע ַח ְרבוֹת ֻצ ִרים
 3וַ יַּ ַעשׂ־לוֹ יְ ֻ
ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל־גִּ ְב ַעת ָה ֲע ָרלוֹת׃
וַ יָּ ָמל ֶא ְ
הוֹשׁ ַע
ר־מל יְ ֻ
 4וְ זֶ ה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ָ
ל־ה ָעם
ָכּ ָ
ַ /היּ ֵֹצא ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַהזְּ ָכ ִרים כֹּל ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה

/pt/

אתם ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִם׃
ֵמתוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶרְך ְבּ ֵצ ָ

pf
pf

c-SNV
SNV

ל־ה ָעם ַהיּ ְֹצ ִאים
י־מ ִלים ָהיוּ ָכּ ָ
ִ 5כּ ֻ
ל־ה ָעם
וְ ָכ ָ
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִם
ֹּלדים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶרְך ְבּ ֵצ ָ
ַ /היִּ ִ

/inf c

א־מלוּ׃
לֹ ָ

neg-pf
pf
/pt

c-SNV

ִ 6כּי ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָ ה ָה ְלכוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ל־הגּוֹי ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהיּ ְֹצ ִאים ִמ ִמּ ְצ ַריִם
ַ /עד־תֹּם ָכּ ַ

/inf c

א־שׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ הוָ ה
ֲ /א ֶשׁר ל ֹ ָ

/c-neg-pf
c-pf

ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָ ה ָל ֶהם
ת־ה ָא ֶרץ
אוֹתם ֶא ָ
ְ /ל ִב ְל ִתּי ַה ְר ָ

/neg-inf c
/inf c

c-pf

w-SNV pf

בוֹתם ָל ֶתת ָלנוּ ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ְוּד ָבשׁ׃
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָ ה ַל ֲא ָ
יהם ֵה ִקים ַתּ ְח ָתּם
ת־בּנֵ ֶ
 7וְ ֶא ְ
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/inf c

pf

SNV

pf

c-SNV

neg-pf

c-NV

/c-pf

sig
nar

/inf c

nar
pf

הוֹשׁ ַע
א ָֹתם ָמל יְ ֻ
י־ע ֵר ִלים ָהיוּ
ִכּ ֲ
אוֹתם ַבּ ָדּ ֶרְך׃
א־מלוּ ָ
ִכּי ל ֹ ָ
ל־הגּוֹי ְל ִהמּוֹל
ר־תּמּוּ ָכ ַ
 8וַ יְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁ ַ
יוֹתם׃ פ
וַ יֵּ ְשׁבוּ ַת ְח ָתּם ַבּ ַמּ ֲחנֶ ה ַעד ֲח ָ
הוֹשׁ ַע
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
 9וַ יּ ֺ ֶ

NV

יכם
ת־ח ְר ַפּת ִמ ְצ ַריִם ֵמ ֲע ֵל ֶ
לּוֹתי ֶא ֶ
– ַהיּוֹם גַּ ִ

nar

וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא גִּ ְלגָּ ל ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃

nar
nar

 10וַ יַּ ֲחנוּ ְבנֵ י־יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּגִּ ְלגָּ ל
ת־ה ֶפּ ַסח ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶע ֶרב
וַ יַּ ֲעשׂוּ ֶא ַ
ְ /בּ ַע ְרבוֹת יְ ִריחוֹ׃

nar

אכלוּ ֵמ ֲעבוּר ָה ָא ֶרץ ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ֶפּ ַסח ַמצּוֹת וְ ָקלוּי
 11וַ יּ ֺ ְ
ְ /בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה׃

nar

/inf c

w-neg-pf
nar
/inf c

pt
pt

w-NV

א־היָ ה עוֹד ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמן
וְ ל ֹ ָ
בוּאת ֶא ֶרץ ְכּנַ ַען ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהיא׃ ס
אכלוּ ִמ ְתּ ַ
וַ יּ ֺ ְ

הוֹשׁ ַע ִבּ ִיריחוֹ
 13 sigוַ יְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יְ ֻ
nar

וַ יִּ ָשּׂא ֵעינָ יו

nar

וַ יַּ ְרא

sig
NV

 12וַ יִּ ְשׁבֹּת ַה ָמּן ִמ ָמּ ֳח ָרת ְבּ ָא ְכ ָלם ֵמ ֲעבוּר ָה ָא ֶרץ

וְ ִהנֵּ ה־
ִאישׁ ע ֵֹמד ְלנֶ גְ דּוֹ
לוּפה ְבּיָ דוֹ
וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ

nar

הוֹשׁ ַע ֵא ָליו
וַ יֵּ ֶלְך יְ ֻ

nar

אמר לוֹ
וַ יּ ֺ ֶ

- Q NV nom

– ֲה ָלנוּ ַא ָתּה

- Q NV nom

ם־ל ָצ ֵרינוּ׃
– ִא ְ
~~243

LEKCE 31.
nar

אמר
 14וַ יּ ֹ ֶ

- neg

– לֹא

nom

- c-NV

ר־צ ָבא־יְ הוָ ה
– ִכּי ֲאנִ י ַשׂ ְ

pf

- SNV

אתי
– ַע ָתּה ָב ִ

nar

ל־פּנָ יו ַא ְר ָצה
הוֹשׁ ַע ֶא ָ
וַ יִּ פֹּל יְ ֻ

nar

וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ

nar

אמר לוֹ
וַ יּ ֺ ֶ

- Q (voc) NV
nar
- imper
/c-nv pt/ nv nom

- c-NV
nar

ל־ע ְבדּוֹ׃
– ָמה ֲאד ֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶא ַ
הוֹשׁ ַע
ר־צ ָבא יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ
אמר ַשׂ ְ
 15וַ יּ ֺ ֶ
– ַשׁל־נַ ַע ְלָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶלָך
– ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲ /א ֶשׁר ַא ָתּה ע ֵֹמד ָע ָליו  /ק ֶֹדשׁ הוּא
הוֹשׁ ַע ֵכּן׃
וַ יַּ ַעשׂ יְ ֻ
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Makrosyntaktická analýza rozbor narativního textu
•

Rozbor narativního textu musí vycházet z ucelené literární jednotky. Proto je třeba
nejprve (alespoň pracovně) vymezit začátek a konec vyprávění; toto vymezení je
v průběhu analýzy nutné prověřit a případně upřesnit.

•

Text je vhodné rozepsat po větách (souvětích, včetně vložených vět; uvnitř souvětí je
možné – a pro podrobný rozbor velmi vhodné – dále členit a hierarchicky text
strukturovat až po úroveň větných členů).

•

Členění textu na narativní a diskursivní pasáže, stejně jako klasifikace typů hlavních
vět (VV, NV) pomáhá rozpoznat celkovou funkci každé věty a orientovat se v kontextu.
Genesis 18—19

וַ יֵּ ָרא ֵא ָליו יְ הוָ ה ְבּ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא

1a

nar

ח־הא ֶֹהל ְכּחֹם ַהיּוֹם׃
ָ וְ הוּא י ֵֹשׁב ֶפּ ַת

b

w-NV nom

וַ יִּ ָשּׂא ֵעינָ יו

2a

nar

וַ יַּ ְרא

b

nar

וְ ִהנֵּ ה

c

sig

d

NV nom

וַ יַּ ְרא

e

nar

אתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
ָ וַ יָּ ָרץ ִל ְק ָר

f

nar

וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ָא ְר ָצה׃

g

nar

אמר
֑ ַ ֺ וַ יּ

3a

nar

– ֲאד ֹנָ י

b

– voc

אתי ֵחן ְבּ ֵע ֶ֔יניָך
ִ – ִאם־נָ א ָמ ָצ

c

– c-!-pf

– ַאל־נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶ ֽדָּך׃

d

– vet-!- impf

ט־מיִם
ַ – יֻ ַקּח־נָ א ְמ ַע

4a

– impf-!

ֹלשׁה ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּ ִבים ָע ָליו
ָ ְשׁ
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/c-pf

– w-pf

b

יכם
– וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ ֵל ֶ

– w-pf

c

– וְ ִה ָשּׁ ֲענוּ ַתּ ַחת ָה ֵעץ׃

– w-koh

5a

ת־ל ֶחם
– וְ ֶא ְק ָחה ַפ ֶ

– w-imp

b

– וְ ַס ֲעדוּ ִל ְבּ ֶכם

– x-impf

c

– ַא ַחר ַתּ ֲעבֹרוּ

– c-pf

d

ל־ע ְב ְדּ ֶכם
ל־כּן ֲע ַב ְר ֶתּם ַע ַ
י־ע ֵ
– ִכּ ַ

nar

e

אמרוּ
וַ יּ ֺ ְ

– intj

f

– ֵכּן

)– impf (jus

g

– ַתּ ֲע ֶשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ׃

nar

6a

ל־שׂ ָרה
יְמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹה ָלה ֶא ָ
וַ ַ

nar

b

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– imper

c

– ַמ ֲה ִרי

– – NV

d

– ְשֹׁלשׁ ְס ִאים ֶק ַמח ס ֶֹלת

– imper

e

לוּשׁי
– ִ

– imper

f

– וַ ֲע ִשׂי ֻעגוֹת׃

w-NV pf

7a

ל־ה ָבּ ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם
וְ ֶא ַ

nar

b

ן־בּ ָקר ַרְך וָ טוֹב
וַ יִּ ַקּח ֶבּ ָ

nar

c

ל־הנַּ ַער
וַ יִּ ֵתּן ֶא ַ

/inf c

nar

d

יְמ ֵהר ַל ֲעשׂוֹת אֹתוֹ׃
וַ ַ

/c-pf

nar

8a

ן־ה ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וּב ַ
וַ יִּ ַקּח ֶח ְמ ָאה וְ ָח ָלב ֶ

nar

b

יהם
וַ יִּ ֵתּן ִל ְפנֵ ֶ

w-NV nom

c

יהם ַתּ ַחת ָה ֵעץ
וְ הוּא־ ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ
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nom

nar

d

אכלוּ׃
וַ יּ ֺ ֵ

nar

9a

אמרוּ ֵא ָליו
וַ יּ ֺ ְ

– Q-nom

b

– ַאיֵּ ה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתָּך

nar

c

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– sig

d

– ִהנֵּ ה

–

e

10a nar

ָבא ֶֹהל׃
אמר
וַ יּ ֺ ֶ

)– inf a + impf (fig. etym.

b

– שׁוֹב ָאשׁוּב ֵא ֶליָך ָכּ ֵעת ַחיָּ ה

– sig

c

– וְ ִהנֵּ ה־

–

d

–

w-NV nom

e

וְ ָשׂ ָרה שׁ ַֹמ ַעת ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל

w-NV nom

f

וְ הוּא ַא ֲח ָריו׃

nom

/pt

11a w-NV nom
/inf c

pf

b

12a nar

ֵבן ְל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתָּך

וְ ַא ְב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה זְ ֵקנִ ים ָבּ ִאים ַבּיָּ ִמים
ָח ַדל ִל ְהיוֹת ְל ָשׂ ָרה א ַֹרח ַכּנָּ ִשׁים׃
וַ ִתּ ְצ ַחק ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֵלאמֹר

– NV pf

b

ה־לּי ֶע ְדנָ ה
יְת ִ
ֹלתי ָה ָ
– ַא ֲח ֵרי ְב ִ

– w-NV nom

c

– וַ אד ֹנִ י זָ ֵקן׃

13a nar

ל־א ְב ָר ָהם
אמר יְ הוָ ה ֶא ַ
וַ יּ ֺ ֶ

– Q-pf

b

– ָל ָמּה זֶּ ה ָצ ֲח ָקה ָשׂ ָרה ֵלאמֹר

– – Q-NV impf

c

– – ַה ַאף ֻא ְמנָ ם ֵא ֵלד

– – w-NV pf

d

– – וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִתּי׃

14a – Q-impf

יִפּ ֵלא ֵמיְ הוָ ה ָדּ ָבר
– ֲה ָ
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– NV impf

b

מּוֹעד ָאשׁוּב ֵא ֶליָך ָכּ ֵעת ַחיָּ ה
– ַל ֵ

– w-NV nom

c

וּל ָשׂ ָרה ֵבן׃
– ְ

15a nar
– neg-pf

b

– לֹא ָצ ַח ְק ִתּי

c-impf

c

ִכּי יָ ֵר ָאה

nar

d

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg

e

– לֹא

– c-pf

f

– ִכּי ָצ ָח ְק ְתּ׃

16a nar

/inf c

nar

b

w-NV nom

c

וְ ַא ְב ָר ָהם ה ֵֹלְך ִע ָמּם ְל ַשׁ ְלּ ָחם׃

– Q-NV nom

b

18a – w-NV inf a + impf
– w-pf

b

19a – sig pf

/c-pf

וַ יָּ ֻקמוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנָ ִשׁים
ל־פּנֵ י ְסד ֹם
וַ יַּ ְשׁ ִקפוּ ַע ְ

17a w-NV pf
/c-nv pt

וַ ְתּ ַכ ֵחשׁ ָשׂ ָרה ֵלאמֹר

וַ יהוָֹ ה ָא ָ ֑מר
– ַה ְמ ַכ ֶסּה ֲאנִ י ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה׃
– וְ ַא ְב ָר ָהם ָהיוֹ יִ ְהיֶ ה ְלגוֹי גָּ דוֹל וְ ָעצוּם
– וְ נִ ְב ְרכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ׃
– ִכּי יְ ַד ְע ִתּיו

– c-impf

b

ת־בּיתוֹ ַא ֲח ָריו
ת־בּנָ יו וְ ֶא ֵ
– ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּ ה ֶא ָ

– w-pf /inf c

c

וּמ ְשׁ ָפּט
– וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶרְך יְ הוָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ

– c-inf c

d

ר־דּ ֶבּר ָע ָליו׃
ל־א ְב ָר ָהם ֵאת ֲא ֶשׁ ִ
– ְל ַמ ַען ָה ִביא יְ הוָ ה ַע ַ

20a nar
– NV nom

b

אמר יְ הוָ ה
וַ יּ ֺ ֶ
י־ר ָבּה
– זַ ֲע ַקת ְסד ֹם וַ ֲעמ ָֹרה ִכּ ָ
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– w-NV nom

c

! 21a – koh
– w-koh

b

– Q-NV pf

c

– ַה ְכּ ַצ ֲע ָק ָתהּ ַה ָבּ ָאה ֵא ַלי ָעשׂוּ ָכּ ָלה

– w-c-neg

d

– וְ ִאם־לֹא

–

e

–

22a nar

ֵא ָד ָעה׃

וַ יִּ ְפנוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנָ ִשׁים

nar

b

וַ יֵּ ְלכוּ ְסד ָֹמה

)w-NV nom (pt

c

עוֹדנּוּ ע ֵֹמד ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה׃
וְ ַא ְב ָר ָהם ֶ

23a nar

וַ יִּ גַּ שׁ ַא ְב ָר ָהם

nar

b

אמר
וַ יּ ֺ ַ ֑

– Q-impf

c

ם־ר ָשׁע׃
– ַה ַאף ִתּ ְס ֶפּה ַצ ִדּיק ִע ָ

24a – c-NV nom

/inf c

– ֵא ֲר ָדה־נָּ א
– וְ ֶא ְר ֶאה

)impf (koh

/c-nv

אתם ִכּי ָכ ְב ָדה ְמאֹד׃
– וְ ַח ָטּ ָ

יקם ְבּתוְֹך ָה ִעיר
אוּלי יֵ שׁ ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
– ַ

– Q-impf

b

– ַה ַאף ִתּ ְס ֶפּה

– w-neg-impf

c

יקם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ָבּהּ׃
א־ת ָשּׂא ַל ָמּקוֹם ְל ַמ ַען ֲח ִמ ִשּׁים ַה ַצּ ִדּ ִ
– וְ ל ֹ ִ

25a – intj-!-NV

מ־ר ָשׁע
– ָח ִל ָלה ְלָּך ֵמ ֲעשׂ ֹת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ָה ִמית ַצ ִדּיק ִע ָ

– w-pf

b

– וְ ָהיָ ה ַכ ַצּ ִדּיק ָכּ ָר ָשׁע

!– intj-

c

– ָח ִל ָלה ָלְּך

– Q-NV neg-impf

d

ל־ה ָא ֶרץ לֹא יַ ֲע ֶשׂה ִמ ְשׁ ָפּט׃
– ֲהשׁ ֵֹפט ָכּ ָ

26a nar

אמר יְ הוָ ה
וַ יּ ֺ ֶ

– c-impf

b

יקם ְבּתוְֹך ָה ִעיר
ם־א ְמ ָצא ִב ְסד ֹם ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
– ִא ֶ

– w-pf

c

בוּרם׃
ל־ה ָמּקוֹם ַבּ ֲע ָ
אתי ְל ָכ ַ
– וְ נָ ָשׂ ִ
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27a nar

וַ יַּ ַען ַא ְב ָר ָהם

nar

b

אמר
וַ יּ ֺ ַ ֑

! – sig

c

– ִהנֵּ ה־נָ א

– pf /inf c

d

ל־אד ֹנָ י
הוֹא ְל ִתּי ְל ַד ֵבּר ֶא ֲ
– ַ

– w-NV nom

e

– וְ ָאנ ִֹכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר׃

28a – c-impf

יקם ֲח ִמ ָשּׁה
אוּלי יַ ְח ְסרוּן ֲח ִמ ִשּׁים ַה ַצּ ִדּ ִ
– ַ

– Q-impf

b

ל־ה ִעיר
ת־כּ ָ
– ֲה ַת ְשׁ ִחית ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ֶא ָ

nar

c

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg impf

d

– לֹא ַא ְשׁ ִחית

– c-impf

e

ם־א ְמ ָצא ָשׁם ַא ְר ָבּ ִעים וַ ֲח ִמ ָשּׁה׃
– ִא ֶ

/inf c

29a nar

וַ יּ ֶֹסף עוֹד ְל ַד ֵבּר ֵא ָליו

nar

b

אמר
וַ יּ ֺ ֑

– c-impf

c

יִמּ ְצאוּן ָשׁם ַא ְר ָבּ ִעים
אוּלי ָ
– ַ

nar

d

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg-impf

e

– לֹא ֶא ֱע ֶשׂה ַבּ ֲעבוּר ָה ַא ְר ָבּ ִעים׃

30a nar

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– vet-!-jus

b

– ַאל־נָ א יִ ַחר ַלאד ֹנָ י

– w-koh

c

– וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה

– c-impf

d

ֹלשׁים
יִמּ ְצאוּן ָשׁם ְשׁ ִ
אוּלי ָ
– ַ

nar

e

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg-impf

f

– לֹא ֶא ֱע ֶשׂה

– c-impf

g

ֹלשׁים׃
ם־א ְמ ָצא ָשׁם ְשׁ ִ
– ִא ֶ
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31a nar

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

! – sig

b

– ִהנֵּ ה־נָ א

– pf /inf c

c

ל־אד ֹנָ י
הוֹא ְל ִתּי ְל ַד ֵבּר ֶא ֲ
– ַ

– c-impf

d

יִמּ ְצאוּן ָשׁם ֶע ְשׂ ִרים
אוּלי ָ
– ַ

nar

e

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg-impf

f

– לֹא ַא ְשׁ ִחית ַבּ ֲעבוּר ָה ֶע ְשׂ ִרים׃

32a nar

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– vet-!-jus

b

– ַאל־נָ א יִ ַחר ַלאד ֹנָ י

– w-koh

c

ְך־ה ַפּ ַעם
– וַ ֲא ַד ְבּ ָרה ַא ַ

– c-impf

d

יִמּ ְצאוּן ָשׁם ֲע ָשׂ ָרה
אוּלי ָ
– ַ

nar

e

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– neg-impf

f

– לֹא ַא ְשׁ ִחית ַבּ ֲעבוּר ָה ֲע ָשׂ ָרה׃

/c-pf + inf c

33a nar
w-NV pf

b

ל־א ְב ָר ָהם
וַ יֵּ ֶלְך יְ הוָ ה ַכּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ֶא ַ
וְ ַא ְב ָר ָהם ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ׃

Gn 19
nar

1a

וַ יָּ בֹאוּ ְשׁנֵ י ַה ַמּ ְל ָא ִכים ְסד ָֹמה ָבּ ֶע ֶרב

w-NV pt

b

ר־סד ֹם
וְ לוֹט י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַע ְ

nar

c

וַ יַּ ְרא־לוֹט

nar

d

אתם
וַ יָּ ָקם ִל ְק ָר ָ

nar

e

וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ַא ַפּיִם ָא ְר ָצה׃

nar

2a

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– sig ! + voc

b

א־אד ֹנַ י
– ִהנֶּ ה נָּ ֲ
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! – imp

c

ל־בּית ַע ְב ְדּ ֶכם
– סוּרוּ נָ א ֶא ֵ

– w-imp

d

– וְ ִלינוּ

– w-imp

e

יכם
– וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ ֵל ֶ

– w-pf

f

– וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם

– w-pf

g

– וַ ַה ַל ְכ ֶתּם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם

nar

h

אמרוּ
וַ יּ ֺ ְ

– neg

i

– לֹּא

– c-NV impf

j

– ִכּי ָב ְרחוֹב נָ ִלין׃

pf

nar

3a

ר־בּם ְמאֹד
וַ יִּ ְפ ַצ ָ

nar

b

וַ יָּ ֻסרוּ ֵא ָליו

nar

c

ל־בּיתוֹ
וַ יָּ בֹאוּ ֶא ֵ

nar

d

וַ יַּ ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה

NV pf

e

וּמצּוֹת ָא ָפה
ַ

nar

f

אכלוּ׃
וַ יּ ֺ ֵ

c-impf

4a

ֶט ֶרם יִ ְשׁ ָכּבוּ

w-NV

b

ל־ה ַבּיִת
וְ ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר ַאנְ ֵשׁי ְסד ֹם נָ ַסבּוּ ַע ַ

nar

5a

וַ יִּ ְק ְראוּ ֶאל־לוֹט

nar

b

אמרוּ לוֹ
וַ יּ ֺ ְ

– Q-nom

c

ר־בּאוּ ֵא ֶליָך ַה ָלּיְ ָלה
– ַאיֵּ ה ָה ַאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁ ָ

– imper

d

יאם ֵא ֵלינוּ
הוֹצ ֵ
– ִ

– w-koh

e

– וְ נֵ ְד ָעה א ָֹתם׃

ל־ה ָעם ִמ ָקּ ֶצה׃
ִ /מנַּ ַער וְ ַעד־זָ ֵקן ָכּ ָ

/c-pf
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nar

6a

וַ יֵּ ֵצא ֲא ֵל ֶהם לוֹט ַה ֶפּ ְת ָחה

w-NV pf

b

וְ ַה ֶדּ ֶלת ָסגַ ר ַא ֲח ָריו׃

nar

7a

אמר
וַ יּ ֺ ֑

– vet-!-jus + voc

b

– ַאל־נָ א ַא ַחי ָתּ ֵרעוּ׃

! – sig

8a

– ִהנֵּ ה־נָ א

– NV nom

b

– ִלי ְשׁ ֵתּי ָבנוֹת ֲא ֶשׁר לֹא־יָ ְדעוּ ִאישׁ

! – koh

c

יכם
יאה־נָּ א ֶא ְת ֶהן ֲא ֵל ֶ
אוֹצ ָ
– ִ

– w-imper

d

יכם
– וַ ֲעשׂוּ ָל ֶהן ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינֵ ֶ

– NV

e

ל־תּ ֲעשׂוּ ָד ָבר
– ַרק ָל ֲאנָ ִשׁים ָה ֵאל ַא ַ

– c-pf

f

ל־כּן ָבּאוּ ְבּ ֵצל ק ָֹר ִתי׃
י־ע ֵ
– ִכּ ַ

/c-neg-pf

vet-impf

nar

9a

אמרוּ
וַ יּ ֺ ְ

– imper

b

שׁ־ה ְל ָאה
– גֶּ ָ

nar

c

אמרוּ
וַ יּ ֺ ְ

– NV pf /inf c

d

א־לגוּר
– ָה ֶא ָחד ָבּ ָ

)– nar + inf a (fig. etym

e

– וַ יִּ ְשׁפֹּט ָשׁפוֹט

– NV impf

f

– ַע ָתּה נָ ַרע ְלָך ֵמ ֶהם

nar

g

וַ יִּ ְפ ְצרוּ ָב ִאישׁ ְבּלוֹט ְמאֹד

nar

h

וַ יִּ גְּ שׁוּ ִל ְשׁבֹּר ַה ָדּ ֶלת׃

/inf c

10a nar

pf
pf

/c-nv/

וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֶאת־יָ ָדם

nar

b

יהם ַה ָבּיְ ָתה
וַ ִיָּביאוּ ֶאת־לוֹט ֲא ֵל ֶ

w-NV

c

ת־ה ֶדּ ֶלת ָסגָ רוּ׃
וְ ֶא ַ

11a w-NV

ר־פּ ַתח ַה ַבּיִת ִ /הכּוּ ַבּ ַסּנְ וֵ ִרים
ת־ה ֲאנָ ִשׁים ֲ /א ֶשׁ ֶ
וְ ֶא ָ
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ִ /מ ָקּטֹן וְ ַעד־גָּ דוֹל
/inf c

nar

b

12a nar

וַ יִּ ְלאוּ ִל ְמצֹא ַה ָפּ ַתח׃
אמרוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ֶאל־לוֹט
וַ יּ ֺ ְ

– Q-NV nom

b

י־לָך פֹה
– עֹד ִמ ְ

– NV

c

ן־ה ָמּקוֹם׃
הוֹצא ִמ ַ
ר־לָך ָבּ ִעיר ֵ
וּבנ ֶֹתיָך וְ כֹל ֲא ֶשׁ ְ
וּבנֶ יָך ְ
– ָח ָתן ָ

imper

13a – c-NV pt
– c-pf

b

ת־פּנֵ י יְ הוָ ה
– ִכּי־גָ ְד ָלה ַצ ֲע ָק ָתם ֶא ְ

)!( – nar

c

– וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ יְ הוָ ה ְל ַשׁ ֲח ָתהּ׃

14a nar

pf

ת־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
י־מ ְשׁ ִח ִתים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ַ
– ִכּ ַ

וַ יֵּ ֵצא לוֹט

nar

b

ֹלק ֵחי ְבנ ָֹתיו
ל־ח ָתנָ יו ְ
וַ יְ ַד ֵבּר ֶא ֲ

nar

c

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– imper

d

– קוּמוּ

– imper

e

ן־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
– ְצּאוּ ִמ ַ

– c-NV

f

ת־ה ִעיר
י־מ ְשׁ ִחית יְ הוָ ה ֶא ָ
– ִכּ ַ

nar

g

וַ יְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחק ְבּ ֵעינֵ י ֲח ָתנָ יו׃

15a w-NV

וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַחר ָע ָלה
ְ

nar

b

וַ יָּ ִאיצוּ ַה ַמּ ְל ָא ִכים ְבּלוֹט ֵלאמֹר

– imper

c

– קוּם

– imper

d

ת־שׁ ֵתּי ְבנ ֶֹתיָך ַהנִּ ְמ ָצאֹת
ת־א ְשׁ ְתָּך וְ ֶא ְ
– ַקח ֶא ִ

– c-impf

e

ן־תּ ָסּ ֶפה ַבּ ֲעוֹן ָה ִעיר׃
– ֶפּ ִ

16a nar
nar

b

וַ יִּ ְת ַמ ְה ָמהּ
וּביַ ד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו
ד־א ְשׁתּוֹ ְ
וּביַ ִ
וַ יַּ ֲחזִ קוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְבּיָ דוֹ ְ
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ְ /בּ ֶח ְמ ַלת יְ הוָ ה ָע ָל֑יו
nar

c

וַ יּ ִֹצ ֻאהוּ

nar

d

וַ יַּ נִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר׃

17a sig /inf c

חוּצה
יאם א ָֹתם ַה ָ
הוֹצ ָ
וַ יְ ִהי ְכ ִ

nar

b

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

– imper

c

– ִה ָמּ ֵלט ַעל־נַ ְפ ֶשָׁך

– vet-impf

d

ל־תּ ִבּיט ַא ֲח ֶריָך
– ַא ַ

– w-vet-impf

e

ל־ה ִכּ ָכּר
ל־תּ ֲעמֹד ְבּ ָכ ַ
– וְ ַא ַ

– NV imper

f

– ָה ָה ָרה ִה ָמּ ֵלט

– c-impf

g

ן־תּ ָסּ ֶפה׃
– ֶפּ ִ

18a nar
– vet ! + voc

b

! 19a – sig

אמר לוֹט ֲא ֵל ֶהם
וַ יּ ֺ ֶ
– ַאל־נָ א ֲאד ֹנָ י׃
– ִהנֵּ ה־נָ א

– pf

b

–

– nar (!) /c-pf inf c

c

ית ִע ָמּ ִדי ְ /ל ַה ֲחיוֹת ֶאת־נַ ְפ ִשׁי
– וַ ַתּגְ ֵדּל ַח ְס ְדָּך ֲ /א ֶשׁר ָע ִשׂ ָ

– w-NV neg-impf /inf c

d

אוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה
– וְ ָאנ ִֹכי לֹא ַ

– c-impf

e

ן־תּ ְד ָבּ ַקנִ י ָה ָר ָעה
– ֶפּ ִ

– w-pf

f

– וָ ַמ ִתּי׃

! 20a – sig

ָמ ָצא ַע ְב ְדָּך ֵחן ְבּ ֵעינֶ יָך

– ִהנֵּ ה־נָ א
ָה ִעיר ַהזֹּאת ְקר ָֹבה ָלנוּס ָשׁ ָמּה

– NV nom /inf c

b

–

– w-NV nom

c

– וְ ִהיא ִמ ְצ ָער

! – koh

d

– ִא ָמּ ְל ָטה נָּ א ָשׁ ָמּה
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– Q-NV nom

e

– ֲהלֹא ִמ ְצ ָער ִהוא

– w-jus

f

וּת ִחי נַ ְפ ִשׁי׃
– ְ

21a nar

אמר ֵא ָליו
וַ יּ ֺ ֶ

– sig

b

– ִהנֵּ ה

– pf

c

אתי ָפנֶ יָך גַּ ם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
– נָ ָשׂ ִ
ת־ה ִעיר ֲ /א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ׃
ְ /ל ִב ְל ִתּי ָה ְפ ִכּי ֶא ָ

d

/neg-inf c /c-pf

22a – imper

– ַמ ֵהר

– imper

b

– ִה ָמּ ֵלט ָשׁ ָמּה

– c-neg-impf /inf c /inf c

c

אוּכל ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר ַעד־בּ ֲֹאָך ָשׁ ָמּה
– ִכּי לֹא ַ

c-pf

d

צוֹער׃
ם־ה ִעיר ַ
ל־כּן ָק ָרא ֵשׁ ָ
ַע ֵ

23a NV pf

ל־ה ָא ֶרץ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ יָ ָצא ַע ָ

pf

w-NV

b

וְ לוֹט ָבּא צ ֲֹע ָרה׃

pf

w-NV

24

ל־עמ ָֹרה
ל־סד ֹם וְ ַע ֲ
וַ יהוָ ה ִה ְמ ִטיר ַע ְ

nar

25

ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
גָּ ְפ ִרית וָ ֵ ֑אשׁ ֵמ ֵאת יְ הוָ ה ִמ ַ
ל־ה ִכּ ָכּר
ת־ה ָע ִרים ָה ֵאל וְ ֵאת ָכּ ַ
וַ יַּ ֲהפְֹך ֶא ֶ
 /וְ ֵאת ָכּל־י ְֹשׁ ֵבי ֶה ָע ִרים וְ ֶצ ַמח ָה ֲא ָד ָמה׃
26a nar
nar

b

27a nar

וַ ַתּ ֵבּט ִא ְשׁתּוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו
וַ ְתּ ִהי נְ ִציב ֶמ ַלח׃
ל־ה ָמּקוֹם
וַ יַּ ְשׁ ֵכּם ַא ְב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר ֶא ַ
ת־פּנֵ י יְ הוָ ה׃
ר־ע ַמד ָשׁם ֶא ְ
ֲ /א ֶשׁ ָ

/c-pf

28a nar
nar

b

ל־פּנֵ י ֶא ֶרץ ַה ִכּ ָכּר
ל־כּ ְ
ל־פּנֵ י ְסד ֹם וַ ֲעמ ָֹרה וְ ַע ָ
וַ יַּ ְשׁ ֵקף ַע ְ
וַ יַּ ְרא
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sig
pf

c
d

29a sig inf c

/inf c

וְ ִהנֵּ ה
ָע ָלה ִקיטֹר ָה ָא ֶרץ ְכּ ִקיטֹר ַה ִכּ ְב ָשׁן׃
ת־ע ֵרי ַה ִכּ ָכּר
ֹלהים ֶא ָ
וַ יְ ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱא ִ

nar

b

ת־א ְב ָר ָהם
ֹלהים ֶא ַ
וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ

nar

c

ת־ה ָע ִרים
וַ יְ ַשׁ ַלּח ֶאת־לוֹט ִמתּוְֹך ַה ֲה ֵפ ָכה ַבּ ֲהפְֹך ֶא ֶ
ֲ /א ֶשׁר־יָ ַשׁב ָבּ ֵהן לוֹט׃

/c-pf

30a nar

צּוֹער
וַ יַּ ַעל לוֹט ִמ ַ

nar

b

וַ יֵּ ֶשׁב ָבּ ָהר

w-NV nom

c

וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ִעמּוֹ
ְ

c-pf /inf c

d

צוֹער
ִכּי יָ ֵרא ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַ

nar

e

וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו׃
וַ יֵּ ֶשׁב ַבּ ְמּ ָע ָרה הוּא ְ

31a nar

ל־ה ְצּ ִע ָירה
אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ֶא ַ
וַ תּ ֺ ֶ

– NV nom

b

– ָא ִבינוּ זָ ֵקן

– w-NV nom /inf c

c

ל־ה ָא ֶרץ׃
– וְ ִאישׁ ֵאין ָבּ ָא ֶרץ ָלבוֹא ָע ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶרְך ָכּ ָ

!32a – imper
– koh

b

ת־א ִבינוּ יַ יִ ן
– נַ ְשׁ ֶקה ֶא ָ

– w-koh

c

– וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ

– w-impf

d

– וּנְ ַחיֶּ ה ֵמ ָא ִבינוּ זָ ַרע׃

33a nar

)×/inf c (2

– ְל ָכה

יהן יַ יִ ן ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא
ת־א ִב ֶ
וַ ַתּ ְשׁ ֶקין ָ ֶא ֲ

nar

b

וַ ָתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָירה

nar

c

יה
ת־א ִב ָ
וַ ִתּ ְשׁ ַכּב ֶא ָ

w-neg-pf

d

קוּמהּ׃
וּב ָ
וְ לֹא־יָ ַדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
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34a sig

וַ יְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת

nar

b

ל־ה ְצּ ִע ָירה
אמר ַה ְבּ ִכ ָירה ֶא ַ
וַ תּ ֺ ֶ

– sig

c

– ֵהן־

– pf

d

ת־א ִבי
– ָשׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ֶמשׁ ֶא ָ

– koh

e

ם־ה ַלּיְ ָלה
– נַ ְשׁ ֶקנּוּ יַ יִ ן גַּ ַ

– w-imper

f

– וּב ִֹאי

– imper

g

– ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ

– w-impf

h

– וּנְ ַחיֶּ ה ֵמ ָא ִבינוּ זָ ַרע׃

35a nar

)×/inf c (2

nar

b

וַ ָתּ ָקם ַה ְצּ ִע ָירה

nar

c

וַ ִתּ ְשׁ ַכּב ִעמּוֹ

w-neg-pf

d

וּב ֻק ָמהּ׃
וְ לֹא־יָ ַדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ

nar

36

יהן׃
וַ ַתּ ֲה ֶרין ָ ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת־לוֹט ֵמ ֲא ִב ֶ

37a nar

pf

יהן יָ יִ ן
ת־א ִב ֶ
וַ ַתּ ְשׁ ֶקין ָ גַּ ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ֶא ֲ

וַ ֵתּ ֶלד ַה ְבּ ִכ ָירה ֵבּן

nar

b

וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ

– nom

c

מוֹאב
– ָ

NV nom

d

ד־היּוֹם׃
י־מוֹאב ַע ַ
ָ
הוּא ֲא ִב

38a w-NV

ם־הוא יָ ְל ָדה ֵבּן
וְ ַה ְצּ ִע ָירה גַ ִ

nar

b

וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ

– nom

c

ן־ע ִמּי
– ֶבּ ַ

NV nom

d

ד־היּוֹם׃ ס
י־עמּוֹן ַע ַ
הוּא ֲא ִבי ְבנֵ ַ

~~258

LEKCE 32.

Genesis 22.
sig + čas
pf

1

ת־א ְב ָר ָהם
ֹלהים נִ ָסּה ֶא ַ
וְ ָה ֱא ִ

w-NV
nar

אמר ֵא ָליו
וַ יּ ֺ ֶ

- voc

– ַא ְב ָר ָהם
אמר
וַ יּ ֺ ֶ

nar

– ִהנֵּ נִ י׃

- intj
nar

2

ל־א ֶרץ ַהמּ ִֹריָּ ה
ְך־לָך ֶא ֶ
– וְ ֶל ְ

! - w-imp

– וְ ַה ֲע ֵלהוּ ָשׁם ְלע ָֹלה ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶליָך׃

)- w-imp (fig
nar

אמר
וַ יּ ֺ ֶ
ר־א ַה ְב ָתּ ֶאת־יִ ְצ ָחק
ת־בּנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ֲא ֶשׁ ָ
– ַקח־נָ א ֶא ִ

! - imp

3

וַ יַּ ְשׁ ֵכּם ַא ְב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר
ת־חמֹרוֹ
וַ יַּ ֲחבֹשׁ ֶא ֲ

nar

ת־שׁנֵ י נְ ָע ָריו ִאתּוֹ וְ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ
וַ יִּ ַקּח ֶא ְ

nar

/c-pf

וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה

nar

וַ ַיְב ַקּע ֲע ֵצי ע ָֹלה

nar

וַ יָּ ָקם

nar

ֹלהים׃
ר־א ַמר־לוֹ ָה ֱא ִ
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁ ָ
וַ יֵּ ֶלְך ֶא ַ

– NV

4

ישׁי
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

nar

ת־עינָ יו
וַ יִּ ָשּׂא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ

nar

ת־ה ָמּקוֹם ֵמ ָרחֹק׃
וַ יַּ ְרא ֶא ַ

nar

אמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָריו
וַ יּ ֺ ֶ

! - imp

ם־ה ֲחמוֹר
בוּ־ל ֶכם פֹּה ִע ַ
– ְשׁ ָ
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– וַ ֲאנִ י וְ ַהנַּ ַער נֵ ְל ָכה ַעד־כֹּה

- w-NV koh
w-koh

-

–

וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה

w-koh

-

–

יכם׃
שׁוּבה ֲא ֵל ֶ
וְ נָ ָ

nar

6

nar

וַ יָּ ֶשׂם ַעל־יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ

nar

ת־ה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת
ת־ה ֵאשׁ וְ ֶא ַ
וַ יִּ ַקּח ְבּיָ דוֹ ֶא ָ

nar

יהם יַ ְח ָדּו׃
וַ יֵּ ְלכוּ ְשׁנֵ ֶ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִביו
אמר יִ ְצ ָחק ֶא ַ
וַ יּ ֺ ֶ

nar
nar

7

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

- voc

– ָא ִבי

nar

אמר
וַ יּ ֺ ֶ
– ִהנֶּ נִּ י ְבנִ י

- intj + voc

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

nar
- sig NV

– ִהנֵּ ה ָה ֵאשׁ וְ ָה ֵע ִצים

- Q NV

– וְ ַאיֵּ ה ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה׃

nar

8

יהם יַ ְח ָדּו׃
וַ יֵּ ְלכוּ ְשׁנֵ ֶ

nar
nar

אמר ַא ְב ָר ָהם
וַ יּ ֺ ֶ
ֹלהים יִ ְר ֶאה־לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלה ְבּנִ י
– ֱא ִ

- SNV impf + voc

/c-pf

ת־ע ֵצי ָהע ָֹלה
וַ יִּ ַקּח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ

9

ֹלהים
ל־ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָא ַמר־לוֹ ָה ֱא ִ
וַ יָּ בֹאוּ ֶא ַ

nar

ת־ה ִמּזְ ֵבּ ַח
וַ ֶיִּבן ָשׁם ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ

nar

ת־ה ֵע ִצים
וַ יַּ ֲער ְֹך ֶא ָ

nar

וַ יַּ ֲעקֹד ֶאת־יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ
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ל־ה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמ ַמּ ַעל ָל ֵע ִצים׃
וַ יָּ ֶשׂם אֹתוֹ ַע ַ

nar
nar

 10וַ יִּ ְשׁ ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יָ דוֹ

nar

ת־בּנוֹ׃
ת־ה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת ִל ְשׁחֹט ֶא ְ
וַ יִּ ַקּח ֶא ַ

nar

ן־ה ָשּׁ ַמיִם
 11וַ יִּ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה ִמ ַ
אמר
וַ יּ ֺ ֶ

nar

– ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם

)!×- voc (2

אמר
וַ יּ ֺ ֶ

nar

– ִהנֵּ נִ י׃

- intj
nar

אמר
 12וַ יּ ֺ ֶ
ל־הנַּ ַער
ל־תּ ְשׁ ַלח יָ ְדָך ֶא ַ
– ַא ִ

- vet-impf

אוּמּה
ל־תּ ַעשׂ לוֹ ְמ ָ
– וְ ַא ַ

-w-vet-impf

– ִכּי ַע ָתּה יָ ַד ְע ִתּי

- c-NV pf

ֹלהים ַא ָתּה
– ִכּי־יְ ֵרא ֱא ִ

- c-NV nom

ת־בּנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ִמ ֶמּנִּ י׃
– וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶא ִ

- w-neg-pf

13 nar

ת־עינָ יו
וַ יִּ ָשּׂא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ

nar

וַ יַּ ְרא

sig

וְ ִהנֵּ ה־
ַאיִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַבּ ְסּ ַבְך ְבּ ַק ְרנָ יו

NV nom
nar

וַ יֵּ ֶלְך ַא ְב ָר ָהם

nar

ת־ה ַאיִ ל
וַ יִּ ַקּח ֶא ָ

nar

וַ יַּ ֲע ֵלהוּ ְלע ָֹלה ַתּ ַחת ְבּנוֹ׃

nar

ם־ה ָמּקוֹם ַההוּא
 14וַ יִּ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵשׁ ַ
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impf

– יְ הוָ ה יִ ְר ֶאה

- NV

ֲא ֶשׁר יֵ ָא ֵמר ַהיּוֹם

c-impf
nv impf

– ְבּ ַהר יְ הוָ ה יֵ ָר ֶאה׃

- NV

nar

ן־ה ָשּׁ ָמיִם׃
ל־א ְב ָר ָהם ֵשׁנִ ית ִמ ַ
 15וַ יִּ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה ֶא ַ

nar

אמר
 16וַ יּ ֺ ֶ
– ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי

- NV pf

‹ נְ ֻאם־יְ הוָ ה

)- nom (formule

ת־ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
ית ֶא ַ
– ִכּי יַ ַען ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ

- x-c-pf

ת־בּנְ ָך ֶאת־יְ ִח ֶידָך׃
– וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶא ִ

- w-neg-pf
- x-inf a + koh

י־ב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך
ִ – 17כּ ָ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם
– וְ ַה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה ֶאת־זַ ְר ֲעָך ְכּ ְ

- w-inf a + koh

ל־שׂ ַפת ַהיָּ ם
וְ ַכחוֹל ֲא ֶשׁר ַע ְ
– וְ יִ ַרשׁ זַ ְר ֲעָך ֵאת ַשׁ ַער א ָֹיְביו׃

- w-impf
- w-pf

 – 18וְ ִה ְת ָבּ ֲרכוּ ְבזַ ְר ֲעָך כֹּל גּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ
– ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי׃

- c-pf

19 nar

וַ יָּ ָשׁב ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָריו

nar

וַ יָּ ֻקמוּ

nar

ל־בּ ֵאר ָשׁ ַבע
וַ יֵּ ְלכוּ יַ ְח ָדּו ֶא ְ

nar

וַ יֵּ ֶשׁב ַא ְב ָר ָהם ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע׃ פ

sig

 20וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה

nar

וַ יֻּ גַּ ד ְל ַא ְב ָר ָהם ֵלאמֹר
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LEKCE 33.
Diskursivní texty – orientace v rétorické stavbě
Izajáš 5,1–7
 ָא ִשׁ ָירה נָּ א ִל ִיד ִידי1a koh

ÚVOD („Ich-forma“)
výzva k milostné písni

דּוֹדי ְל ַכ ְרמוֹ
ִ ִשׁ ַירת
 ֶכּ ֶרם ָהיָ ה ִל ִיד ִידיb NV

metafora: VINICE
narativ (ve 3. os)

ן־שׁ ֶמן׃
ָ ְבּ ֶק ֶרן ֶבּ

 וַ יְ ַעזְּ ֵקהוּ וַ יְ ַס ְקּ ֵלהוּ2a nar+nar (tzv. „Er-Ezählung“)
 וַ יִּ ָטּ ֵעהוּ שׂ ֵֹרקb nar
וַ ֶיִּבן ִמגְ ָדּל ְבּתוֹכוֹ

c

nar

příprava, sadba
stavba zařízení

 וְ גַ ם־יֶ ֶקב ָח ֵצב בּוֹd nar
 וַ יְ ַקו ַל ֲעשׂוֹת ֲענָ ִביםe nar
וַ יַּ ַעשׂ ְבּ ֻא ִשׁים׃

f

nar

רוּשׁלם
ָ ְיוֹשׁב י
ֵ  וְ ַע ָתּה3a sig!
הוּדה
֑ ָ ְוְ ִאישׁ י

naděje sklizně
– zápletka –
přímá řeč
(oslovení „já → vy!“)

וּבין ַכּ ְר ִמי׃
ֵ  ִשׁ ְפטוּ־נָ א ֵבּינִ יb imp!

metafora: SOUD

ה־לּ ֲעשׂוֹת עוֹד ְל ַכ ְר ִמי
ַ  ַמ4a Q inf

ŽALOBA vinice

יתי בּוֹ
ִ  וְ לֹא ָע ִשׂb w-neg-pf
יתי ַל ֲעשׂוֹת ֲענָ ִבים
ִ ֵדּוּע ִקוּ
ַ  ַמc Q-pf
 וַ יַּ ַעשׂ ְבּ ֻא ִשׁים׃d nar
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יעה־נָּ א ֶא ְת ֶכם
ָ אוֹד
ִ  וְ ַע ָתּה5a sig!

ROZSUDEK
(řeč „já → vy!“)

ר־אנִ י ע ֶֹשׂה ְל ַכ ְר ִ ֑מי
ֲ ֵאת ֲא ֶשׁ
שׂוּכּתוֹ
ָ  ָה ֵסר ְמb inf a
וְ ָהיָ ה ְל ָב ֔ ֵער

c

(o vinici)

w-pf

líčení zmaru

 ָפּר ֹץ גְּ ֵדרוֹd inf a

zničení ochrany

 וְ ָהיָ ה ְל ִמ ְר ָ ֽמס׃e w-pf
יתהוּ ָב ָתה
ֵ  וַ ֲא ִשׁ6a w-koh teze/výrok
 לֹא יִ זָּ ֵמרb neg-impf
וְ לֹא יֵ ָע ֵדּר

c

líčení zmaru

w-neg-impf

 וְ ָע ָלה ָשׁ ִמיר וָ ָ ֑שׁיִתd w-pf

zpustošení vinice

 וְ ַעל ֶה ָע ִבים ֲא ַצוֶּ ה ֵמ ַה ְמ ִטיר ָע ָליו ָמ ָ ֽטר׃e w-NV impf

χ

ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל

 ִכּי ֶכ ֶרם יְ הוָ ה ְצ ָבאוֹת7a sig

שׁוּעיו
֑ ָ נְ ַטע ַשׁ ֲע

הוּדה
֔ ָ ְוְ ִאישׁ י
וַ יְ ַקו ְל ִמ ְשׁ ֔ ָפּט

b

w-NV

c

nar

IDENTIFIKACE
– odhalení metafory:
„vinice“ = „dům Izraele“

 וְ ִהנֵּ ה ִמ ְשׂ ֔ ָפּחd w-sig nom narativ („Er-Erzählung“)
ִל ְצ ָד ָ ֔קה
וְ ִהנֵּ ה ְצ ָע ָקה׃ ס
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e

– nom

k zápletce pointa!

f

w-sig nom
zvukomalba motivových slov

LEKCE 33.

Analýza promluvy – subjektivní domény
•

Každá promluva probíhá v určité subjektivní doméně, kterou určuje perspektiva
mluvčího, zacílení na adresáta (obě role mohou být pouze „implikovanou“ pozicí),
modus a záměr výpovědi.

•

Přechody mezi doménami se projevují změnou subjektivní perspektivity
(vyjadřovanou subjektem sloves, zájmennými suffixy apod.). Přechod od modu
vyprávění k promluvě (např. zařazení přímé řeči) obvykle vyznačují verba dicendi („a
řekl“, „odpověděl“ aj.), přechod zpět k vyprávění pak tvar narativu či jiný znak modu
vyprávění.

•

Dobrá orientace v subjektivních doménách výpovědi, resp. jejich přesná analýza, je
předpokladem porozumění tomu, kdo ke komu (o kom, o čem) jakým způsobem a co
tedy vlastně říká.

•

Rozlišení subjektivních domén je pro orientaci v kompozici promluvy důležité
zejména tam, kde v rámci jedné domény dochází ke vřazení (zanoření) domény jiné,
například tam, kde v rámci přímé řeči mluvčí explicitně cituje (buď někoho jiného,
nebo retrospektivně i sebe sama), kde dává příkaz výslovně vyřídit nějaký vzkaz,
nebo tam, kde základní rovinu své řeči z jiné perspektivy charakterizuje (např.
autorizační formule – „je výrok Hospodinův“ – v prorockých promluvách, viz níže
Ez 18).

•

Je třeba dbát na to, že funkce rétorických formulí v promluvě souvisejí především
s jejich užíváním a jejich význam nelze vyvozovat pouze ze sémantiky užitých slov
a tvarů (viz například níže formule přísahy, která je eliptickou výpovědí – je
vyjádřena pouze podmínková část, vyjadřující „kauzu“, zatímco „sebeproklínací“ část
výroku je implikována jako součást formy: „[nechť mne bůh ztrestá,] jestliže
učiním...“).
Kromě následujících ukázek srv. také např. různé „hlasy“ v responsorických žalmech
(např. Ž 121, 124, 136 aj.).
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Ez 18,1–4

 וַ יְ ִהי ְד ַבר־יְ הוָ ה ֵא ַלי ֵלאמֹר1
ה־לּ ֶכם
ָ ַמ
ת־ה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה
ַ ַא ֶתּם מ ְֹשׁ ִלים ֶא

1. doména
narativ proroka
= základní

2a 2. doména

disputace

b

• mluvčí: Hospodin
• adresát: Izraelci („vy!“)

c 3. doména

citát – pořekadlo

d

• mluvčí: Izraelci
monolog (teze)

3a

formule přísahy
(„já“ = subjektivita mluvčího)

ל־א ְד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר
ַ ַע
אכלוּ ב ֶֹסר
ְ ֹ ָאבוֹת י
וְ ִשׁנֵּ י ַה ָבּנִ ים ִתּ ְק ֶהינָ ה
י־אנִ י
ָ ַח
– – נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י יְ הוִ ה
ִאם־יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם עוֹד ְמשׁ ֹל ַה ָמּ ָשׁל ַהזֶּ ה

formule autorizace

b sub 1. doména (prorok o své promluvě;

o JHWH referujícím způsobem)

c

formule přísahy
(eliptická výpověď,
„věc“ přísahy)

4a

signál

ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵהן

teze (polemická)

ל־הנְּ ָפשׁוֹת ִלי ֵהנָּ ה
ַ ָכּ
ְכּנֶ ֶפשׁ ָה ָאב
י־הנָּ ה
ֵ ִל

(konkretizace k tématu
„otcové ↔ synové“)

b

וּכנֶ ֶפשׁ ַה ֵבּן
ְ

ַהנֶּ ֶפשׁ ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת ס

c

autoritativní výrok
(antiteze k pořekadlu)

Pracovní překlad:
1
2a
b
c
d
3a
b
c
4a
b
c

(přechod k věci)

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
„Co to máte?!
(dosl.: Co [jest] vám?!)
– vy, kdo poříkáváte toto pořekadlo o zemi Izrael:
»Otcové jedli trpké hrozny
a zuby synů trnou...«
[Jako že] živ jsem...! –
– je výrok Panovníka Hospodina –
... jestli ještě budete poříkávat toto pořekadlo v Izraeli...!
Hle! – Všechny duše (tj. každý život) patří mně!
– jak duše (život) otce, tak i duše (život) syna patří mně!
[Tedy:] Ta duše, která hřeší, ta [ať] zemře!
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Nu 6,22–27

וַ יְ ַד ֵבּר יְ הוָ ה ֶאל־מ ֶֹשׁה ֵלאמֹר׃

ל־בּנָ יו ֵלאמֹר
ָ ל־א ֲהר ֹן וְ ֶא
ַ ַדּ ֵבּר ֶא

22 1. doména (základní úroveň): vyprávění
– perspektiva vypravěče (distancovaně,
(tzv. Er-Erzählung, 3. os „o Hospodinu“)

23a 2. doména – přímá řeč

• mluvčí: Hospodin (1. os)
• adresát: Mojžíš (2. os)
• věc: příkaz mluvit k Áronovi
a k jeho synům (3. os)

ת־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְ כֹּה ְת ָב ֲרכוּ ֶא

b

ָאמוֹר ָל ֶהם׃

c

ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה

• mluvčí: Mojžíš
• adresát: Áron a jeho synové (2. os)
• věc: určení způsobu žehnání
synů Izraele (3. os)
tj. říkat jim tuto formuli:

24 4. doména – přímá řeč

• mluvčí: Áron, áronští kněží
• adresát: synové Izraele (suffixy 2. os sg ! )

וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽרָך׃ ס
יָ ֵאר יְ הוָ ה ָפּנָ יו ֵא ֶליָך

3. doména – přímá řeč

25 • věc:

3× souměrně podvojný výrok

יח ֶ ֽנּ ךָּ ׃ ס
ֻ ִו
יִ ָשּׂא יְ הוָ ה ָפּנָ יו ֵא ֶליָך

slovesa: jussivy + suf (~ „ať vykoná na tobě“)
subjektem všech sloves יהוה

26

וְ יָ ֵשׂם ְלָך ָשׁלוֹם׃ ס
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
ְ ת־שׁ ִמי ַע
ְ וְ ָשׂמוּ ֶא
וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲר ֵ ֽכם׃ פ

formule požehnání

(~ „značkování“ synů Izraele jménem )יהוה

27 pokračování 2. domény

• 1. os (mluvčí): Hospodin,
(vyjádřen v obou větách:
„mé jméno“, subj. slovesa ve 2. větě )
• 3. os:
a) subjektem slovesa 1. věty je Áron a jeho
synové
b) objektem požehnání jsou „synové
Izraele“ (suf 3. os )

~267~

LEKCE 34.

LEKCE 34.
Příklady nebiblických textů
Epigrafika (nápisy)152
Gezerský kalendář153

ירחו אספי ירחוז

1

רעי ירחו לקש

2

ירח עצד פשת

3

ירח קצר שערם

4

ירח קצר וכל

5

ירחו זמר

6

ירח קץ

7

...אבי
Šíloašský nápis (KAI 189)

·]זאת·[הנקבה·וזה·היה·דבר·הנקבה·בעוד·מנפם·החצבם·את

1

הגרזן·אש·אל·רעו·ובעוד·שלש·אמת·להנקב·נשמע·קל·אש·ק

2

רא·אל·רעו·כי·הית·זדה·בצר·מימן·ומ···אל·וביום·ה

3

·נקבה·הכו·החצבם·אש·לקרת·רעו·גרזן·על·גרזן·וילכו

4

המים·מן·המוצא·אל·הברכה·במאתים·ואלף·אמה·ומא

5

ת·אמה·היה·גבה·הצר·על·ראש·החצבם

6

152 O epigrafice z prostředí starověkého Izraele souhrnně viz J. Dušek, „Kanaánské písemnictví jižní
Levanty v 10.–4. stol. př. Kr.“, in: J. Mynářová, J. Dušek, P. Čech a D. Antalík (vyd.), Písemnictví
starého Předního východu, Praha: OIKOYMENH 2011, 282–316.
153 Dle S. Moscati, L'epigrafia ebraica antica, Roma: Pontificio Instituto Biblico 1951; též H. Donner
& W. Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften I–III, Wiesbaden 1966–69 (dále: KAI) nebo
R. Meyer, Hebräisches Textbuch, Berlin 1960. Český překlad textů: A. Jepsen, Královská tažení ve
starém Orientu, Vyšehrad 1987.
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nápisy z Kuntillet Adžrud
1

ברכת אתכם ליהוה שמרן ולאשרתה

2

ברכתך ליהוה ] [...ולאשרתה יברך וישמרך ויהי עם אדני

3

יהוה תמן ואשרתה

)náhrobní nápis z Jeruzaléma (KAI 191b
1

זאת קברת...יהו אשר על הבית·אין פה כסף·וזהב

2

]כי[ אם עצמתו ועצמת אמתה אתה·ארור האדם אשר

3

פתח את זאת

)ostrakon z Lakíše (KAI 192
1

אל אדני·יאוש ישמע

2

יהוה את אדני·שמעת של

3

ם·עת·כים עת כים מי·עבד

4

ך·כלב·כי·זכר·אדני·את·

5

עבדה·יבכר·יהוה·את·א

6

][..י דבר·אשר לא·ידעתה
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)Starověké rukopisy (Kumrán
)píseň díků (1QH 2,20–30
20

אודכה אדוני כי שמתה נפשי בצרור החיים

21

ותשוך בעדי מכול מוקשי שחת  ...עריצים בקשו נפשי בתומכי

22

בבריתכה והמה סוד שוא ועדת בליעל לא ידעו כיא מאתכה מעמדי

23

ובחסדיכה תושיע נפשי כיא מאתכה מצעדי והמה מאתכה גרו

24

על נפשי בעבור הכבדכה במשפט רשעים והגבירכה בי נגד בני

25

אדם כיא בחסדכה עמדי ואני אמרתי חנו עלי גבורים סבבוני בכל

26

כלי מלחמותם ויפרו חצים לאין מרפא ולהוב חנית באש אוכלת עצים

27

וכהמון מים רבים שאון קולם נפץ זרם להשחית רבים למזורות יבקעו

28

אפעה ושוא בהתרומם גליהם ואני במוס לבי כמים ותחזק נפשי בבריתך

29

והם רשת פרשו לי תלכוד רגלם ופחים טמנו לנפשי נפלו בם ורגלי עמדה
במישור

30

מקהלם אברכה שמכה

Žehnej duše má (4Q 434)154

ברכי נפשי את אדני }מ{על כול נפלאותיו עד עולם
וברוך שמו כי הציל נפש אביון
ואת עני לא בזא
ולא שכח צרת דלים
פקח עיניו אל דל
ושועת יתומים שמע
154 Rukopisy od Mrtvého moře (hebrejsko—česky), překl. S. Segert, R. Řehák a Š. Bažantová, Praha:
OIKOYMENH 2007, 918.
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ויט אוזניו אל שוזעקתם
ברוב רחמיו חנן ענוים
ויפקח עיניהם לראות את דרכיו ואזניהם לשמוע למודו
וימול את עורלות לכם
ויצילם למען חסדו
ויכן לדרך רגלם
ברוב צרתם לא עזבם
וביד עריצים לא נתנם
... ועם רשעים לא שפטם

biblický text z Kumránu – Ž 145 (11Q Psa)155

אלוהי המלך

156

תפלה לדויד ארוממכה יהוה

ואברכה שמכה לעולם ועד ברוך יהוה וברוך שמו
 ברוך יום אברככה ואהללה שמכה לעולם ועד2 לעולם ועד
 גדול יהוה ומהלל מואדה3 ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
לגדולתו אין חקר ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
דור לדור ישבחו מעשיכה וגבורתיכה יגידו ברוך יהוה

 הדר כבוד הודכה ידברו ונפלאותיכה5 וברוך שמו לעולם ועד
 ועזוז6 אשיח ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
155 Každá sloka tohoto žalmu, který je komponován jako alfabetický akrostich, je v kumránské verzi
explicitně ukončena doxologickým zvoláním (responsorickým výrokem?) „buď požehnán Hospodin a buď požehnáno jméno jeho na věky a navždy“. Je dobře možné, že i kanonický text byl takto užíván, ale podoba jeho záznamu odpovídá žánru „lekcionáře“, nikoli „liturgické agendy“.
156 Tetragram je v tomto rukopise všude psán paleohebrejským písmem: hWhY (variantní písmo je
nejspíš použito v souvislosti s „náhradní výslovností“ tohoto tvaru a je tak dokladem nevyslovování božího jména).
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נוראותיכה יואמרו וגדולותיכה אספר יהוה
]

[מו לעולם ועד  7זכר רב טובכה ]

[

/. . . /

וברוך שמו לעולם ועד  13מלכותכה מלכות כול עולמים וממשלתכה
בכול דור ודור ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד נאמן
אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשיו ברוך יהוה וברוך
שמו לעולם ועד  14סומך יהוה לכול הנופלים וזוקף לכול
הכפופים ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד  15עיני
כול אליכה ישברו ואתה נתן לחמה את אוכלמה בעתו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד  16פותח אתה את
ידכה ומשביע לכול חי רצון ברוך יהוה וברוך שמו
לעולם ועד  17צדיק יהוה בכול דרכיו וחסיד בכול
מעשיו ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד  18קרוב יהוה
וברוך שמו לעולם ועד יקראוהו באמונה ברוך יהוה

וברוך שמו לעולם ועד  19רצון יראיו יעשה ואת שועתמה
ישמע ויושיעם ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
שומר יהוה את כול יראיו ואת כול הרשעים ישמיד
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
תהלת יהוה ידבר פי ויברך כול בשר את שם קודשו
ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ו]
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[ זואת לזכרון
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)Texty antického židovství (Talmud
Pirkej avot – Výroky otců (I,1–18)157
1

תּוֹרה ִמ ִסּינָ י
מ ֶֹשׁה ִק ֵבּל ָ
יאים
יהוֹשׁ ַע ִלזְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנִ ים ִלנְ ִב ִ
ֻ
יהוֹשׁ ַע וִ
וּמ ָס ָרהּ ִל ֻ
ְ
דוֹלה
רוּה ְל ַאנְ ֵשׁי ְכּנֶ ֶסת ַהגְּ ָ
יאים ְמ ָס ָ
וּנְ ִב ִ
ֵהם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
לשׁה ְד ָב ִרים ֱהווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין
וְ ַה ֲע ִמידוּ ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה
תּוֹרה׃
וַ ֲעשׂוּ ְסיָ ג ַל ָ

2

דוֹלה
ִשׁ ְמעוֹן ַה ַצּ ִדּיק ָהיָ ה ִמ ְשּׁיָ ֵרי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ ָ
אוֹמר
הוּא ָהיָ ה ֵ
עוֹמד
עוֹלם ֵ
לשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ל־שׁ ָ
ַע ְ
בוֹדה וְ ַעל גְּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים
תּוֹרה וְ ַעל ָה ֲע ָ
ַעל ַה ָ
...

12

ִה ֵלּל וְ ַשׁ ַמּי ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם
אוֹמר
ִה ֵלּל ֵ
ל־א ֲהרוֹן
ֱהוֵ ה ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ַ
תּוֹרה׃
וּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
ת־ה ְבּ ִריּוֹת ְ
אוֹהב ֶא ַ
רוֹדף ָשׁלוֹם ֵ
אוֹהב ָשׁלוֹם וְ ֵ
ֵ
...

14

אוֹמר
הוּא ָהיָ ה ֵ
ִאם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִלי
וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַע ְצ ִמי ָמה ָ ֽאנִ י
ְ

157 Pirkej avot. Výroky otců. Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem (překl. Bedřich Nosek), Praha: Sefer 1994, 8.
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LEKCE 34.

ימ ָתי׃
וְ ִאם לֹא ַע ְכ ָשׁו ֵא ָ
15

אוֹמר
ַשׁ ַמּי ֵ
תוֹר ְתָך ֶק ַבע
ֲע ֵשׂה ָ
ֱאמוֹר ְמ ַעט וַ ֲע ֵשׂה ַה ְר ֵבּה
ל־ה ָא ָדם ְבּ ֵס ֶבר ָפּנִ ים יָפוֹת׃
ת־כּ ָ
וֶ ֱהוֵ ה ְמ ַק ֵבּל ֶא ָ
...

18

אוֹמר
יאל ֵ
ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־גַּ ְמ ִל ֵ
עוֹלם ַקיָּ ם
לשׁה ְדּ ָב ִרים ָה ָ
ל־שׁ ָ
ַע ְ
ל־ה ָשּׁלוֹם
ל־ה ִדּין וְ ַע ַ
ל־ה ֱא ֶמת וְ ַע ַ
ַע ָ
יכם
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲע ֵר ֶ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמרֱ 158א ֶמת ִ

158 Citát Za 8,16.

~~274

Paradigmata

Paradigmata
Přehled základních morfémů
Jména – nomina: koncovky rodu, čísla a stavu
masculinum
sg

femininum

st abs

st cs

st abs

st cs

–

–

◌◌◌ה
ָ

◌◌◌ת
ַ
ֶ◌ ֶ◌ת

◌◌ ַ◌ת
ַ
◌◌◌ית
ִ
◌◌◌וּת
du

◌◌◌יִ ם
ַ

◌◌◌י
ֵ

pl

◌◌◌ים
ִ

◌◌◌י
ֵ
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◌◌◌ ַתיִ ם

◌◌◌תי
ֵ

◌◌◌וֹת

Paradigmata

Zájmena osobní – pronomen personale
pronomen separatum

pronomen suffixum

varianty

varianty

1. sg

ָאנ ִֹכי

 ֲאנִ יjá

2. m

ַא ָתּה

 ָ֫א ָתּהty

2. f

ָא ְתּ

 ַא ְתּty

3. m

הוּא

on

3. f

ִהיא

ona

ָה

1. pl

ֲא ַ֫נ ְחנוּ

 ֲאנוּ/  נַ ֲחנוּmy

נוּ

nás, náš

2. m

ַא ֶתּם

vy

ֶכם

vás, váš

2. f

ַא ֶתּן

 ַא ֶ֫תּנָ הvy

ֶכן

vás

3. m

ֵהם

 ֵה ָמּהoni

ם

 מוֹ/  ֶהםje, jejich

3. f

ֵהן

 ֵהנָּ הony

ן

 ֶהןje, jejich

 ַ◌י/ ִ◌י

(u sloves)  נִ יmne, můj

ֶ / ◌◌◌ְך
ָ
tebe, tvůj
 ָכה ָך/ ◌◌ָך

ְך

tebe, tvůj

ָ /  ◌ ֹה/  וֹ/  הוּjeho, ho
 הוּ/ ◌◌יו וֹ
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◌◌הּ
ָ /  ֶ◌ ָהji

Paradigmata

Jména se zájmennými suffixy
singulár

plurál
f

m

f

m

סוּסוֹת

סוּסים
ִ

סוּסה
ָ

סוּס

nomen st abs

סוּסוֹת

סוּסי
ֵ

סוּסת
ַ

סוּס

nomen st cs

סוּסוֹתי
ָ֑
סוּסוֹתי
ַ

סוּסי
ָ֑
סוּסי
ַ

סוּס ִתי
ָ

סוּסי
ִ

moje kobyly

moji koně

moje kobyla

můj kůň

סוּסוֹתיָך
ֶ֫

סוּסיָך
ֶ

סוּס ֶ ֑תָך
ָ
סוּס ְתָך
ָֽ

סוּסָך
ֶ֑
סוּסָך
ְ

סוּס ֵתְך
ָ

סוּסְך
ֵ

2. f

סוּסוֹתיו
ָ

סוּסיו
ָ

סוּסתוֹ
ָ

סוּסוֹ

3. m

יה
סוּסוֹת ָ
ֶ֫

יה
סוּס ָ
ֶ֫

סוּס ָתהּ
ָ

סוּסהּ
ָ

3. f

סוּסוֹתינוּ
ֵ֫

סוּסינוּ
ֵ

סוּס ֵ֫תנוּ
ָ

סוּסנוּ
ֵ֫

pl 1

יכם
סוּסוֹת ֶ
ֵ

יכם
סוּס ֶ
ֵ

סוּס ְת ֶכם
ַ

סוּס ֶכם
ְ

2. m

יכן
סוּסוֹת ֶ
ֵ

יכן
סוּס ֶ
ֵ

סוּס ְת ֶכן
ַ

סוּס ֶכן
ְ

2. f

יהם
סוּסוֹת ֶ
ֵ

יהם
סוּס ֶ
ֵ

סוּס ָתם
ָ

סוּסם
ָ

3. m

suffixy:

סוּסיִ ְך
ָ֑
סוּסיִ ְך
ַ֫
סוּסוֹתיִ ְך
ָ֑
סוּסוֹתיִ ְך
ַ֫

1. sg

2. m

סוּסוֹתם
ָ
יהן
סוּסוֹת ֶ
ֵ

יהן
סוּס ֶ
ֵ

סוּס ָתן
ָ

סוּסוֹתן
ָ
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סוּסן
ָ

3. f

Paradigmata

Předložky se zájmennými suffixy

ִמן

ְכּ

ְל

ְבּ

suf

ִמ ֶ֫מּנִּ י

ָכּ ֫מוֹנִ י

ִלי

ִבּי

1. sg

ִמ ְמָּך ִמ ֶ ֑מּךָּ

ָכּ ֫מוָֹך

ְלָך ָלְ֑ך

ְבָּך ָ ֑בְּך

2. m

ָלְך

ָבְּך

2. f

ִמ ֶ֫מּנּוּ

ָכּ ֫מוֹהוּ

לוֹ

בּוֹ

3. m

ִמ ֶ֫מּנָּ ה

וֹה
ָכּ ֫מ ָ

ָלהּ

ָבּהּ

3. f

ִמ ֶ֫מּנּוּ

ָכּ ֫מוֹנוּ

֫ ָלנוּ

ָ֫בּנוּ

1. pl

ִמ ֶכּם

מוֹהם
ָכּ ֶמם ְכּ ֶ

ָל ֶכם

ָבּ ֶכם

2. m

ֵמ ֶהם ֵמ ֵ֫ה ָמּה

מוֹהם ָל ֶהם ָל ֵ֫ה ָמּה ָלמוֹ
ָכּ ֵהם ָכּ ֶהם ְכּ ֶ

ִמ ֵמְּך

2. f

ָל ֶ֫כנָ ה ָל ֶכן
ֵמ ֶהן ֵמ ֵ֫הנָּ ה

ָכּ ֵהן ָכּ ֵ֫הנָּ ה

ָל ֵהן ָל ֵהן ָל ֶ֫הנָּ ה

ָבּ ֶהם ָבּם ָבּ ֵ֫ה ָמּה

3. m

ָבּ ֵהן ָבּ ֶהן ָבּ ֵ֫הנָּ ה

3. f

ֵבּין

ַעד

ַעל

ֶאל

ִעם

ֵאת

praep.

ֵאת

nota acc.

suf

ֵבּינִ י

ָע ַדי

ָע ַלי

ֵא ַלי

ִע ִמּי ִע ָמּ ִ ֫די

ִא ִתּי

אוֹתי
ִ
א ִֹתי

1. sg

ינ ָך
ֵבּינְ ָך ֵבּ ֶ ֑

ָע ֶ ֫דיָך

ָע ֫ ֶליָך

ֵא ֫ ֶליָך

ִע ְמָּך ִע ָ ֑מְּך

ִא ְתָּך ִא ָ ֑תְּך

א ְֹתָך א ָ ֹ֑תְך

2. m

ָע ֫ ַליִ ְך

ֵא ֫ ַליִ ְך

ִע ָמְּך

ִא ָתְּך

א ָֹתְך

2. f

ָע ָדיו

ָע ָליו

ֵא ָליו

ִעמּוֹ

ִאתּוֹ

אֹתוֹ

3. m

יה
ָע ֶ ֫ד ָ

יה
ָע ֫ ֵל ָ

יה
ֵא ֫ ֵל ָ

ִע ָמּהּ

ִא ָתּהּ

א ָֹתהּ

3. f

ָע ֫ ֵלינוּ

ֵא ֫ ֵלינוּ

ִע ָ֫מּנוּ

ִא ָ֫תּנוּ

א ָֹ֫תנוּ

1. pl

ִא ְתּ ֶכם

ֶא ְת ֶכם

2. m

ֵבּינֵ ְך
ֵבּינוֹ ֵבּנָ יו

ינוֹתינוּ
ינינוּ ֵבּ ֵ֫
ֵבּ ֵ֫

יכם
ֵבּינֵ ֶ
יהם ֵבּינ ָֹתם
ֵבּינֵ ֶ

יכם
יכם ֲע ֵל ֶ
ָע ֵד ֶ

יכם ִע ָמּ ֶכם
ֲא ֵל ֶ

2. f

יכן
ֲע ֵל ֶ

יכן
ֲא ֵל ֶ

יהם
ֲע ֵל ֶ

יהם ִע ָמּם ִע ָמּ ֶהם ִא ָתּם
ֲא ֵל ֶ

א ָֹתם ֶא ְת ֶהם

יהן
ֲע ֵל ֶ

יהן
ֲא ֵל ֶ

א ָֹתן ֶא ְת ֶהן
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3. m
3. f

Paradigmata

Sloveso – verbum (obecně)
Celkový přehled tvorby slovesných tvarů

KOŘEN
radix
za kořenem:
suffixy

afformativy

(objekt)

(subjekt)
vokálový

před kořenem:
praeformativy

praefixy

(součást tvaru)

konsonantní

osoba

kmen

נִ י

וּ

◌◌◌ ָתּ

◌◌◌י

◌◌◌ה

◌◌◌ו

ָך

ִ◌י

◌◌◌ ְתּ

◌◌◌ת

◌◌◌הת

◌◌◌ב

הוּ וֹ

ָ◌ה

◌◌◌ ִתּי

◌◌◌א

◌◌◌נ

◌◌◌כ

ְך

ָ◌ה

ָה
נוּ

◌◌◌ ֶתּם

ֶכם ֶכן

◌◌◌ ֶתּן

ן

פעל

ם

◌◌◌נוּ

◌◌◌נ

◌◌◌ל
◌◌◌ּ ִמ

participium

◌◌◌נָ ה

◌◌◌מ

◌◌◌ֲה
◌◌◌ּ ֶשׁ

člen

◌◌◌ּ ַה
Mnemotechnická věta, která obsahuje všechny souhlásky, které mohou být formativy:
„( ֵא ֵלינוּ ָכ ַתב מ ֶֹשׁהnám psal Mojžíš“) nebo „( שּׁ ֹ ֵבל יֵ הוּא נִ ְכ ָתּםsuknice Jéhú je potřísněná“).
Sloveso „( פעלčinit“, „dělat“) bylo již ve středověké hebraistice zavedeno jako základ
paradigmat, proto se jednotlivé souhlásky kořene (tzv. radikály) označují podle něj (viz třídy
slabých či laryngálních sloves a jejich zkratky).
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Paradigmata

Morfémy osoby, čísla a rodu u slovesných tvarů určitých
afformativní konjugace

praeformativní konjugace

m

f

m

f

3. sg

◌◌◌

◌◌◌ה
ָ

◌◌◌י

◌◌◌ת

2. sg

◌◌◌ ָת

◌◌◌ ְת

◌◌◌ת

ת◌◌◌י
ִ

1. sg

◌◌◌ ִתי

◌◌◌א

3. pl

◌◌◌וּ

י◌◌◌וּ

ת◌◌◌נָ ה

2. pl

◌◌◌ ֶתם

ת◌◌◌וּ

ת◌◌◌נָ ה

1. pl

◌◌◌נוּ

◌◌◌ ֶתן

◌◌◌נ
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Paradigmata

Morfémy slovesných kmenů
perfectum imperfectum

participium

typický jev

q

ָקטל

 קטוּל יִ ְקטל/ קֹטל

ni

נִ ְקטל

יִ ָקּטל

נִ ְק ָטל

preformativ נ

pi

ִקטּל

יְ ַקטּל

ְמ ַקטּל

pu

ֻקטּל

יְ ֻקטּל

ְמ ֻקטּל

geminace II. radikálu
a pod preformativem
šewaʽ

hit

ִה ְת ַקטּל

יִ ְת ַקטּל

ִמ ְת ַקטּל

geminace II. radikálu
a preformativ

hi

ִה ְקט)י(ל

יַ ְקט)י(ל

ַמ ְקט)י(ל

preformativní slabika!

ho

ָה ְקטל

יָ ְקטל

ָמ ְקטל

"

nebo

ֻה ְקטל

יֻ ְקטל

ֻמ ְקטל

"
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Paradigmata

Silné sloveso – verbum firmum
Qal

Nif‛al

aktivní

stativní

perfectum
3. m sg

נִ ְק ַטל

ָקטֹן

ָכּ ֵבד

ָק ַטל

נִ ְק ְט ָלה

ָ ֽק ְטנָ ה

ָ ֽכּ ְב ָדה

ָ ֽק ְט ָלה

3. f

נִ ְק ַ֫ט ְל ָתּ

ָק ֫טֹנְ ָתּ

ָכּ ַ֫ב ְד ָתּ

ָק ַ֫ט ְל ָתּ

2. m

נִ ְק ַט ְל ְתּ

ָקטֹנְ ְתּ

ָכּ ַב ְד ְתּ

ָק ַט ְל ְתּ

2. f

נִ ְק ַ֫ט ְל ִתּי

ָק ֫טֹנְ ִתּי

ָכּ ַ֫ב ְד ִתּי

ָק ַ֫ט ְל ִתּי

1.

נִ ְק ְטלוּ

ָ ֽק ְטנוּ

ָ ֽכּ ְבדוּ

ָ ֽק ְטלוּ

3. pl

נִ ְק ַט ְל ֶתּם

ְק ָטנְ ֶתּם

ְכּ ַב ְד ֶתּם

ְק ַט ְל ֶתּם

2. m

נִ ְק ַט ְל ֶתּן

ְק ָטנְ ֶתּן

ְכּ ַב ְד ֶתּן

ְק ַט ְל ֶתּן

2. f

ָכּ ַ֫ב ְדנוּ

ָק ַט ְלנוּ

1.

יִכ ַבּד
ְ

יִ ְקטֹל

ִתּ ְכ ַבּד

ִתּ ְקטֹל

3. f

ִתּ ָקּ ֵטל

ִתּ ְכ ַבּד

ִתּ ְקטֹל

2. m

ִתּ ָ ֽקּ ְט ִלי

ִתּ ְכ ְבּ ִדי

ִתּ ְק ְט ִלי

2. f

ֶא ָקּ ֵטל

ֶא ְכ ַבּד

ֶא ְקטֹל

1.

יִ ָ ֽקּ ְטלוּ

יִכ ְבּדוּ
ְ

יִ ְק ְטלוּ

3. m pl

ִתּ ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְכ ַ֫בּ ְדנָ ה

ִתּ ְק ֫טֹ ְלנָ ה

ִתּ ָ ֽקּ ְטלוּ

ִתּ ְכ ְבּדוּ

ִתּ ְק ְטלוּ

ִתּ ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְכ ַ֫בּ ְדנָ ה

ִתּ ְק ֫טֹ ְלנָ ה

נִ ָקּ ֵטל

נִ ְכ ַבּד

נִ ְקטֹל

נִ ְק ַט ְלנוּ

ָק ֫טֹנּוּ

יִ ָקּ ֵטל

יִ ְק ַטן
↓

ִתּ ָקּ ֵטל

159

imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f
1.

ָ (asimilace souhlásky nun).ק ֫טֹנְ נוּ > 159
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Paradigmata

)Silné sloveso – verbum firmum (pokračování
Qal

Nif‛al

וַ יִּ ָקּ ֵטל

וַ יִּ ְכ ַבּד

וַ יִּ ְקטֹל

nar

יִ ָקּ ֵטל

יִכ ַבּד
ְ

יִ ְקטֹל

jus

ֶא ָ ֽקּ ְט ָלה

ֶא ְכ ְבּ ָדה

ֶא ְקט ָֹלה

ִה ָקּ ֵטל

ְכּ ַבד

ְקטֹל ָק ְט ָלה

ִה ָ ֽקּ ְט ִלי

ִכּ ְב ִדי

ִק ְט ִלי

2. f

ִה ָ ֽקּ ְטלוּ

ִכּ ְבדוּ

ִק ְטלוּ

2. m pl

ִה ָקּ ַ֫ט ְלנָ ה

ְכּ ַ֫ב ְדנָ ה

ְק ֫טֹ ְלנָ ה

ָכּ ֵבד

ק ֵֹטל

ְכּ ֵב ָדה

ֽקֹ ְט ָלה

ָקטֹן

ָקטוּל

נִ ְק ָטל

koh

160

imperativ
2. m sg

2. f
participium
pt act

pt pas

נִ ְק ָט ָלה
ִה ָקּטֹל נִ ְקטֹל

ָקטוֹן

ָכּבוֹד

ָקטוֹל

ִה ָקּ ֵטל

ְקטֹן

ְכּ ַבד

ְקטֹל

infinitiv
inf abs
inf cs

160 Zesílený imperativ (imperativus emphaticus).
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Paradigmata

)Silné sloveso – verbum firmum (pokračování
Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

Hof‛al

ִה ְק ִטיל

ִה ְת ַק ֵטּל

ֻק ַטּל

ִק ֵטּל

ִה ְק ִ֫ט ָילה

ִה ְת ַק ְטּ ָלה

ֻק ְטּ ָלה

ִק ְטּ ָלה

3. f

ָה ְק ַ֫ט ְל ָתּ

ִה ְק ַ֫ט ְל ָתּ

ִה ְת ַק ַ֫טּ ְל ָתּ

ֻק ַ֫טּ ְל ָתּ

ִק ַ֫טּ ְל ָתּ

2. m

ָה ְק ַט ְל ְתּ

ִה ְק ַט ְל ְתּ

ִה ְת ַק ַטּ ְל ְתּ

ֻק ַטּ ְל ְתּ

ִק ַטּ ְל ְתּ

2. f

ָה ְק ַ֫ט ְל ִתּי

ִה ְק ַ֫ט ְל ִתּי

ִה ְת ַק ַ֫טּ ְל ִתּי

ֻק ַ֫טּ ְל ִתּי

ִק ַ֫טּ ְל ִתּי

1.

ָה ְק ְטלוּ

ִה ְק ִ֫טילוּ

ִה ְת ַק ְטּלוּ

ֻק ְטּלוּ

ִק ְטּלוּ

3. pl

ָה ְק ַט ְל ֶתּם

ִה ְק ַט ְל ֶתּם

ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּם

ֻק ַטּ ְל ֶתּם

ִק ַטּ ְל ֶתּם

2. m

ָה ְק ַט ְל ֶתּן

ִה ְק ַט ְל ֶתּן

ִה ְת ַק ַטּ ְל ֶתּן

ֻק ַטּ ְל ֶתּן

ִק ַטּ ְל ֶתּן

2. f

ָה ְק ַ֫ט ְלנוּ

ִה ְק ַ֫ט ְלנוּ

ִה ְת ַק ַ֫טּ ְלנוּ

ֻק ַ֫טּ ְלנוּ

ִק ַ֫טּ ְלנוּ

1.

יָ ְק ַטל

יֻ ְק׳

יַ ְק ִטיל

יִת ַק ֵטּל
ְ

יְ ֻק ַטּל

יְ ַק ֵטּל

ָתּ ְק ַטל

↓

ַתּ ְק ִטיל

ִתּ ְת ַק ֵטּל

ְתּ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ֵטּל

3. f

ָתּ ְק ַטל

ַתּ ְק ִטיל

ִתּ ְת ַק ֵטּל

ְתּ ֻק ַטּל

ְתּ ַק ֵטּל

2. m

ָתּ ְק ְט ִלי

ַתּ ְק ִ֫ט ִילי

ִתּ ְת ַק ְטּ ִלי

ְתּ ֻק ְטּ ִלי

ְתּ ַק ְטּ ִלי

2. f

ָא ְק ַטל

ַא ְק ִטיל

ֶא ְת ַק ֵטּל

ֲא ֻק ַטּל

ֲא ַק ֵטּל

1.

יָ ְק ְטלוּ

יַ ְק ִ֫טילוּ

יִ ְת ַק ְטּלוּ

יְ ֻק ְטּלוּ

יְ ַק ְטּלוּ

3. m pl

ָתּ ְק ַ֫ט ְלנָ ה

ַתּ ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְת ַק ַ֫טּ ְלנָ ה

ְתּ ֻק ַ֫טּ ְלנָ ה

קטּ ְלנָ ה
ְתּ ֵ֫

ָתּ ְק ְטלוּ

ַתּ ְק ִ֫טילוּ

ִתּ ְת ַק ְטּלוּ

ְתּ ֻק ְטּלוּ

ְתּ ַק ְטּלוּ

ָתּ ְק ַ֫ט ְלנָ ה

ַתּ ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

ִתּ ְת ַק ַ֫טּ ְלנָ ה

ְתּ ֻק ַ֫טּ ְלנָ ה

ְתּ ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

נָ ְק ַטל

נַ ְק ִטיל

נִ ְת ַק ֵטּל

נְ ֻק ַטּל

נְ ַק ֵטּל

ָה ְק ַטל
ָה ְק ְט ָלה

ֻה ְק׳
↓
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perfectum
3. m sg

imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f
1.

Paradigmata

)Silné sloveso – verbum firmum (pokračování
Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

וַ יָּ ְק ַטל

וַ יַּ ְק ֵטל

וַ יִּ ְת ַק ֵטּל

וַ יְ ֻק ַטּל

וַ יְ ַק ֵטּל

nar

יָ ְק ַטל

יַ ְק ֵטל

יִת ַק ֵטּל
ְ

יְ ֻק ַטּל

יְ ַק ֵטּל

jus

ַא ְק ִ֫ט ָילה

ֶא ְת ַק ְטּ ָלה

ֲא ַק ְטּ ָלה

koh
imperativ

–

ַה ְק ֵטל

ִה ְת ַק ֵטּל

–

ַק ֵטּל

2. m sg

–

ַה ְק ִ֫ט ִילי

ִה ְת ַק ְטּ ִלי

–

ַק ְטּ ִלי

2. f

–

ַה ְק ִ֫טילוּ

ִה ְת ַק ְטּלוּ

–

ַק ְטּלוּ

2. m pl

–

ַה ְק ֵ֫ט ְלנָ ה

ִה ְת ַק ַ֫טּ ְלנָ ה

–

ַק ֵ֫טּ ְלנָ ה

ַמ ְק ִטיל

ִמ ְת ַק ֵטּל

2. f
participium

ָמ ְק ָטל

ְמ ַק ֵטּל

pas

ְמ ֻק ָטּל

) ָה ְק ֵטל(

ַה ְק ֵטל

) ָה ְק ַטל(

ַה ְק ִטיל

ִה ְת ַק ֵטּל

ֻקטֹּל

pt act

ַקטֹּל

inf abs

ַק ֵטּל
ַק ֵטּל
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inf cs

Paradigmata

Silné sloveso se suffixy – verbum firmum suffixum
1. sg

Suffix

3. m sg

2. m sg

2. f sg

ְק ָטלוֹ

ְק ָט ֵלְך

ְק ָ ֽט ְלָך

ְק ָט ֫ ַלנִ י

Qal – perfectum
3. m sg
ְל ֵב ַ֫שׁנִ י

ְק ָט ַל ְתהוּ ְ /ק ָט ֫ ַלתּוּ

ְק ָט ֫ ָל ֶתְך

ְק ָט ֫ ַל ְתָך

ְק ָט ֫ ַל ְתנִ י

3. f

ְק ַט ְלתּוֹ

ְק ַט ְל ַ֫תּנִ י

2. m

ְק ַט ְל ִ֫תּיהוּ

ְק ַט ְל ִ֫תּינִ י

2. f

ְק ַט ְל ִ֫תּיהוּ ְ /ק ַט ְל ִתּיו

ְק ַט ְל ִתּיְך

ְק ַט ְל ִ֫תּיָך

ְק ָט ֫לוּהוּ

ְק ָטלוְּך

ְק ָטלוָּך

ְק ַט ְלנ֫ וּהוּ

ְק ַט ְלנוְּך

ְק ַט ְלנוָּך

1
ְק ָט ֫לוּנִ י

3. pl

ְק ַט ְל ֫תּוּנִ י

2. m
1.
Qal – imperfectum
3. m sg
יִ ְל ָבּ ֵ֫שׁנִ י

יִ ְק ָט ְלָך

יִ ְל ָ ֽבּ ְשָׁך

יִ ְק ְט ֫ ֵלנִ י

יִ ְק ְט ֫ ֶלךָּ

יִ ְל ָבּ ֶ֫שׁךָּ

יִ ְק ְט ֫ ֶלנִּ י

֫◌ ַ◌נִּ י

יִ ְק ְטלוָּך

יִ ְל ָבּ ֫שׁוָּך

יִ ְק ְט ֫לוּנִ י

יִ ְל ָבּ ֫שׁוּנִ י

ָק ְט ֫ ֵלהוּ

ְל ָב ֵ֫שׁהוּ

ָק ְט ֫ ֵלנִ י

imperativ
2. m sg
ְל ָב ֵ֫שׁנִ י

ִק ְט ֫לוּהוּ

ְל ָב ֫שׁוּהוּ

ִק ְט ֫לוּנִ י

2. m pl

יִ ְק ְט ֫ ֵלהוּ

יִ ְל ָבּ ֵ֫שׁהוּ

יִ ְק ְט ֫ ֶלנּוּ

יִ ְל ָבּ ֶ֫שׁנּוּ

יִ ְק ְטלוּהוּ יִ ְל ָבּ ֫שׁוּהוּ

יִ ְק ְט ֵלְך

יִ ְק ְטלוְּך

יִ ְל ָבּ ֵשְׁך

יִ ְל ָבּשׁוְּך

ְל ָב ֫שׁוּנִ י

3. m pl

ָ /ק ְט ֫ ֵלהוּ ְ /ל ָב ֵ֫שׁהוּ
infinitiv
ָק ְטלוֹ

ָק ְט ֵלְך

ָק ְט ְלָך ְ /ק ָט ְלָך

ָק ְטלנִ י

ִק ְטּלוֹ

ִק ְטּ ֵלְך

ִק ֶטּ ְלָך

ִק ְטּ ֫ ַלנִ י

Pi – perfectum

ַק ְטּ ֫ ֵלנִ י

imperativ

ַק ְטּ ֫ ֵלהוּ
ִה ְק ִטילוֹ

ִה ְק ִט ֵילְך

ִה ְק ִ ֽט ְילָך

ַה ְק ִט ֫ ֵילהוּ

~~286

ָק ְט ִלי

ִה ְק ִט ֫ ַילנִ י

Hi – perfectum

ַה ְק ִט ֫ ֵילנִ י

imperativ

Paradigmata

)Silné sloveso se suffixy – verbum firmum suffixum (pokračování
3. f pl

ְק ַט ְל ִתּין

2. m pl

3. m pl

1. pl

Suffix

3. f sg

Qal – perfectum
3. m sg

ְק ָט ָלם

ְק ָ ֽט ָלנוּ

ְק ָט ָלהּ

ְק ָט ֫ ָל ַתם

ְק ָט ֫ ַל ְתנוּ

ְק ָט ֫ ַל ָתה

3. f

ְק ַט ְל ָתּם

ְק ַט ְל ָ֫תּנוּ

ְק ַט ְל ָתּהּ

2. m

ְק ַט ְל ִתּים

ְק ַט ְל ִ֫תּינוּ

יה
ְק ַט ְל ִ֫תּ ָ

2. f

יה
ְק ַט ְל ִ֫תּ ָ

1

ְק ַט ְל ִתּים
ְק ָט ֫לוּנוּ

ְק ָטלוּם

3. pl

וּה
ְק ָט ֫ל ָ

2. m

ְק ַט ְל ֫תּוּנוּ
ְק ַט ְלנוּם

יִ ְק ְט ֵלם

וּה
ְק ַט ְלנ֫ ָ

יִ ְל ָבּ ֵשׁם

יִ ְק ְט ֫ ֵלנוּ

יִ ְק ָט ְל ֶכם

יִ ְל ָ ֽבּ ֵ֫שׁנוּ

 /יִ ְק ְט ֵלמוֹ  /יִ ְל ָבּ ֵ֫שׁמוֹ
יִ ְל ָבּשׁוּם

יִ ְק ְט ֫ ֶל ָה

Qal – imperfectum
3. m sg
יִ ְל ָבּ ֶ֫שׁ ָה

 /יִ ְק ְט ָלהּ  /יִ ְל ָבּ ָשׁהּ

)(nun energicum

יִ ְכ ְטלוּם

1.

יִ ְק ְט ֫ ֶלנּוּ
לוּכם יִ ְק ְט ֫לוּנוּ
יִ ְק ְט ֶ

יִ ְק ְט ֫ ֶלנָּ ה יִ ְל ָבּ ֶ֫שׁנָּ ה
יִ ְל ָבּ ֫שׁוּנוּ

ָק ְט ֵלם

ְל ָב ֵשׁם

ָק ְט ֫ ֵלנוּ

ְל ָב ֵ֫שׁנוּ

ִק ְטלוּם

ְל ָבשׁוּם

ִק ְט ֫לוּנוּ

ְל ָב ֫שׁוּנוּ

וּנה
וּה יִ ְל ָבּ ֫שׁ ָ
יִ ְק ְט ֫ל ָ

ָק ְט ֫ ֶל ָה

ְל ָב ֶ֫שׁ ָה

ָק ְט ָלהּ

ְל ָב ָשׁהּ

וּה
ִק ְט ֫ל ָ

וּה
ְל ָב ֫שׁ ָ

3. m pl
imperativ
2. m sg
2. m pl
infinitiv

ָק ְט ָלם

ָק ְט ֫ ֵלנוּ

ָק ְט ְל ֶכם

ָק ְט ָלהּ

ְ /ק ָט ְל ֶכם
ִק ְטּ ָלן

ִק ְטּ ָלם

ִק ְטּ ֫ ָלנוּ

ִק ְטּ ָלהּ

Pi – perfectum

ַק ְטּ ֵלם

ַק ְטּ ֫ ֵלנוּ

ַק ְטּ ֫ ֶל ָה

imperativ

ִה ְק ִט ָילם

ִה ְק ִט ֫ ָילנוּ

ִה ְק ִט ָילהּ

Hi – perfectum

ַה ְק ִט ֵילם

ַה ְק ִט ֫ ֵילנוּ

ַה ְק ִט ֫ ֶיל ָה

imperativ
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Paradigmata

Silné sloveso s laryngálou
פ׳א verba
Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

פ׳ר verba
Qal
aktivní stativní

perfectum
3. m sg

ָא ַכל

ָ ֽה ֳע ַמד

ֶ ֽה ֱע ִמיד

ֶנ ֱֽע ַמד

ָחזֵ ק

ָע ַמד

↓

ָ ֽה ָע ְמ ָדה

ֶ ֽה ֱע ִמ ָידה

ֶנ ֶֽע ְמ ָדה

↓

ָ ֽע ְמ ָדה

3. f

ָ ֽה ֳע ַמ ְד ָתּ

ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ָתּ

ֶנ ֱֽע ַמ ְד ָתּ

ָע ַמ ְד ָתּ

2. m

ָ ֽה ֳע ַמ ְד ְתּ

ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ְתּ

ֶנ ֱֽע ַמ ְד ְתּ

ָע ַמ ְד ְתּ

2. f

ָ ֽה ֳע ַמ ְד ִתּי

ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ִתּי

ֶנ ֱֽע ַמ ְד ִתּי

ָע ַמ ְד ִתּי

1.

ָ ֽה ָע ְמדוּ

ֶ ֽה ֱע ִמידוּ

ֶנ ֶֽע ְמדוּ

ָ ֽע ְמדוּ

3. pl

ֲע ַמ ְד ֶתּם

2. m

ָ ֽה ֳע ַמ ְד ֶתּן

ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ֶתּן

ֶנ ֱֽע ַמ ְד ֶתּן

ֲע ַמ ְד ֶתּן

2. f

ָ ֽה ֳע ַמ ְדנוּ

ֶ ֽה ֱע ַמ ְדנוּ

ֶנ ֱֽע ַמ ְדנוּ

ָע ַמ ְדנוּ

1.

ָ ֽה ֳע ַמ ְד ֶתּם ֶ ֽה ֱע ַמ ְד ֶתּם ֶנ ֱֽע ַמ ְד ֶתּם

imperfectum
3. m sg

אכל
יֹ ַ

ָי ֳֽע ַמד

ַי ֲֽע ִמיד

ֵי ָֽע ֵמד

ֶי ֱֽחזַ ק

ַי ֲֽעמֹד

אכל
תֹּ ַ

ָ ִ ֽתּ ֳע ַמד

ַ ֽתּ ֲע ִמיד

ֵ ֽתּ ָע ֵמד

ֶ ֽתּ ֱחזַ ק

ַ ֽתּ ֲעמֹד

3. f

אכל
תֹּ ַ

ָ ִ ֽתּ ֳע ַמד

ַ ֽתּ ֲע ִמיד

ֵ ֽתּ ָע ֵמד

ֶ ֽתּ ֱחזַ ק

ַ ֽתּ ֲעמֹד

2. m

אכ ִלי
ֽתּ ֹ ְ

ָ ִ ֽתּ ָע ְמ ִדי

ַ ֽתּ ֲע ִמ ִידי

ֵתּ ָ ֽע ְמ ִדי

ֶ ֽתּ ֶחזְ ִקי

ַ ֽתּ ַע ְמ ִדי

2. f

א ַֹכל

ָ ֽא ֳע ַמד

ַ ֽא ֲע ִמיד

ֵ ֽא ָע ֵמד

ֶ ֽא ֱחזַ ק

ֶ ֽא ֱעמֹד

1.

אכלוּ
ֽי ֹ ְ

ָי ָֽע ְמדוּ

ַי ֲֽע ִמידוּ

יֵ ָ ֽע ְמדוּ

ֶי ֶֽחזְ קוּ

ַי ַֽע ְמדוּ

3. m pl

אכ ְלנָ ה
תּ ֹ ַ֫

ָ ִ ֽתּ ֳע ַמ ְדנָ התּ ַ ֽתּ ֲע ֵמ ְדנָ ה

ֵ ֽתּ ָע ַמ ְדנָ ה

ֶ ֽתּ ֱחזַ ְקנָ ה ַ ֽתּ ֲעמ ְֹדנָ ה

אכלוּ
ֽתּ ֹ ְ

ָ ִ ֽתּ ָע ְמדוּתּ

ַ ֽתּ ֲע ִמידוּ

ֵתּ ָ ֽע ְמדוּ

ֶ ֽתּ ֶחזְ קוּ

אכ ְלנָ ה
תּ ֹ ַ֫

ָ ִ ֽתּ ֳע ַמ ְדנָ ה

ַ ֽתּ ֲע ֵמ ְדנָ ה

ֵ ֽתּ ָע ַמ ְדנָ ה

ֶ ֽתּ ֱחזַ ְקנָ ה ַ ֽתּ ֲעמ ְֹדנָ ה

אכל
נֹ ַ

ָנ ֳֽע ַמד

ַנ ֲֽע ִמיד

ֵנ ָֽע ֵמד

אמר
אכל  /וַ ֫יּ ֹ ֶ
וַ יּ ֹ ַ

וַ ַיּ ֲֽע ֵמד

א ְֹכ ָלה

ַ ֽא ֲע ִ֫מ ָידה
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ַ ֽתּ ַע ְמדוּ

3. f
2. m
2. f

ֶנ ֱֽחזַ ק

ַנ ֲֽעמֹד

1.

וַ ֶיּ ֱֽחזַ ק

וַ ַיּ ֲֽעמֹד

nar

ָ ֽא ֶע ְמ ָדה

koh

Paradigmata

)Silné sloveso s laryngálou (pokračování
פ׳א verba
Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

פ׳ר verba
Qal

ֱאכֹל

ַ ֽה ֲע ֵמד

ֵ ֽה ָע ֵמד

ֲחזַ ק

ֲעמֹד

imperativ
2. m sg

ִא ְכ ִלי

ַ ֽה ֲע ִמ ִידי

ֵה ָ ֽע ְמ ִדי

ִחזְ ִקי

ִע ְמ ִדי

2. f

ִא ְכלוּ

ַ ֽה ֲע ִמידוּ

ֵה ָ ֽע ְמדוּ

ִחזְ קוּ

ִע ְמדוּ

2. m pl

ֲא ֫כֹ ְלנָ ה

ַ ֽה ֲע ֵמ ְדנָ ה

ֵ ֽה ָע ַמ ְדנָ ה

ֲחזַ ְקנָ ה

ֲעמ ְֹדנָ ה

א ֵֹכל

ַ ֽמ ֲע ִמיד

ָאכוּל

ָ ֽמ ֳע ָמד

ָאכוֹל

ָ ֽה ֳע ֵמד

ֱאכֹל

ָחזֵ ק

ע ֵֹמד

2. f
participia
pt act

ֶנ ֳֽע ָמד

ָעמוּד

pas

ַ ֽה ֲע ֵמד

ַנ ֲֽעמוֹד

ָעמוֹד

infinitiv
inf abs

ַ ֽה ֲע ִמיד

ֵ ֽה ָע ֵמד

ֲעמֹד
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inf cs

Paradigmata

)Silné sloveso s laryngálou (pokračování

Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

ל׳ר verba
Pi‛el
Pu‛al

Nif‛al

Qal

ָה ְשׁ ַלח

ִה ְשׁ ֫ ִל ַיח

ִה ְשׁ ַתּ ַלּח

ֻשׁ ַלּח

ִשׁ ַלּח

נִ ְשׁ ַלח

ָשׁ ַלח

ָה ְשׁ ְל ָחה

יחה
ִה ְשׁ ֫ ִל ָ

ִה ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה

ֻשׁ ְלּ ָחה

ִשׁ ְלּ ָחה

נִ ְשׁ ְל ָחה

ָ ֽשׁ ְל ָחה

3. f

ָה ְשׁ ֫ ַל ְח ָתּ

ִה ְשׁ ֫ ַל ְח ָתּ

ִה ְשׁ ַתּ ֫ ַלּ ְח ָתּ

ֻשׁ ֫ ַלּ ְח ָתּ

ִשׁ ֫ ַלּ ְח ָתּ

נִ ְשׁ ֫ ַל ְח ָתּ

ָשׁ ֫ ַל ְח ָתּ

2. m

ָה ְשׁ ֫ ַל ַח ְתּ

ִה ְשׁ ֫ ַל ַח ְתּ

ִה ְשׁ ַתּ ֫ ַלּ ַח ְתּ

ֻשׁ ֫ ַלּ ַח ְתּ

ִשׁ ֫ ַלּ ַח ְתּ

נִ ְשׁ ֫ ַל ַח ְתּ

ָשׁ ֫ ַל ַח ְתּ

2. f

ָה ְשׁ ֫ ַל ְח ִתּי

ִה ְשׁ ֫ ַל ְח ִתּי

ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ִתּי

ֻשׁ ֫ ַלּ ְח ִתּי

ִשׁ ֫ ַלּ ְח ִתּי

נִ ְשׁ ֫ ַל ְח ִתּי

ָשׁ ֫ ַל ְח ִתּי

1.

ָה ְשׁ ְלחוּ

ִה ְשׁ ֫ ִליחוּ

ִה ְשׁ ַתּ ְלּחוּ

ֻשׁ ְלּחוּ

ִשׁ ְלּחוּ

נִ ְשׁ ְלחוּ

ָ ֽשׁ ְלחוּ

ִשׁ ַלּ ְח ֶתּם

נִ ְשׁ ַל ְח ֶתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם

ָה ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִה ְשׁ ַל ְח ֶתּם ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ֶתּם ֻשׁ ַלּ ְח ֶתּם

perfectum
3. m sg

3. pl
2. m

ָה ְשׁ ַל ְח ֶתּן

ִה ְשׁ ַל ְח ֶתּן

ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְח ֶתּן

ֻשׁ ַלּ ְח ֶתּן

ִשׁ ַלּ ְח ֶתּן

נִ ְשׁ ַל ְח ֶתּן

ְשׁ ַל ְח ֶתּן

2. f

ָה ְשׁ ֫ ַל ְחנוּ

ִה ְשׁ ֫ ַל ְחנוּ

ִה ְשׁ ַתּ ֫ ַלּ ְחנוּ

ֻשׁ ֫ ַלּ ְחנוּ

ִשׁ ֫ ַלּ ְחנוּ

נִ ְשׁ ֫ ַל ְחנוּ ָשׁ ֫ ַל ְחנוּ

1.

יָ ְשׁ ַלח

יַ ְשׁ ֫ ִל ַיח

יִ ְשׁ ַתּ ַלּח

יְ ֻשׁ ַלּח

יְ ַשׁ ַלּח

יִ ָשּׁ ַלח

ָתּ ְשׁ ַלח

ַתּ ְשׁ ֫ ִל ַיח

ִתּ ְשׁ ַתּ ַלּח

ְתּ ֻשׁ ַלּח

ְתּ ַשׁ ַלּח

ִתּ ָשּׁ ַלח

imperfectum
3. m sg
יִ ְשׁ ַלח
3. f
ִתּ ְשׁ ַלח

ָתּ ְשׁ ַלח

ַתּ ְשׁ ֫ ִל ַיח

ִתּ ְשׁ ַתּ ַלּח

ְתּ ֻשׁ ַלּח

ְתּ ַשׁ ַלּח

ִתּ ָשּׁ ַלח

ִתּ ְשׁ ַלח

2. m

ָתּ ְשׁ ְל ִחי

יחי
ַתּ ְשׁ ֫ ִל ִ

ִתּ ְשׁ ַתּ ְלּ ִחי

ְתּ ֻשׁ ְלּ ִחי

ְתּ ַשׁ ְלּ ִחי

ִתּ ָ ֽשּׁ ְל ִחי

ִתּ ְשׁ ְל ִחי

2. f

ָא ְשׁ ַלח

ַא ְשׁ ֫ ִל ַיח

ֶא ְשׁ ַתּ ַלּח

ֲא ֻשׁ ַלּח

ֲא ַשׁ ַלּח

ֶא ָשּׁ ַלח

ֶא ְשׁ ַלח

1.

יָ ְשׁ ְלחוּ

יַ ְשׁ ֫ ִליחוּ

יִ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ

יְ ֻשׁ ְלּחוּ

יְ ַשׁ ְלּחוּ

יִ ָ ֽשּׁ ְלחוּ

יִ ְשׁ ְלחוּ

3. m pl

ָתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

ַתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

ִתּ ְשׁ ַתּ ֫ ַלּ ְחנָ ה ְתּ ֻשׁ ֫ ַלּ ְחנָ ה ְתּ ַשׁ ֫ ַלּ ְחנָ ה

ָתּ ְשׁ ְלחוּ

ַתּ ְשׁ ֫ ִליחוּ

ִתּ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ

ָתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

ַתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

ִתּ ְשׁ ַתּ ֫ ַלּ ְחנָ ה ְתּ ֻשׁ ֫ ַלּ ְחנָ ה ְתּ ַשׁ ֫ ַלּ ְחנָ ה

נָ ְשׁ ַלח

נַ ְשׁ ֫ ִל ַיח

ְתּ ֻשׁ ְלּחוּ

ְתּ ַשׁ ְלּחוּ

ִתּ ָשּׁ ֫ ַל ְחנָ ה ִתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה
ִתּ ָ ֽשּׁ ְלחוּ

ִתּ ְשׁ ְלחוּ

ִתּ ָשּׁ ֫ ַל ְחנָ ה ִתּ ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

3. f
2. m
2. f

נְ ַשׁ ַלּח

נִ ָשּׁ ַלח

נִ ְשׁ ַלח

1.

וַ יַּ ְשׁ ַלח

וַ יְ ַשׁ ַלּח

וַ יִּ ָשּׁ ַלח

וַ יִּ ְשׁ ַלח

nar

יחה
ַא ְשׁ ֫ ִל ָ

ֲא ַשׁ ְלּ ָחה

ִא ָ ֽשּׁ ְל ָחה

ֶא ְשׁ ְל ָחה

koh

נִ ְשׁ ַתּ ַלּח

נְ ֻשׁ ַלּח
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Paradigmata

)Silné sloveso s laryngálou (pokračování
ל׳ר verba
Pi‛el
Pu‛al

Nif‛al

Qal

–

ַה ְשׁ ַלח

ִה ְשׁ ַתּ ַלּח

–

ַשׁ ַלּח

ִה ָשּׁ ַלח

ְשׁ ַלח

imperativ
2. m sg

–

יחי
ַה ְשׁ ִל ִ

ִה ְשׁ ַתּ ְלּ ִחי

–

ַשׁ ְלּ ִחי

ִה ָ ֽשּׁ ְל ִחי

ִשׁ ְל ִחי

2. f

–

ַה ְשׁ ִליחוּ

ִה ְשׁ ַתּ ְלּחוּ

–

ַשׁ ְלּחוּ

ִה ָ ֽשּׁ ְלחוּ

ִשׁ ְלחוּ

2. m pl

–

ַה ְשׁ ַל ְחנָ ה

ִה ְשׁ ַתּ ַלּ ְחנָ ה –

ַשׁ ֫ ַלּ ְחנָ ה

ִה ָשּׁ ֫ ַל ְחנָ ה ְשׁ ֫ ַל ְחנָ ה

Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

ַמ ְשׁ ֫ ִל ַיח

ְמ ַשׁ ֫ ֵלּ ַח

participium
pt act

נִ ְשׁ ָלח

לוּח
ָשׁ ַ

pas

ַה ְשׁ ֫ ֵל ַח

ִה ְשׁ ַתּ ַלּח

ַשׁ ֫ ֵלּ ַח

ֹלח
נִ ְשׁ ַ

ָשׁ ֫ל ַוֹח

infinitiv
inf abs

ַה ְשׁ ֫ ִל ַיח

ִה ְשׁ ַתּ ַלּח

ַשׁ ַלּח

ִה ָשּׁ ַלח

ְשׁ ֹ֫ל ַח

inf cs

ָמ ְשׁ ָלח

ָה ְשׁ ֫ ַלח

שׁ ֫ ֵֹל ַח

2. f

ִמ ְשׁ ַתּ ֫ ֵלּ ַח

ְמ ֻשׁ ָלּח
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Paradigmata

)Silné sloveso s laryngálou (pokračování
ע׳ר verba
Pu‛al

Hitpa‛el

ִה ְת ָבּ ֵרְך

נֻ ַחם

בּ ַֹרְך

נִ ַחם

Nif‛al

Pi‛el

Qal
perfectum
3. m sg

ֵבּ ַרְך

נִ ְב ַחר

ָבּ ַחר

ֵ ֽבּ ְר ָכה

נִ ְב ֲה ָרה

ָ ֽבּ ֲח ָרה

3. f

ֵב ַ ֫ר ְכ ָתּ

נִ ְב ַ֫ח ְר ָתּ

ָבּ ַ֫ח ְר ָתּ

2. m

נִ ְב ַח ְר ְתּ

ָבּ ַח ְר ְתּ

2. f

ָבּ ַ֫ח ְר ִתּי

1.
3. pl

ִה ְת ָ ֽבּ ְר ָכה

↓ ֽבֹּ ְר ָכה

ִה ְת ָבּ ַ ֫ר ְכ ָתּ

בּ ַֹר ְכ ָתּ

נִ ַח ְמ ָתּ

ִה ְת ָבּ ַר ְכ ְתּ

בּ ַֹר ְכ ְתּ

נִ ַח ְמ ְתּ

ֵבּ ַר ְכ ְתּ

ִה ְת ָבּ ַר ְכ ִתּי

בּ ַֹר ְכ ִתּי

נִ ַח ְמ ִתּי

ֵבּ ַר ְכ ִתּי

נִ ְב ַ֫ח ְר ִתּי

ִה ְת ָ ֽבּ ְרכוּ

ֽבֹּ ְרכוּ

ִ ֽנ ֲחמוּ

ֵ ֽבּ ְרכוּ

נִ ְב ֲחרוּ

ָ ֽבּ ֲחרוּ

ִה ְת ָבּ ַר ְכ ֶתּם

בּ ַֹר ְכ ֶתּם

ֵבּ ַר ְכ ֶתּם

נִ ְב ַח ְר ֶתּם

ְבּ ַח ְר ֶתּם

2. m

ִה ְת ָבּ ַר ְכ ֶתּן

בּ ַֹר ְכ ֶתּן

ֵבּ ַר ְכ ֶתּן

נִ ְב ַח ְר ֶתּן

ְבּ ַח ְר ֶתּן

2. f

ִה ְת ָבּ ַר ְכנוּ

בּ ַֹר ְכנוּ

ֵבּ ַר ְכנוּ

נִ ְב ַח ְרנוּ

ָבּ ַ֫ח ְרנוּ

1.

יִ ְת ָבּ ֵרְך

יְ ב ַֹרְך

יְ נַ ֵחם

ָיְב ֵרְך

ָיִבּ ֵחר

ְיִב ַחר

ִתּ ְת ָבּ ֵרְך

ְתּב ַֹרְך

ְתּנַ ֵחם

ְתּ ָב ֵרְך

ִתּ ָבּ ֵחר

ִתּ ְב ַחר

3. f

ִתּ ְת ָבּ ֵרְך

ְתּב ַֹרְך

ְתּנַ ֵחם

ְתּ ָב ֵרְך

ִתּ ָבּ ֵחר

ִתּ ְב ַחר

2. m

ִתּ ְת ָ ֽבּ ְר ִכי

ְתּ ֽבֹ ְר ִכי

ְתּנַ ֲח ִמי

ְתּ ָ ֽב ְר ִכי

ִתּ ָ ֽבּ ֲח ִרי

ִתּ ְב ֲח ִרי

2. f

ֶא ְת ָבּ ֵרְך

ֲאב ַֹרְך

ֲאנַ ֵחם

ֲא ָב ֵרְך

ֶא ָבּ ֵחר

ֶא ְב ַחר

1.

יִ ְת ָ ֽבּ ְרכוּ

יְ ֽבֹ ְרכוּ

יְ ַנ ֲֽחמוּ

יְב ְרכוּ
ָֽ

יִבּ ֲחרוּ
ָֽ

ְיִב ֲחרוּ

3. m pl

תבּ ַ ֫ר ְכנָ ה
ִתּ ָ

ְתּב ַ ֹ֫ר ְכנָ ה

ְתּ ָבּ ֵ ֫ר ְכנָ ה

ִתּ ָבּ ַ֫ח ְרנָ ה

ִתּ ְב ַ֫ח ְרנָ ה

ִתּ ְת ָ ֽבּ ְרכוּ

ְתּ ֽבֹ ְרכוּ

ְתּ ָ ֽב ְרכוּ

ִתּ ָ ֽבּ ֲחרוּ

ִתּ ְב ֲחרוּ

תבּ ַ ֫ר ְכנָ ה
ִתּ ָ

ְתּב ַ ֹ֫ר ְכנָ ה

ְתּ ָבּ ֵ ֫ר ְכנָ ה

ִתּ ָבּ ַ֫ח ְרנָ ה

ִתּ ְב ַ֫ח ְרנָ ה

נִ ְת ָבּ ֵרְך

נְ ב ַֹרְך

נְ ָב ֵרְך

נִ ָבּ ֵחר

נִ ְב ַחר

1.

וַ ָיְב ֵרְך

וַ ָיִּבּ ֵחר

וַ ְיִּב ַחר

nar

רכה
ֲא ָב ָ

ֶא ָ ֽבּ ֲח ָרה

ֶא ְב ֲח ָרה

koh

ְתּ ַנ ֲֽחמוּ

וַ יְ נַ ֵחם
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imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f

Paradigmata

)Silné sloveso s laryngálou (pokračování
ע׳ר verba
Hitpa‛el

Pu‛al

ִה ְת ָבּ ֵרְך

–

ִה ְת ָ ֽבּ ְר ִכי

–

ִה ְת ָ ֽבּ ְרכוּ

–

ִה ְת ָבּ ַ ֫ר ְכנָ ה

–

ִמ ְת ָבּ ֵרְך

ְמב ָֹרְך

Pi‛el

Nif‛al

Qal

ָבּ ֵרְך

ִה ָבּ ֵחר

ְבּ ַחר

2. m sg

ָ ֽבּ ְר ִכי

ִה ָ ֽבּ ֲח ִרי

ִ ֽבּ ֲח ִרי

2. f

ָ ֽבּ ְרכוּ

ִה ָ ֽבּ ֲחרוּ

ִ ֽבּ ֲחרוּ

2. m pl

ָבּ ֵר ְכנָ ה

ִה ָ ֽבּ ַ֫ח ְרנָ ה

ְבּ ַ֫ח ְרנָ ה

imperativ

נַ ֵחם

ַנ ֲֽחמוּ

2. f

participia

ְמנַ ֵחם

בּ ֵֹחר

ְמ ָב ֵרְך

pt act
pas

נִ ְב ָחר

ָבּחוּר

נִ ְבחֹר

ָבּחוֹר

inf abs

ִה ָבּ ֵחר

ְבּחוֹר

inf cs

infinitiv

ָבּ ֵרְך

בּ ַֹרְך
נַ ֵחם
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Paradigmata

פ׳ן Slabá slovesa – třída
Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

Qal

Nif‛al

נִ ְל ַקח

נִ ַתּן

ָל ַקח

נָ ַתן

ֻהגַּ שׁ

ִהגִּ ישׁ

נִ גַּ שׁ

נָ ַפל

נָ גַ שׁ

↓

נִ ְתּנָ ה

↓

ָנ ְֽתנָ ה

ֻהגְּ ָשׁה

ישׁה
ִה ֫ ִגּ ָ

נִ גְּ ָשׁה

↓

↓

נִ ַ֫תּ ָתּ

נָ ַ֫ת ָתּ

ֻה ֫ ַגּ ְשׁ ָתּ

ִהגַּ ְשׁ ָתּ

נִ ֫ ַגּ ְשׁ ָתּ

2. m

↓

נָ ַת ְתּ

ֻהגַּ ְשׁ ְתּ

ִהגַּ ְשׁ ְתּ

נִ ֫ ַגּ ְשׁ ְתּ

2. f

נָ ַ֫ת ִתּי

ֻה ֫ ַגּ ְשׁ ִתּי

ישׁ ִתי
ִה ֫ ַגּ ְ

נִ ֫ ַגּ ְשׁ ִתּי

1.

ָנ ְֽתנוּ

ֻהגְּ שׁוּ

ִה ֫ ִגּישׁוּ

נִ גְּ שׁוּ

נְ ַת ֶתּם

ֻהגַּ ְשׁ ֶתּם

ִהגַּ ְשׁ ֶתּם

נִ גַּ ְשׁ ֶתּם

נְ ַת ֶתּן

ֻהגַּ ְשׁ ֶתּן

ִהגַּ ְשׁ ֶתּן

נִ גַּ ְשׁ ֶתּן

2. f

נָ ַ֫תנּוּ

ֻה ֫ ַגּ ְשׁנוּ

ִהּ ֫ ַגּ ְשׁנוּ

נִ ֫ ַגּ ְשׁנוּ

1.

יִתּן
ֵ

יֻ גַּ שׁ

יַ גִּ ישׁ

ִתּ ַקּח ִתּ ֵתּן

ֻתּגַּ שׁ

ַתּגִּ ישׁ

יִ נָּ גֵ שׁ
↓

ִתּ ֵתּן

perfectum

יִ ָלּ ַקח
↓

יִ נָּ ֵתן
↓

)ל׳ה (jako

יִ ַקּח

3. m sg
3. f

3. pl
2. m

יִ פֹּל

imperfectum
3. m sg
יִ גַּ שׁ

ִתּפֹּל

ִתּגַּ שׁ

3. f

ֻתּגַּ שׁ

ַתּגִּ ישׁ

ִתּפֹּל

ִתּגַּ שׁ

2. m

ִתּ ְק ִחי ִתּ ְתּנִ י

ֻתּגְּ ִשׁי

ישׁי
ַתּ ֫ ִגּ ִ

ִתּ ְפּ ִלי

ִתּגְּ ִשׁי

2. f

ֶא ַקּח ֶא ֵתּן

ֻאגַּ שׁ

ַאגִּ ישׁ

ֶאפֹּל

ֶאגַּ שׁ

1.

יִתּנוּ
ְ

יֻ גְּ שׁוּ

יַ ֫ ִגּשׁוּ

יִפּלוּ
ְ

יִ גְּ שׁוּ

3. m pl

ַתּ ֫ ֵגּ ְשׁנָ ה

ִתּ ֫ ֹפּ ְלנָ ה ִתּ ֫ ַגּ ְשׁנָ ה

ִתּ ַקּח

יִ ְקחוּ

)תּ ֵ֫תּנָּ ה( ֻתּ ֫ ַגּ ְשׁנָ ה
ִתּ ֫קּ ְחנָ ה ִ
ִתּ ְקחוּ ִתּ ְתּנוּ

ֻתּגְּ שׁוּ

)תּ ֵ֫תּנָּ ה( ֻתּ ֫ ַגּ ְשׁנָ ה
ִתּ ַ ֫קּ ְחנָ ה ִ

ִתּגְּ שׁוּ

ַתּ ֫ ִגּישׁוּ

ִתּ ְפּלוּ

ַתּ ֫ ֵגּ ְשׁנָ ה

ִתּ ֫ ֹפּ ְלנָ ה ִתּ ֫ ַגּ ְשׁנָ ה

3. f
2. m
2. f

נִ ַקּח

נִ ֵתּן

נֻ גַּ שׁ

נַ גִּ ישׁ

נִ פֹּל

נִ גַּ שׁ

1.

וַ יִּ ַקּח

וַ יִּ ֵתּן

וַ יֻּ גַּ שׁ

וַ יַּ גֵּ שׁ

וַ יִּ פֹּל

וַ יִּ גַּ שׁ

nar

ישׁה
ַא ֫ ִגּ ָ

ֶא ְפּ ָלה ֶאגְּ ָשׁה

ֶא ְק ָחה ֶא ְתּנָ ה
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koh

Paradigmata

) (pokračováníפ׳ן Slabá slovesa – třída
Qal

Nif‛al

Hif‛īl

Hof‛al

Qal Nif‛al
imperativ

ִה ָלּ ַחם
↓

ַהגֵּ שׁ

ִהנָּ גֵ שׁ
↓

נִ ְפ ִלי

גַּ שׁ גְּ ָשׁה 2. m sg
2. f
גְּ ִשׁי
2. m pl

נְ פֹל

ִהנָּ ֵתן ַקח ְק ָחה ֵתּן ְתּנָ ה –
↓
–
ְתּנִ י
ְק ִחי

ישׁי
ַה ֫ ִגּ ִ

ְקחוּ

ְתּנוּ

–

ַה ֫ ִגּישׁוּ

נִ ְפלוּ

ַ ֫ק ְחנָ ה

)תּנָּ ה(
ֵ֫

–

ַה ֫ ֵגּ ְשׁנָ ה

נְ ֫ ֹפ ְלנָ ה ֫ ַגּ ְשׁנָ ה

ֹלק ַח
ֵ

נ ֵֹתן

נִ ְל ָקח

נִ ָתּן

קוּח
ָל ַ

נָ תוּן

ֻמגָּ שׁ

ִה ָלּק ַֹח

קוֹח
ִהנָּ תֹּן ָל ַ

נָ תוֹן

ֻהגֵּ שׁ

ַהגֵּ שׁ

ִה ָלּ ַקח

ִהנָּ ֵתן ַק ַחת

ֵתּת

ֻהגַּ שׁ

ַהגִּ ישׁ

גְּ שׁוּ

2. f
participia

נ ֵֹפל

ַמגִּ ישׁ
נִ גָּ שׁ

נֹגֵ שׁ
נָ גוּשׁ

pt act
pas
infinitiv

ָל ַ ֫ק ַחת

ָל ֵ֫תּת
ִתּ ִתּי

ִהנָּ גֵ שׁ

נָ פוֹל

נָ גוֹשׁ

inf abs

נְ פֹל

גֶּ ֶשׁת

inf cs

ִלנְ פֹּל

ֶל ֫ ֶג ֶשׁת

ְל +
+ suf

גִּ ְשׁ ִתּי
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Paradigmata

פ׳י  aפ׳ו Slabá slovesa – třída
פ׳ו

פ׳י
Hif‛īl

Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

Qal

יטיב
ֵה ִ

)טוֹב(

הוּשׁב
ַ

הוֹשׁיב
ִ

נוֹשׁב
ַ

יָ ַשׁב

יט ָיבה
ֵה ִ֫

הוּשׁ ָבה
ְ

הוֹשׁ ָיבה
ִ֫

נוֹשׁ ָבה
ְ

ָי ְֽשׁ ָבה

3. f

יט ְב ָתּ
ֵה ַ֫

הוּשׁ ְב ָתּ
ַ֫

הוֹשׁ ְב ָתּ
ַ֫

נוֹשׁ ְב ָתּ
ַ֫

יָ ַשׁ ְב ָתּ

2. m

יט ְב ְתּ
ֵה ַ

הוּשׁ ְב ְתּ
ַ

הוֹשׁ ְב ְתּ
ַ

נוֹשׁ ְב ְתּ
ַ

↓

יט ְב ִתּי
ֵה ַ֫

הוּשׁ ְב ִתּי
ַ֫

הוֹשׁ ְב ִתּי
ַ֫

נוֹשׁ ְב ִתּי
ַ֫

יטיבוּ
ֵה ִ֫

הוּשׁבוּ
ְ

הוֹשׁיבוּ
ִ֫

נוֹשׁבוּ
ְ

3. pl

יט ְב ֶתּם
ֵה ַ

הוּשׁ ְב ֶתּם
ַ

הוֹשׁ ְב ֶתּם
ַ

נוֹשׁ ְב ֶתּם
ַ

2. m

יט ְב ֶתּן
ֵה ַ

הוּשׁ ְב ֶתּן
ַ

הוֹשׁ ְב ֶתּן
ַ

נוֹשׁ ְב ֶתּן
ַ

2. f

יט ְבנוּ
ֵה ַ֫

הוּשׁ ְבנוּ
ַ֫

הוֹשׁ ְבנוּ
ַ֫

נוֹשׁ ְבנוּ
ַ֫

1.

יטיב
יֵ ִ

יטב
יִ ַ

יוּשׁב
ַ

יוֹשׁיב
ִ

יִ וָּ ֵשׁב

יֵ ֵשׁב

יטיב
ֵתּ ִ

יטב
ִתּ ַ

תּוּשׁב
ַ

תּוֹשׁיב
ִ

ִתּוָּ ֵשׁב

ֵתּ ֵשׁב

3. f

יטיב
ֵתּ ִ

יטב
ִתּ ַ

תּוּשׁב
ַ

תּוֹשׁיב
ִ

ִתּוָּ ֵשׁב

ֵתּ ֵשׁב

2. m

יט ִיבי
ֵתּ ִ֫

יט ִבי
ִ ֽתּ ְ

תּוּשׁ ִבי
ְ

תּוֹשׁ ִיבי
ִ֫

ִתָּ ֽוּ ְשׁ ִבי

ֵ ֽתּ ְשׁ ִבי

2. f

יטיב
ֵא ִ

יטב
ִא ַ

אוּשׁב
ַ

אוֹשׁיב
ִ

ִאוָּ ֵשׁב

ֵא ֵשׁב

1.

יטיבוּ
יֵ ִ֫

ֽיטבוּ
יִ ְ

וּשׁבוּ
יֽ ְ

יוֹשׁיבוּ
ִ֫

יִ ָ ֽוּ ְשׁבוּ

ֵי ְֽשׁבוּ

3. m pl

יט ְבנָ ה
ֵתּ ַ֫

יט ְבנָ ה
ִתּ ַ֫

תּוּשׁ ְבנָ ה
ַ֫

)תּוֹשׁ ְבנָ ה(
ֵ֫

ִתּוָּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

ֵתּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

יטיבוּ
ֵתּ ִ֫

יטבוּ
ִ ֽתּ ְ

תּוּשׁבוּ
ְ

תּוֹשׁיבוּ
ִ֫

ִתָּ ֽוּ ְשׁבוּ

ֵ ֽתּ ְשׁבוּ

יט ְבנָ ה
ֵת ַ֫

יט ְבנָ ה
ִתּ ַ֫

תּוּשׁ ְבנָ ה
ַ֫

)תּוֹשׁ ְבנָ ה(
ֵ֫

ִתּוָּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

ֵתּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

יטיב
נֵ ִ

יטב
נִ ַ

נוּשׁב
ַ

נוֹשׁיב
ִ

נִ וָּ ֵשׁב

נֵ ֵשׁב

1.

וַ ֵ֫יּ ֶטב

יטב
וַ יִּ ַ

וַ ֵ֫יּ ֶשׁב

nar

יּוֹשׁב
וַ ֶ
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perfectum
3. m sg

2. f
1.

imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f

Paradigmata

) (pokračováníפ׳י  aפ׳ו Slabá slovesa – třída
פ׳י
Hif‛īl

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

יטב
ֵה ֵ

–

הוֹשׁב
ֵ

ִהוָּ ֵשׁב

יט ִיבי
ֵה ִ

–

הוֹשׁ ִיבי
ִ֫

ִהָ ֽוּ ְשׁ ִבי

Qal
imperativ
)שׁ ָבה( 2. m sg
ֵשׁב ְ
2. f
ְשׁ ִבי

יטיבוּ
ֵה ִ֫

–

הוֹשׁיבוּ
ִ֫

ִהָ ֽוּ ְשׁבוּ

ְשׁבוּ

2. m pl

יט ְבנָ ה
ֵה ַ֫

–

הוֹשׁ ְבנָ ה
ֵ֫

ִהוָּ ַ֫שׁ ְבנָ ה

ֵ֫שׁ ְבנָ ה

יטיב
ֵמ ִ

Qal

פ׳ו

י ֵֹטב
יָ טוּב

מוֹשׁיב
ִ
מוּשׁב
ָ

ישׁב
ֵ
נוֹשׁב
ָ

יָ שׁוּב

2. f
participia
pt act
pas
infinitivy

יטב
ֵה ֵ

יָ טוֹב

יטיב
ֵה ִ

)יְ טֹב(

הוֹשׁב
ֵ
הוּשׁב
ַ

הוֹשׁיב
ִ
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ִהוָּ ֵשׁב

יָ שׁוֹב

inf abs

ֶשׁ ֶבת

inf cs

Paradigmata

ע׳יו Slabá slovesa – třída
ע׳י verba
Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

ע׳יו verba
Qal
perfectum
3. m sg

ָשׂם

הוּקם
ַ

ֵה ִקים

נָ קוֹם

בּוֹשׁ

ֵמת

ָקם

ָ֫שׂ ָמה

הוּק ָמה
ְ

ימה
ֵה ִ֫ק ָ

וֹמה
נָ ֫ק ָ

וֹשׁה
֫בּ ָ

ֵ֫מ ָתה

ָ ֫ק ָמה

3. f

ַשׂ ְמ ָתּ

הוּקמ ָתּ
ְ

מ ָת
ֲה ִקי ֫ ֹ

מ ָת
נְ קוּ ֫ ֹ

֫בּ ְשׁ ָתּ

ַ֫מ ָתּה

ַ ֫ק ְמ ָתּ

2. m

↓

הוּק ְמ ְתּ
ַ

ֲה ִקימֹת

נְ קוּמֹת

בּשׁ ְתּ
ְ

ַמ ְתּ

ַק ְמ ְתּ

2. f

הוּק ְמ ִתּי
ַ

מ ִתי
ֲה ִקי ֫ ֹ

נְ קוּמ ִֹתי

֫בּ ְשׁ ִתּי

ַ֫מ ִתּי

ַ ֫ק ְמ ִתּי

1.

הוּקמוּ
ְ

ֵה ִקימוּ

נָ קוֹמוּ

בּוֹשׁוּ

ֵ֫מתוּ

ַ ֫קמוּ

3. pl

נְ קוּמ ֶֹתם

ָבּ ְשׁ ֶתּם

ַמ ֶתּם

ַק ְמ ֶתּם

2. m

הוּק ְמ ֶתּן
ַ

ֲה ִקימ ֶֹתן

נְ קוּמ ֶֹתן

ָבּ ְשׁ ֶתּן

ַמ ֶתּן

ַק ְמ ֶתּן

2. f

הוּק ְמנוּ
ַ֫

מנוּ
ֲה ִקי ֫ ֹ

מנוּ
נְ קוּ ֫ ֹ

בּשׁנוּ
ְ

ַ֫מ ְתנוּ

ַ ֫קמנוּ

1.

יָ ִשׂים

יוּקם
ַ

יָ ִקים

יִ קּוֹם

יֵבוֹשׁ

יָמוּת

ָתּ ִשׂים

תּוּקם
ַ

ָתּ ִקים

ִתּקּוֹם

ֵתּבוֹשׁ

↓

imperfectum
3. m sg
יָ קוּם
3. f
ָתּקוּם

הוּק ְמ ֶתּם ֲה ִקימ ֶֹתם
ַ
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ָתּ ִשׂים

תּוּקם
ַ

ָתּ ִקים

ִתּקּוֹם

ֵתּבוֹשׁ

ָתּקוּם

2. m

ימי
ָתּ ִ֫שׂ ִ

תוּק ִמי
ְ

ימי
ָתּ ִק ִ

וֹמי
ִתּ ֫קּ ִ

וֹשׁי
ֵתּ ֫ב ִ

וּמי
ָתּ ֫ק ִ

2. f

ָא ִשׂים

אוּקם
ַ

ָא ִקים

ֶאקּוֹם

ֵאבוֹשׁ

ָאקוּם

1.

יָ ִ֫שׂימוּ

יוּקמוּ
ְ

יָ ִ֫קימוּ

יִ קּוֹמוּ

֫יֵבוֹשׁוּ

יָ ֫קוּמוּ

3. m pl

ימינָ ה
ְתּ ִשׂ ֶ֫

תּוּק ְמנָ ה ָתּ ֵ ֫ק ְמנָ ה
ַ֫

–

ֵתּ ֫ב ְשׁנָ ה

קוּמינָ ה
ְתּ ֶ֫

ָתּ ִ֫שׂימוּ

תּוּקמוּ
ְ

ָתּ ִ֫קמוּ

ִתּקּוֹמוּ

ֵתּ ֫בוֹשׁוּ

ָתּ ֫קוּמוּ

ימינָ ה
ְתּ ִשׂ ֶ֫

תּוּק ְמנָ ה
ַ֫

ָתּ ֵ ֫ק ְמנָ ה

–

ֵתּ ֫ב ְשׁנָ ה

קוּמינָ ה
ְתּ ֶ֫

נָ ִשׂים

נוּקם
ַ

נָ ִקים

נִ קּוֹם

נֵ בוֹשׁ

נָ קוּם

1.

וַ ָ֫יּ ָקם

nar

וַ יָּ ֶשׂם

וַ יָּ ֶקם

וַ יֵּבוֹשׁ

וַ ָ֫יּ ָמת

ימה
ָא ִשׂ ָ

ימה
ָא ִק ָ

וֹשׁה
ֵא ֫ב ָ

קוּמה
וּתה ָא ָ
ָא ֫מ ָ

3. f
2. m
2. f

koh
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Paradigmata

) (pokračováníע׳יו Slabá slovesa – třída
ע׳יו verba

ע׳י verba

Qal

Qal

Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

ִשׂים

–

ָה ֵקם

ִהקּוֹם

בּוֹשׁ

ימי
ִשׂ ִ

ימי
ָה ִ֫ק ִ

וֹמי
ִה ֫קּ ִ

וֹשׁי
֫בּ ִ

ִשׂימוּ

ימוּ
ָה ִ֫ק ִ

ִהקּוֹמוּ

֫בּוֹשׁוּ

֫קוּמוּ

–

ָה ֵ ֫ק ְמנָ ה

ִה ֫קֹּ ְמנָ ה

֫בּ ְשׁנָ ה

֫קֹ ְמנָ ה

ָשׂם

ֵמ ִקים

נָ קוֹם

בּוֹשׁ

מוּת

קוּם

imperativ
2. m sg

↓

וּמי
֫ק ִ

2. f
2. m pl

ֵמת

שׂוֹם
ִשׂים

הוּקם
ַ

ָה ִקים

ִהקּוֹם
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בּוֹשׁ

participia
pt act

קוּם

pas

מוֹת

קוֹם

infinitivy
inf abs

מוּת

קוּם

inf cs

מוּקם
ָ

ָה ֵקם

ָקם

2. f

Paradigmata

ע׳ע Slabá slovesa – třída
Hof‛al

Hif‛īl

Nif‛al

Qal
perfectum
3. m sg

stativní

הוּסב
ַ

ֵה ֵסב

נָ ַסב

ַקל

ָס ַבב

ַסב

הוּס ָבּה
ַ֫

ֵה ֵ֫ס ָבּה

נָ ַ֫ס ָבּה

ַ ֫ק ָלּה

ָ ֽס ְב ָבה

ַ֫ס ָבּה

בּוֹת
הוּס ָ
ַ

וֹת
ֲה ִס ֫בּ ָ

וֹת
נְ ַס ֫בּ ָ

לּוֹת
ַק ָ

וֹת
ַס ֫בּ ָ

2. m

הוּסבּוֹת
ַ

ֲה ִסבּוֹת

נְ ַסבּוֹת

ַקלּוֹת

ַסבּוֹת

2. f

בּוֹתי
הוּס ִ
ַ

וֹתי
ֲה ִס ֫בּ ִ

וֹתי
נְ ַס ֫בּ ִ

לּוֹתי
ַק ִ

בּוֹתי
ַס ִ

1.

הוּסבּוּ
ַ֫

ֵה ֵ֫סבּוּ

נָ ַ֫סבּוּ

ַ ֫קלּוּ

ָ ֽס ְבבוּ

בּוֹתם
הוּס ֶ
ַ

בּוֹתם
ֲה ִס ֶ

בּוֹתם
נְ ַס ֶ

לּוֹתם
ַק ֶ

בּוֹתם
ַס ֶ

2. m

בּוֹתן
הוּס ֶ
ַ

בּוֹתן
ֲה ִס ֶ

בּוֹתן
נְ ַס ֶ

לּוֹתן
ַק ֶ

בּוֹתן
ַס ֶ

2. f

הוּסבּוֹנוּ
ַ

ֲה ִס ֫בּוֹנוּ

נְ ַס ֫בּוֹנוּ

ַקלּוֹנוּ

ַס ֫בּוֹנוּ

1.

יָ ֵסּב

יַ ֵסב

יִ ַסּב

יֵ ַקל

יִ סֹּב

יָ סֹב

תּוּסב
ַ

ָתּ ֵסב

ִתּ ַסּב

ֵתּ ַקל

ִתּסֹּב

ָתּסֹב

3. f

↓

ָתּ ֵסב

ִתּ ַסּב

ֵתּ ַקל

ִתּסֹּב

ָתּסֹב

2. m

ָתּ ֵס ִבּי

ִתּ ַ֫סּ ִבּי

ֵתּ ֫ק ִלּי

ִתּ ְסּ ִבי

ָתּס ִֹבּי

2. f

ָא ֵסב

ֶא ַסּב

ֵא ַקל

ֶאסֹּב

ָאסֹב

1.

יִ ַ֫סּבּוּ

יֵ ַ ֫קלּוּ

יִ ְסּבוּ

יָ ֫סֹבּוּ

3. m pl

ְתּ ִס ֶ֫בּינָ ה

ִתּ ַסּ ֶ֫בּינָ ה

ְתּ ַק ֫ ֶלּינָ ה

ִתּ ֫סֹּ ְבנָ ה

ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה

ָתּ ֵ֫סבּוּ

ִתּ ַסּבּוּ

ֵתּ ַקלּוּ

ִתּ ְסּבוּ

ָתּסֹבּוּ

ְתּ ִס ֶ֫בּינָ ה

ִתּ ַסּ ֶ֫בּינָ ה

ְתּ ַק ֫ ֶלּינָ ה

ִתּ ֫סֹּ ְבנָ ה

ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה

נָ ֵסב

נִ ַסּב

נֵ ַקל

נִ סֹּב

נָ סֹב

1.

וַ ָ֫יּ ֶסב

וַ יִּ ַסּב

וַ יֵּ ַקל

וַ יִּ סֹּב

וַ ָ֫יּ ָסב

nar

ֶא ְסּ ָבה

ָא ֫סֹ ָבּה

koh

יוּסב
ַ

יֻ ַסּב

יָ ֵ֫סּבּוּ

יַ ֵ֫סּבּוּ
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3. f

3. pl

ַ֫סבּוּ

imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f

Paradigmata

Slabá slovesa – třída ( ע׳עpokračování)
Qal

Nif‛al

Hif‛īl

Hof‛al

imperativ
2. m sg

סֹב

ִה ַסּב

ָה ֵסב

–

2. f

֫סֹ ִבּי

ִה ַ֫סּ ִבּי

ָה ֵ֫ס ִבּי

–

2. m pl

֫סֹבּוּ

ִה ַ֫סּבּוּ

ָה ֵ֫סבּוּ

–

ֻס ֶ֫בּינָ ה

ִה ַסּ ֶ֫בּינָ ה

ֲה ִס ֶ֫בּינָ ה

–

2. f
participia
pt act

ס ֵֹבב

pas

ָסבוּב

נָ ָסב

infinitiv
inf abs

ָסבוֹב

ִהסּוֹב

סֹב

ִה ַסּב

inf cs

ַקל

ֵמ ֵסב
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מוּסב
ָ

ָה ֵסב

הוּסב
ַ

Paradigmata

ל׳ה Slabá slovesa – třída
Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

Nif‛al

Qal

ָהגְ ָלה

ִהגְ ָלה

ִה ְתגַּ ָלּה

גֻּ ָלּה

גִּ ָלּה

נִ גְ ָלה

גָּ ָלה

ָהגְ ְל ָתה

ִהגְ ְל ָתה

ִה ְתגַּ ְלּ ָתה

גֻּ ְלּ ָתה

גִּ ְלּ ָתה

נִ גְ ְל ָתה

ָגּ ְֽל ָתה

3. f

ית
ָהגְ ֫ ֵל ָ
↓

ית
ִהגְ ֫ ִל ָ
↓

ית
ִה ְתגַּ ֫ ִלּ ָ
↓

ית
גֻּ ֫ ֵלּ ָ
↓

ית
גִּ ֫ ִלּ ָ
↓

ית
נִ גְ ֫ ֵל ָ

ית
גָּ ֫ ִל ָ

2. m

נִ גְ ֫ ֵלית

גָּ ִלית

2. f

יתי
נִ גְ ֫ ֵל ִ

יתי
גָּ ֫ ִל ִ

1.

נִ גְ לוּ

גָּ לוּ

3. pl

יתם
נִ גְ ֵל ֶ

יתם
גְּ ִל ֶ

2. m

יתן
נִ גְ ֵל ֶ

יתן
גְּ ִל ֶ

2. f

נִ גְ ֵלינוּ

גָּ ֫ ִלינוּ

1.

יָ גְ ֶלה

יַ גְ ֶלה

יִתגַּ ֶלּה
ְ

יְ גֻ ֶלּה

יְ גַ ֶלּה

יִ גָּ ֶלה

יִ גְ ֶלה

imperfectum
3. m sg

ָתּגְ ֶלה
↓

ַתּגְ ֶלה
↓

ִתּ ְתגַּ ֶלּה
↓

ְתּגֻ ֶלּה
↓

ְתּגַ ֶלּה
↓

ִתּגָּ ֶלה

ִתּגְ ֶלה

3. f

ִתּגָּ ֶלה

ִתּגְ ֶלה

2. m

ִתּגָּ ִלי

ִתּגְ ִלי

2. f

ֶאגָּ ֶלה

ֶאגְ ֶלה

1.

יִ גָּ לוּ

יִ גְ לוּ

ִתּגָּ ֫ ֶלינָ ה

ִתּגְ ֫ ֶלינָ ה

ִתּגָּ לוּ

ִתּגְ לוּ

ִתּגָּ ֫ ֶלינָ ה

ִתּגְ ֫ ֶלינָ ה

נִ גָּ ֶלה

נִ גְ ֶלה

וַ ֶ֫יּגֶ ל

וַ יִּ ְתגַּ ל

וַ יְ גֻ ֶלּה

וַ יְ גַ ל

וַ יִּ גָּ ל

וַ יִּ גֶ ל וַ יֵּ גֶ ל

jako impf
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perfectum
3. m sg

3. m pl
3. f
2. m
2. f
1.
nar
koh

Paradigmata

) (pokračováníל׳ה Slabá slovesa – třída
Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

Nif‛al

Qal

–

ַהגְ ֵלה ַהגֶ ל

ִה ְתגַּ ֵלּה

–

גַּ ֵלּה

ִהגָּ ֵלה

גְּ ֵלה

ַהגְ ִלי

ִה ְתגַּ ִלּי

גַּ ִלּי

ִהגָּ ִלי

גְּ ִלי

2. f

ַהגְ לוּ

ִה ְתגַּ לּוּ

גַּ לּוּ

ִהגָּ לוּ

גְּ לוּ

2. m pl

ַהגְ ֫ ֶלינָ ה

ִה ְתגַּ ֫ ֶלּינָ ה

גַּ ֫ ֶלּינָ ה

ִהגָּ ֫ ֶלינָ ה

גְּ ֫ ֶלינָ ה

ַמגְ ֶלה

ִמ ְתגַּ ֶלּה

ְמגַ ֶלּה

נִ גְ ֶלה

ְמגֻ ֶלּה

ָמגְ ֶלה

imperativ
2. m sg

2. f

162

participia
pt act

163

pas

גּ ֶֹלה
גָּ לוּי

ָהגְ ֵלה

ַהגְ ֵלה

ִה ְתגַּ ֵלּה

גֻּ ֹּלה

גַּ ֵלּה

נִ גְ ֹלה

גָּ ֹלה

ָהגְ לוֹת

ַהגְ לוֹת

ִה ְתגַּ לּוֹת

גֻּ לּוֹת

גַּ לּוֹת

ִהגָּ לוֹת

גְּ לוֹת

infinitiv
inf abs
inf cs

גּ ִֹלים , pl mגּ ָֹלה 162 f sg
 uplatňuje jako konzonanta).ל׳י  (pouze zde seגְּ לוּיִם , pl mגְּ לוּיָ ה 163 f sg
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Paradigmata

ל׳א Slabá slovesa – třída
Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

Nif‛al

ֻה ְמ ָצא

ִה ְמ ִציא

ִה ְת ַמ ֵצּא

ֻמ ָצּא

ִמ ֵצּא

נִ ְמ ָצא

ָמ ָצא

יאה
ֻה ְמ ְצ ָאה ִה ְמ ִ֫צ ָ

ִה ְת ַמ ְצּ ָאה

ֻמ ְצּ ָאה

ִמ ְצּ ָאה

נִ ְמ ְצ ָאה

ָ ֽמ ְצ ָאה

את
את ִה ְמ ֵ֫צ ָ
ֻה ְמ ֵ֫צ ָ

את
ִה ְת ַמ ֵ֫צּ ָ

את
ֻמ ֵ֫צּ ָ

את
ִמ ֵ֫צּ ָ

את
נִ ְמ ֵ֫צ ָ

את
את ָמ ֫ ֵל ָ
ָמ ָ֫צ ָ

2. m

ֻה ְמ ֵצאת ִה ְמ ֵצאת

ִה ְת ַמ ֵצּאת

ֻמ ֵצּאת

ִמ ֵצּאת

נִ ְמ ֵצאת

ָמ ָצאת ָמ ֵלאת

2. f

אתי
אתי ִה ְמ ֵצ ִ
ֻה ְמ ֵ֫צ ִ

אתי
אתי ִמ ֵ֫צּ ִ
אתי ֻמ ֵצּ ִ
ִה ְת ַמ ֵצּ ִ

אתי
נִ ְמ ֵ֫צ ִ

אתי
אתי ָמ ֫ ֵל ִ
ָמ ָ֫צ ִ

1.

↓

ִה ְמ ִ֫ציאוּ

↓

↓

↓

אתם
ִה ְמ ֵצ ֶ

נִ ְמ ְצאוּ

Qal
aktivní

stativní

ָמ ֵלא
ָ ֽמ ְל ָאה

3. f

ָ ֽמ ְצאוּ

perfectum
3. m sg

ָ ֽמ ְלאוּ

אתם
אתם ְמ ֵל ֶ
אתם ְמ ָצ ֶ
נִ ְמ ֵצ ֶ

3. pl
2. m

אתן
ִה ְמ ֵצ ֶ

אתן
נִ ְמ ֵצ ֶ

אתן
אתן ְמ ֵל ֶ
ְמ ָצ ֶ

2. f

ִה ְמ ֵ֫צאנוּ

נִ ְמ ֵ֫צאנוּ

ָמ ָ֫צאנוּ ָמ ֫ ֵלאנוּ

1.

imperfectum
3. m sg

יֻמ ָצא
ְ

יַמ ִציא
ְ

יִת ַמ ֵצּא
ְ

יְמ ָצּא
ֻ

יְמ ֵצּא
ַ

יִמּ ֵצא
ָ

יִמ ָצא
ְ

ֻתּ ְמ ָצא

ַתּ ְמ ִציא

ִתּ ְת ַמ ֵצּא

ְתּ ֻמ ָצּא

ְתּ ַמ ֵצּא

ִתּ ָמּ ֵצא

ִתּ ְמ ָצא

3. f

ֻתּ ְמ ָצא

ַתּ ְמ ִציא

ִתּ ְת ַמ ֵצּא

ְתּ ֻמ ָצּא

ְתּ ַמ ֵצּא

ִתּ ָמּ ֵצא

ִתּ ְמ ָצא

2. m

ֻתּ ְמ ְצ ִאי

יאי
ַתּ ְמ ִ֫צ ִ

ִתּ ְת ַמ ְצּ ִאי

ְתּ ֻמ ְצּ ִאי ְתּ ַמ ְצּ ִאי

ִתּ ָ ֽמּ ְצ ִאי

ִתּ ְמ ְצ ִאי

2. f

ֻא ְמ ָצא
↓

ַא ְמ ִציא

ֶא ְת ַמ ֵצּא
↓

ֲא ֻמ ָצּא

ֲא ַמ ֵצּא

ֶא ָמּ ֵצא

ֶא ְמ ָצא

1.

↓

↓

יִמּ ְצאוּ
ָֽ

יִמ ְצאוּ
ְ

3. m pl

יַמ ִ֫ציאוּ
ְ

ִתּ ָמּ ֶ֫צאנָ ה ִתּ ְמ ֶ֫צאנָ ה

ַתּ ְמ ֶ֫צאנָ ה

ִתּ ְמ ְצאוּ

ַתּ ְמ ִ֫ציאוּ

ִתּ ָ ֽמּ ְצאוּ

ַתּ ְמ ֶ֫צאנָ ה

ִתּ ָמּ ֶ֫צאנָ ה ִתּ ְמ ֶ֫צאנָ ה

3. f
2. m
2. f

נַ ְמ ִציא

נִ ָמּ ֵצא

נִ ְמ ָצא

1.

וַ יַּ ְמ ֵצא

וַ יִּ ָמּ ֵצא

וַ יִּ ְמ ָצא

nar

צאה
ַא ְמ ָ

ִא ָ ֽמּ ְצ ָאה

ֶא ְמ ְצ ָאה

koh
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Paradigmata

) (pokračováníל׳א Slabá slovesa – třída
Hof‛al

Hif‛īl

Hitpa‛el

Pu‛al

Pi‛el

Nif‛al

Qal

–

ַה ְמ ֵצא

ִה ְת ַמ ֵצּא

–

ַמ ֵצּא

ִה ָמּ ֵצא

ְמ ָצא

imperativ
2. m sg

–

יאי
ַה ְמ ִ֫צ ִ

ִה ְת ַמ ְצּ ִאי

–

ַמ ְצּ ִאי

ִה ָ ֽמּ ְצ ִאי

ִמ ְצ ִאי

2. f

–

ַה ְמ ִ֫ציאוּ

ִה ְת ַמ ְצּאוּ

–

ַמ ְצּאוּ

ִה ָ ֽמּ ְצאוּ

ִמ ְצאוּ

2. m pl

–

ַה ְמ ֶ֫צאנָ ה

ִה ְת ַמ ֶ֫צּאנָ ה –

ַמ ֶ֫צּאנָ ה

ִה ָמּ ֶ֫צאנָ ה ְמ ֶ֫צאנָ ה

ַמ ְמ ִציא

ִמ ְת ַמ ֵצּא

ְמ ַמ ֵצּא

ֻמ ְמ ָצא

ֻה ְמ ָצא

ַה ְמ ִציא

ִה ְת ַמ ֵצּא

ָמ ֵלא

participia
pt act

נִ ְמ ָצא

ָמצוּא

pas

–

ַמצֹּא

נִ ְמצֹא

ָמצוֹא

infinitiv
inf abs

–

ַמ ֵצּא

ִה ָמּ ֵצא

ְמצֹא

ְמ ֻמ ָצּא

ַה ְמ ֵצא

מ ֵֹצא

2. f
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inf cs

Paradigmata

Třídy slabých sloves – celkový přehled

פ׳ן

פ׳ו

פ׳י

třída:

ירא

ידע

הלְך

ישׁב

יטב

לקח

נתן

נגשׁ

נפל

יָ ֵרא

יָ ַדע

ָה ַלְך

יָ ַשׁב

יָ ַטב

ָל ַקח

נָ ַתן

נָ גַ שׁ

נָ ַפל

יִ ָירא

יֵ ַדע

יֵ ֵלְך

יֵ ֵשׁב

יטב
יִ ַ

יִ ַקּח

nemá

nemá

יטב
וַ יִּ ַ

Qal pf

נָ ַת ָתּ

nemá

וַ יִּ ָירא

וַ יֵּ ַדע

וַ יֵּ ֵלְך

וַ יֵּ ֵשׁב

יְ ָרא

ַדּע

ֵלְך

ֵשׁב

ַקח

יְ רֹא

ַדּ ַעת

ֶל ֶכת

יִתּן
ֵ

יִ גַּ שׁ

יִ פֹּל

impf

jus

וַ יִּ ַקּח

וַ יִּ ֵתּן

וַ יִּ גַּ שׁ

ֵתּן

גַּ שׁ

וַ יִּ פֹּל

nar
imp

ֶשׁ ֶבת

ַק ַחת

ֵתּת

גֶּ ֶשׁת

נְ פֹל

inf cs

נוֹדע
ַ

נוֹשׁב
ַ

נִ ְל ַקח

נִ ַתּן

נִ גַּ שׁ

נִ ַפּל

Ni pf

יִ וָּ ֵרא

יִ וָּ ַדע

יִ וָּ ֵשׁב

יִ ָלּ ַקח

יִ נָּ ֵתן

יִ נָּ גֵ שׁ

יִ נָּ ֵפל

impf

nemá

nemá

nemá

ִהגִּ ישׁ

ִה ִפּיל

Hi pf

יַפּיל
ִ

impf
nar

jus

nemá

יע
הוֹד ַ ִ
ִ

הוֹליְך
ִ

הוֹשׁיב
ִ

יטיב
ֵה ִ

יוֹד ַיע
ִ

יוֹליְך
ִ

יוֹשׁיב
ִ

יטיב
יֵ ִ

יַ גִּ ישׁ

יּוֹדע
וַ ַ

יּוֹלְך
וַ ֶ

יּוֹשׁב
וַ ֶ

יטב
וַ ֵ֫יּ ֶ

וַ יַּ גֵּ שׁ

וַ יַּ ֵפּל

הוֹדע
ַ

הוֹלְך
ֵ

הוֹשׁב
ֵ

ַהגֵּ שׁ

ַה ִפּיל

imp

nemánepr.

הוּשׁב
ַ

ֻהגַּ שׁ

ֻה ַפּל

Ho pf

יֻ גַּ שׁ

יֻפּל
ַ

impf

יֻ ַקּח

יוּשׁב
ַ
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יֻתּן
ַ

Paradigmata

Třídy slabých sloves – celkový přehled

ל׳ה

ע׳יו

היה ראה

עלה

גלה

נוח בוא בין

ָר ָאה

ָע ָלה

גָּ ָלה

ִבּין

ֵמת

ַבנְ ָתּ

ַמ ָתּ

ָהיָ ה
יְתה
ָ ֽה ָ

ָבּא

ָגּ ְֽל ָתּה

ע׳ע

מות

קום

סבב

ָקם

ָס ַבב

ַק ְמ ָתּ

בּוֹת
ַס ָ

יתם
ֱהיִ ֶ

třída:

Qal pf

ַס ָבּה

יִ ְהיֶ ה יִ ְר ֶאה

יַ ֲע ֶלה

יִ גְ ֶלה

נוּח יָבוֹא
יָ ַ

ִיָבין

יָמוּת

~ Hi

ִתּגְ ֶלינָ ה

יָ קוּם
קוּמינָ ה
ְתּ ֶ

יָ סֹב
יִ סֹּב

impf

164

ְתּ ֻס ֶבּינָ ה

יְ ִהי

יֵ ֶרא

יַ ַעל

ֵ֫יגֶ ל

יָבֹא

ֵיָבן

יָ מֹת

וַ יְ ִהי

וַ יַּ ְרא

וַ יַּ ַעל

וַ יִּ גֶ ל

וַ יָּ נַ ח וַ ָ֫יּבֹא

וַ ָ֫יּ ֶבן

םוַ ָ֫יּ ָמת וַ ָ֫יּ ָק

ֱהיֵ ה

גְּ ֵלה

ֱהיוֹת

גְּ לוֹת
נִ ְר ָאה

נַ ֲע ָלה

נִ גְ ָלה

יֵ ָר ֶאה

יֵ ָע ֶלה

יִ גָּ ֶלה

נוֹח
ַ

jus

יָ קֹם
וַ ָ֫יּ ָסב

nar

בֹּא

ִבּין

ֻמת

קוּם

סֹב

imp

בֹּא

ִבּין

מוּת

קוּם

סֹב

inf cs

נָ קוֹם

נָ ַסב

Ni pf

נוֹתי
נְ ֻב ִ

קוּמוֹת
ָ
נְ

בּוֹת
נְ ַס ָ

יִבּוֹן

יִ קּוֹם

יִ ַסּב

impf
jus

יֵ ָרא
ֶה ְר ָאה ֶה ֱע ָלה ִהגְ ָלה

ֵהנִ ַיח ֵה ִביא ֵה ִבין

ית
ִהגְ ִל ָ

ִהנִּ ַיח

יַ ְר ֶאה

יַ ֲע ֶלה

יַ גְ ֶלה

יָ נִ ַיח ִיָביא

וַ יַּ ְרא

וַ יַּ ַעל

וַ יֶּ גֶ ל

ַה ְרא

ַה ַעל

ַהגְ ֵלה

ִיָבין

ֵה ִמית ֵה ִקים
יָמית
ִ

ימוֹת
ֲה ִק ָ

בּוֹת
ֲה ִס ָ

יָ ִקים

יָ ֵסב

יַ נִּ ַיח

ָה ְר ָאה ה ֲֹע ָלה ָהגְ ָלה

ֵה ֵסב

Hi pf
impf

יָ ֵסּב*

וַ ֵיָּבא

וַ יָּ ֶקם

וַ יַּ ֵסּב*

nar

ָה ֵקם

ָה ֵסב

imp

הוּבא
ָ

הוּקם
ַ

יוּבא
ָ

יוּקם
ַ

Ho pf

יוּסב
ַ

impf

 s krátkou uzavřenou slabikou v preformativu jsou považovány za aramaismy.ע׳ע 164 Tvary sloves
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Paradigmata

Slabá slovesa – pomocné a nepravidelné kmeny
Hitpolel

Hištafel
)חוה (pouze sloveso

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה

Polal

Polel

)ע׳יו  aע׳ע (intensivy sloves tříd

perfectum
3. m sg

תּוֹבב
ִה ְס ֵ

סוֹבב
ַ

סוֹבב
ֵ

וֹב ָבה
ִה ְס ֽתּ ְ

וֹב ָבה
ֽס ְ

וֹב ָבה
ֽס ְ

3. f

תּוֹב ְב ָתּ
ִה ְס ַ

סוֹב ְב ָתּ
ַ֫

סוֹב ְב ָתּ
ַ֫

2. m

↓

↓

סוֹב ְב ְתּ
ַ

2. f

יתי
ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֵ ִ

סוֹב ְב ִתּי
ַ֫

1.

ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ

וֹבבוּ
ֽס ְ

3. pl

סוֹב ְב ֶתּם
ַ

2. m

סוֹב ְב ֶתּן
ַ

2. f

סוֹב ְבנוּ
ַ֫

1.

ית
ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ

יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ )!(

תּוֹבב
יִ ְס ֵ

סוֹבב
יְ ַ

סוֹבב
יְ ֵ

תּוֹבב
ִתּ ְס ֵ

סוֹבב
ְתּ ַ

סוֹבב
ְתּ ֵ

3. f

תּוֹבב
ִתּ ְס ֵ

סוֹבב
ְתּ ַ

סוֹבב
ְתּ ֵ

2. m

וֹב ִבי
ִתּ ְס ֽתּ ְ

וֹב ִבי
ְתּ ֽס ְ

וֹב ִבי
ְתּ ֽס ְ

2. f

תּוֹבב
ֵא ְס ֵ

סוֹבב
ֲא ַ

סוֹבב
ֲא ֵ

1.

וַ יִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ )!(

וֹבבוּ
יִ ְס ֽתּ ְ

וֹבבוּ
יְ ֽס ְ

וֹבבוּ
יְ ֽס ְ

3. m pl

וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ין ָ

תּוֹב ְבנָ ה
ִתּ ְס ֵ֫

סוֹב ְבנָ ה
ְתּ ַ֫

סוֹב ְבנָ ה
ְתּ ֵ֫

וֹבבוּ
ִתּ ְס ֽתּ ְ

וֹבבוּ
ְתּ ֽס ְ

וֹבבוּ
ְתּ ֽס ְ

תּוֹב ְבנָ ה
ִתּ ְס ֵ֫

סוֹב ְבנָ ה
ְתּ ַ֫

סוֹב ְבנָ ה
ְתּ ֵ֫

תּוֹבב
נִ ְס ֵ

סוֹבב
נְ ַ

סוֹבב
נְ ֵ

ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה
יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ

imperfectum
3. m sg

3. f
2. m
2. f
1.

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ י

תּוֹבב
ִה ְס ֵ

סוֹבב
ֵ

imp 2. m sg

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת

תּוֹבב
ִה ְס ֵ

סוֹבב
ֵ

inf c

ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים

תּוֹבב
ִמ ְס ֵ

~~308

סוֹבב
ְמ ָ

סוֹבב
ְמ ֵ

pt
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Přehled nejčastějších tvarů slabých sloves
×f

nar kmen kořen význam

další nepravidelné tvary

impf

pf

vypravovat

נגד

hi

וַ יַּ גֶּ ד

יַ גִּ יד

ִהגִּ יד

ַהגֵּ ד

dotknout se

נגע

q

וַ יִּ גַּ ע

יִ גַּ ע

נָ גַ ע

גַּ ע

נטה

q

← ל׳ה

נכה

hi

← ל׳ה

פ׳ן 1. verba
335
107

136
367
191
597
1919

939

vytáhnout
na pochod

נסע

q

וַ יִּ ַסּע

יִ ַסּע

נָ ַסע

ְסעוּ

padat

נפל

q

וַ יִּ פֹּל

יִ פֹּל

נָ ַפל

נְ פֹל

ַהגִּ יד

ַמגִּ יד

נְ ס ַֹע

vytrhnout,
zachránit

נצל

hi

וַ יַּ ֵצּל

יַ ִצּיל

ִה ִצּיל

ַה ֵצּל

ַה ִצּיל

ַמ ִצּיל

pozvednout

נשׂא

q

וַ יִּ ָשּׂא

יִ ָשּׂא

נָ ָשׂא

את
נָ ָשׂ ָ

ָשׂא

ְשׂ ֵאת

ָל ֵשׂאת

dát

נתן

q

וַ יִּ ֶתּן

יִ ֵתּן

נָ ַתן

נָ ַת ָתּ

נָ ַתנּוּ

נְ ַת ֶתּם

וַ יִּ ְתּנוּ

ֵתּן

ְתּנוּ

ֵתּת

ָל ֵתת

brát

לקח

q

וַ יִּ ַקּח

יִ ַקּח

ָל ַקח

ָל ַק ַח ְתּ

וַ יִּ ְקחוּ

ַקח ַק ַחת ָל ַק ַחת

být dobrý

יטב

q

יטב
וַ יִּ ַ

יטב
יִ ַ

)טוֹב(

činit dobro

יטב

hi

יטב
וַ יֵּ ֶ

יטיב
יטיב ֵה ִ
יֵ ִ

bát se

ירא

q

וַ יִּ ָירא

יִ ָירא יָ ֵרא

dědit, být
dědicem

ירשׁ

q

וַ יִּ ַירשׁ

יִ ַירשׁ יָ ַרשׁ

פ׳י 2. verba

284
159

את
יָ ֵר ָ

ִתּ ָירא

ִ ֽתּ ְיראוּ

 ptיָ ֵרא

פ׳ו 3. verba
822
237
176
173
785
278

poznat

ידע

q

וַ יֵּ ַדע

יֵ ַדע

יָ ַדע

rodit

ילד

q

וַ ֵתּ ֶלד

ֵתּ ֵלד

ָי ְֽל ָדה

zplodit

ילד

hi

יּוֹלד
וַ ֶ

הוֹליד
ִ
יוֹליד
ִ

pokračovat

יסף

hi

יּוֹסף
וַ ֶ

יוֹסיף ה ִֹסיף
ִ

vyjít

יצא

q

וַ יֵּ ֵצא

יֵ ֵצא

vyvést

יצא

hi

יּוֹצא
וַ ֵ

הוֹציא
ִ
יוֹציא
ִ

יָ ָצא
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ַדּע

ַדּ ַעת

ֶל ֶדת

את
יָ ָצ ָ

ֵי ְֽצאוּ

ֵצא ֵצאת ָל ֵצאת

את
הוֹצ ָ
ֵ

הוֹצא
ֵ

הוֹציא
ִ

Paradigmata
307
1034
184

1412

sestoupit

ירד

q

וַ יֵּ ֶרד

יֵ ֵרד

יָ ַרד

ֵרד

ֶר ֶדת

usadit se

ישׁב

q

וַ יֵּ ֶשׁב

יֵ ֵשׁב

יָ ַשׁב

ֵשׁב

ֶשׁ ֶבת

spasit,
zachránit

ישׁע

hi

יּוֹשׁע
וַ ַ

מוֹשׁ ַיע
ִ
הוֹשׁ ַיע
ִ
יוֹשׁ ַיע
ִ

zbývat

יתר

ni

וַ יִּ וָּ ֵתר

יִ וָּ ֵתר

נוֹתר
ַ

נּוֹת ִרים
ַה ָ

)שׁוב(

jít, chodit

הלְך

q

וַ יֵּ ֶלְך

יֵ ֵלְך

ָה ַלְך

ֵלְך

ֶל ֶכת

ָל ֶל ֶכת

vejít

בוא

q

וַ יָּבֹא

יָבוֹא

ָבּא

את
ָבּ ָ

בּוֹא

ָבּא

přivést

בוא

hi

וַ ֵיָּבא

ִיָביא

ֵה ִביא

את
ֵה ֵב ָ

ָה ֵבא

ֵמ ִביא

stydět se

בושׁ

יֵבוֹשׁ

בּוֹשׁ

בּשׁ ְתּ
ְ

יֵבשׁוּ

ִיָבין

ִבּין

ִבּין

ִיָבין

ֵה ִבין

ָה ֵבן

ֵמ ִבין

הוֹלְך
ֵ
ע׳יו 4. verba

1997
549

q+hi
126
110
630
138

155
159
134
460
146

582
683
360

rozlišovat

בין

q

rozumět

בין

hi

vzpřímit,
postavit

וַ ֶיָּבן

כון

hi

וַ יָּ ֶכן

יָכין
ִ

ֵה ִכין

ינוֹת
ֲה ִכ ָ

ָה ִכין

ָה ֵכן

ֵמ ִכין

být mrtev

מות

q

וַ יָּ ָמת

יָמוּת

ֵמת

ַמ ִתּי

מוֹת

ָלמוּת

ֵמת

usmrtit

מות

hi

וַ יָּ ֶמת

יָמית
ִ

ֵה ִמית

ֵה ַמ ִתּי

ָה ֵמת

ֵמ ִמית

mít klid

נוח

q

וַ יָּ נַ ח

נוּח
יָ ַ

נָ חוּ

nastolit klid

נוח

hi I

וַ יָּ נַ ח

יָ נִ ַיח

ֵהנִ ַיח

ָהנִ ַיח

ֵמנִ ַיח

postavit

נוח

hi II

וַ יַּ נַּ ח

ינִּ ַיח

ִהנִּ ַיח

ַהנַּ ח

ַמנִּ ַיח

uprchnout

נוס

q

וַ יָּ נָ ס

יָ נוּס

נָ ס

֫ ַנ ְסנוּ

נוּס

odchýlit se

סור

q

וַ יָּ ַסר

יָ סוּר

ָסר

ָא ֻ֫ס ָרה

סוּר

vzdálit

סור

hi

וַ יָּ ַסר

יָ ִסיר

ֵה ִסיר

ֲה ִסיר ִֹתי יָ ֵסר

vstát

קום

q

וַ יָּ ָקם

יָ קוּם

ָקם

ַק ְמ ָתּ

pozvednout

קום

hi

וַ יָּ ֶקם

יָ ִקים

ֵה ִקים

ימוֹתי יָ ִקימוּ
ֲה ִק ִ

pozvednout

רום

q

וַ יָּ ָרם

יָ רוּם

ָרם

dát vyrůst

רום

ָרם

רוֹמם
רוֹמ ְמ ִתּי ֵ
ַ
רוֹמם
רוֹמם יְ ֵ
 polוַ ְתּ ֵ

zvedat

רום

hi

וַ יָּ ֶרם

יָ ִרים

ֵה ִרים

וָ ָא ֻקם

ָר ִמים

ָסר
ָה ֵסר
קוּם קוֹם ָקם
ָה ֵקם

ֵמ ִקים

ָר ֵמי

ָרמוֹת

רוֹמם
ְמ ֵ

ימוֹת ָה ִרים
ֲה ִר ָ

ֵמ ִרים

položit

שׂים

q

וַ יָּ ֶשׂם

יָ ִשׂים ָשׂם

ַשׂ ְמ ָתּ

וָ ָא ִשׂם

vrátit

שׁוב

q

וַ יָּ ָשׁב

יָ שׁוּב ָשׁב

ָשׁ ְב ְתּ

שׁוּבה שׁוּב שׁוֹב ָשׁב
ָא ָ

přivést zpět

שׁוב

hi

וַ יָּ ֶשׁב

יָ ִשׁיב ֵה ִשׁיב
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ֵמ ִסיר

יבוֹת ָה ֵשׁב
ֲה ִשׁ ָ

שׂוֹם

ֵמ ִשׁיב

ָשׂם

Paradigmata

ע׳ע 5. verba

ִתּסֹּב

ָס ַבב

בּוֹתי
ַס ִ

וַ יָּ סֹבּוּ

סֹב ס ִֹבּי

ָמ ַדד

ַמדּ ִֹתי

מדּוּ
וַ יָּ ֫ ֹ

)ל(מֹד
ָ

ַתּם

ַתּמּוּ

יִתּמּוּ
ַ

תֹּם

יתי
ָבּ ִכ ִ

ְיִבכּוּ

וַ ְיִּבנוּ ְבּנוֹת בֹּנֶ ה

kroužit

סבב

q

וַ יִּ סֹּב

měřit

מדד

q

וַ יָּ ָמד

být úplný, hotov

תמם

q

וַ ִתּתֹּם

יִ תֹּם

plakat

בכה

q

וַ ְיֵּבְך

ִתּ ְב ֶכּה ָבּ ָכה

ָ ֽבּ ְכ ָתה

stavět

בנה

q

וַ ֶיִּבן

ְיִבנֶ ה

ָבּנָ ה

ָ ֽבּנְ ָתה

ית
ָבּנִ ָ

odkrýt,
být zjevný

גלה

q

וַ יִּ גֶ ל

יִ גְ ֶלה

גָּ ָלה

ית
גָּ ִל ָ

גָּ לוּ

יִ גְ לוּ

být

היה

q

וַ יְ ִהי

יִ ְהיֶ ה

ָהיָ ה

יְתה
ָ ֽה ָ

ית
ָהיִ ָ

יתם
יתי ָהיוּ ֱהיִ ֶ
ָהיִ ִ

ָהיִ ינוּ

יְ ִהי

žít

חיה

q

וַ יְ ִחי

יִ ְחיֶ ה

ָחיָ ה

poklonit se,

חוה

hišt

ל׳ה 6. verba
112
346

3540

וַ ִתּ ְהיֶ ינָ ה ֱהיֶ ה
205

170

וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ

100
141
134
136
480
612
255
309
2527
116
485

יּחן
וַ ַ

גְּ לוֹת גּ ֶֹלה גָּ לוּי

ֶא ְהיֶ ה

יהי
וִ ִ

יְתה
ִ ֽח ָ

ית
ָחיִ ָ

ָחיוּ

יִ ְחיוּ

ִתּ ְחיֶ ינָ ה

ֶו ְֽחיֵ ה ִל ְחיוֹת

ית
ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ

יתם ֶא ְחיֶ ה
ִ ֽו ְחיִ ֶ

ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ

יַ ֲחנוּ

ָחנָ ה

ֲחנוֹת

יוֹדה
ֶ

הוֹדוּ

הוֹדוּ

הוֹדוֹת

מוֹדה
ֶ

יְכ ֶלּה ִכּ ָלּה
ַ

ַכּ ֵלּה

ַכּלּוֹת

ְמ ַכ ֶלּה

יְכ ֶסּה ִכּ ָסּה
ַ

ַכסּוֹת

ְמ ַכ ֶסּה

נָ ָטה

יתי
נָ ִט ִ

וַ יֶּ ט־ וַ יִּ טּוּ

ִה ָכּה

ִהכּוּ

וָ ַאְך

וַ ַתּ ֲעלינָ ה ֲע ֵלה
ַ ֽה ֲעלוֹת ַמ ֲע ֶלה

utábořit se

חנה

děkovat

ידה

hi

dokončit

כלה

pi

יְכל
וַ ַ

přikrýt

כסה

pi

יְכס
וַ ַ

vztáhnout

נטה

q

וַ יֵּ ט

יִ ֶטּה

bít

נכה

hi

וַ יַּ ְך

יַכּה
ֶ

vystoupit,
jít vzhůru

עלה

q

וַ יַּ ַעל

יַ ֲע ֶלה ָע ָלה

ָ ֽע ְל ָתה

obětovat

עלה

hi

וַ יַּ ַעל

יַ ֲע ֶלה ֶ ֽה ֱע ָלה

ַה ַעל

odpovědět

ענה

q I.

וַ יַּ ַען

יַ ֲענֶ ה

činit, dělat

עשׂה

q

וַ יַּ ַעשׂ

יַ ֲע ֶשׂה ָע ָשׂה

obrátit se,
ohlédnout

פנה

q

přikázat

צוה

pi

נָ טוּי נְ טוּיָּ ה נְ טוֹת

ַהְך

ָ ֽענְ ָתה

ֶ ֽא ֱענֶ ה

ֲענֵ ה

ָ ֽע ְשׂ ָתה

ית
ָע ִש ָ

ֲעשׂוֹת

וַ ִ֫יּ ֶפן

יִפנֶ ה
ְ

ָפּנָ ה

ית
ָפּנִ ָ

וָ ֵ֫א ֶפן

ְפּנֵ ה

וַ יְ ַצו

יְ ַצוֶּ ה

ִצוָּ ה

ִצוְּ ָתה

יתי
ִצ ֵ ֫וּ ִ

ָ ֽו ֲא ַצוֶּ ה

ַצוֵּ ה

ַצו

ַצוּוּ

ָענָ ה
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יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים

חֹנִ ים

q

יִ ְֽהיוּ

ֱהיוֹת ִ ֽבּ ְהיוֹת

וַ יִּ ְשׁ ָ ֽתּחוּ ִה ְשּׁ ַתּ ֲחוֹת

יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה

vzdát úctu
143

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה

ְבכּוֹת

ַהכֹּת

ַמ ֶכּה

ֲעלוֹת

ֲענוֹת
ע ֶֹשׂה
ְפּנוֹת

ַצוֹּת

ְמ ַצוֶּ ה

Paradigmata
1129

102
162
168
216

וַ ֵתּ ֶרא

ָר ֲא ָתה

ית
ָר ִא ָ

יִ ְראוּ

ְר ֵאה

ְראוֹת

ר ֶֹאה ר ָֹאה

ר ֹאוֹת

וַ יֵּ ָראוּ

ֵה ָר ֵאה

ֵה ָראוֹת

ַה ְרבּוֹת

vidět

ראה

q

וַ יַּ ְרא

יִ ְר ֶאה ָר ָאה

ukázat se,
zjevit se

ראה

ni

וַ יֵּ ָרא

יֵ ָר ֶאה נִ ְר ָאה

נִ ְראוּ

zmnožit

רבה

hi

וַ ֶיּרב

יַ ְר ֶבּה ִה ְר ָבּה

ִה ְר ֵבּית

וַ ַתּ ְר ִבּי

pást

רעה

q

יַ ְר ֶעה ָר ָעה

ָרעוּ

ִתּ ְר ֶעינָ ה ְר ֵעה

pít

שׁתה

q

יִ ְשׁ ֶתּה ָשׁ ָתה

יתי
ָשׁ ִת ִ

ָשׁתוּ

ְשׁתוֹת

שׁ ֶֹתה

hynout

אבד

q

יא ַֹבד ָא ַבד

ֲאבֹד

א ֵֹבד

א ֶֹב ֶדת

milovat

אהב

q

וַ ֶיּ ֱֽא ַהב

ֶי ֱֽא ַהב ָא ַהב

ָ ֽא ֲה ָבה

ָ ֽוא ַֹהב

ֱאהֹב

א ֵֹהב

jíst

אכל

q

וַ יּא ַֹכל

יא ַֹכל ָא ַכל

א ַֹכל

ֱאכֹל

ֲאכֹל

א ֵֹכל

říkat

אמר

q

וַ יּא ֶֹמר

יא ַֹמר ָא ַמר

א ַֹמר

וָ א ַֹמר

תּא ַֹמר ֱאמֹר

ֵלאמֹר

shromáždit

אסף

q

וַ יּ ֶֹסף

ֶי ֱֽאסֹף ָא ַסף

ַתּ ַא ְס ִפי

א ֵֹסף

ָאסוּף

chybovat,
být vinen

חטא

q

ֶי ֱֽח ָטא ָח ָטא

את
ָח ָט ָ

יֶ ֶח ְטאוּ

ח ֶֹטא

být nečistý

טמא

q

יִ ְט ָמה ָט ֵמא

את
ָט ֵמ ָ

וַ ִתּ ְט ָמא

ירא

 ← qפ׳י

יצא

 ← q, hiפ׳ו

וַ יֵּ ְשׁ ְתּ

ְרעוֹת

ֵתּ ְשׁ ְתּ ִתּ ְשׁ ִתּי

פ׳א 7. verba
117
231
739
5282
103

ל׳א 8. verba
181

111
306
141

661
129

plnit

מלא

pi

nalézt

מצא

q

být nalezen

מצא

ni

být
prorokem

נבא

ni

יְמ ֵלּא
וַ ַ
וַ יִּ ָמּ ֵצא

יְמ ֵלּא ִמ ֵלּא
ַ

אתם ְתּ ַמ ֫ ֶלּאנָ ה
ִמ ֵלּ ֶ
ִ ֽמ ְצאוּ

ְמ ָצא

יִמ ָצא ָמ ָצא
ְ

ָמ ָצאת

יִמּ ֵצא נִ ְמ ָצא
ָ

נִ ְמ ֵצאת ִתּ ָמּ ֶצאינָ ה

ְמצֹא
ִה ָמּ ֵצא

את
נִ ֵ֫בּ ָ

ִהנָּ ֵבא

נִ ָבּא

volat

קרא

q

וַ יִּ ְק ָרא

יִ ְק ָרא ָק ָרא

אתי
ָק ָר ִ

יִ ְק ְראוּ

ְק ָרא ְקרֹא ק ֵֹרא ָקרוּא

nenávidět

שׂנא

q

וַ ִתּ ְשׂנָ א

יִ ְשׂנָ א ָשׂנֵ א

את
ָשׂנֵ ָ

ֶא ְשׂנָ א

שׂנֵ א

יכל

q

וַ יֻּ ַכל

יוּכל ! יָ כֹל
! ַ

! יָ כ ְֹל ִתּי

יָ כלוּ

תּוּכל
ַ

יוּכלוּ
ְ

יָ כוֹל

יְ ֫כֹ ֶלת

יִ נָּ ֵבא

נִ ָבּא

נוּאה
ְשׂ ָ
יכל 9. verbum

193

moci
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Stručný přehled gramatiky165
A.

H L Á S K O S L O V Í (fonologie)

I. Elementárka (nauka o hláskách a písmu)
a. Fonetika (jak co vyslovovat)
1. Konsonanty (souhlásky) – zvláštní pozornost zasluhují:

(K 4–5; S 1.3)

1) Emfatiky ( צ:: ( ק )שׂ שׁ ס:: ( ט ) כ:: )ת
2) Hrdelnice (laryngály, gutturály): ( א ה ח ע )ר

(S 1.4)

a) negeminují
b) místo šǝwa’ mají ḥatefy
c) oblibují barvu a (pataḥ furtivum)
3) Hlásky skupiny bǝgadkǝfat ()בגד כפת: mají dvojí výslovnost
a) raženou (explozivní) mají-li dageš ()בּגּדּ כּפּתּ
b) třenou (frikativní) bez dageše ()בגד כפת
2. Vokály (samohlásky) se třídí podle

(S 2—3)

1) barvy (kvality): jednoznačná u všech kromě qǡmæṣ ( ◌ָ)
2) délky: nejednoznačná u všech mimo pataḥ ( ◌ַ) (vždy krátké)
3) plnosti:

(S 4)

a) plné hlásky:

u æ e o i ȧ a (א ֵא ֶא ֻא
ֹ ) ַא ָא ִא

b) pahlásky:

bez barvy:

šǝwa’ mobile ǝ

s barvou:

ḥatefy a e o

c) nehláska:

( ◌ְ )
( ◌ֳ ◌ֱ ◌ֲ )

šǝwa’ quiescens ǝ

( ◌ְ )

165 Tento přehled v oddílech A., B. a části C. vychází z materiálu, který pro posluchače KEBF sestavil
Prof. ThDr. Jan Heller (v první versi roku 1958, později v řadě dalších). Část C.V a D. je zpracována nově.
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b. Grafika (jak co psát)
1. Konsonanty: ת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשׂשׁ

(S 1)

1) Typy písmen:
a) obvyklé
b) koncové (finales) כ מ נ פ צ – ך ם ן ף ץ
c) roztažitelné (dilatabiles) א ד ה כ ל ם ר ת
2) Funkce písmen:
a) vyslovované souhlásky
b) nevyslovované – podklady (matres lectionis):

(S 3.1)

 אpro všechny dlouhé /  וֹ וּ/  ִ◌י ֵ◌י ֶ◌י/ ָ◌ה הֹ ֵ◌ה ֶ◌ה
2. Punktace (pozdní, tzv. tiberiadská 8. stol. n. l.)
1) Vokály – samohlásky: viz A.I.a.2
2) Akcenty – přízvuky: viz A.III.2
3) Značky:
ִ
a) dageš lene – jen bǝgadkǝfat, po souhlásce (např. )מ ְד ָבּר

(S 5.2)

dageš forte – zdvojení, po samohlásce (např. )ק ֵטּל
ִ
b) mappīq – hlasné  הna konci tvaru (např. )גָּ ב ַֹהּ
c) linea maqqef – pojí tvary pod jeden přízvuk (např. י־ה ָעם
ָ ֵל־בּנ
ְ ל־כּ
ָ )א
ֶ
d) linea paseq – odděluje slova (např. ) ָעשׂוּ | ָכּ ָלה
e) sōf pasūq – označuje konec verše (např. ָ)דּ ָבר׃
f) puncta extraordinaria – masoretské výpustky (např. ׄ ַ ׄו ִׄיּ ָׄשׁ ֵ ׄק ׄהוּGn 33,4)
3. Neshoda konsonant a vokálů:

(S 7)

a) kǝtîb – psané (souhlásky marginální masory)
b) qǝrē’ – čtené (samohlásky v textu)
(qǝrē’ perpetuum: רוּשׁ ַל ִם
ָ ְ) יְ הוָ ה – ִהוא – י
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II. Kombinatorika (nauka o slabikách)
1. Typy slabik:

(K 18; S 8)

a) otevřená xy

↔

zavřená xyz

b) přízvučná xy(z)

↔

nepřízvučná xy(z)

c) dlouhá xȳ(z)

↔

krátká xў(z)

2. Vztahy typů:
přízvučná

otevřená

= dlouhá

zavřená

= v hlavním důraze dlouhá, jinak krátká

nepřízvučná otevřená
zavřená

= dlouhá nebo vyprchaná (pahláska)
= krátká

III. Systematika – nauka o soustavách slabik a pravidlech důrazu
1. Důraz

(S 6.3)
a) plný (větný)

– postavení: v pause (konec věty)

b) hlavní (slovní)

– postavení: samostatné (st abs)

c) oslabený (slovní)

– postavení: vázané (st cs)

d) vedlejší (vnitroslovný) – postavení: jakékoli
2. Přízvuky:
a) děliče (distinctivi) označují důraz větný a hlavní
pausální tvaru vyvolává

sillūq vždy:

ָשׁ ָ ֽמיִם

’atnāh často: ָשׁ ָ ֑מיִם
zaqef někdy: ָשׁ ָ֔מיִם
b) pojiče (conjunctivi) označují důraz vedlejší, oslabený
c) meteg (◌ֽ ) označuje důraz vedlejší a tím vždy otevřenou slabiku
(následující šǝwa’ je vždy mobile; srv. Gn 2,4: )בּ ִה ָ ֽבּ ְר ָ ֑אם
ְ
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B.

KMENOSLOVÍ

I. Struktura hebrejského slova (elementy tvaru, větného členu)

(K 36; S 24.1)

1. kořen (radix, většinou trojpísmenný, nositel významu – obecně )פעל
2. kmen (stirps) = kořen + formativ (augment kmenotvorný)
3. tvar = kmen + fix (prae-, aff-; augment tvarotvorný)
4. větný člen = tvar + příklonka (suffix, příklonná předložka či spojka)
II. Typy kmenů:
1. kmeny původně slovesné (verbální), např.  = ילדrodit.
Jejich jmenné odvozeniny (nomina deverbativa) se tvoří
buď samohláskami, (  = יֶ ֶלד וָ ָלדdítě)
nebo deverbativními formativy ( מוֹל ֶדת
ֶ = rodiště, תּוֹלדוֹת
ְ = rodopis).
2. kmeny původně jmenné (nominální), např.  = ָדּ ָברslovo.
Jejich slovesné odvozeniny (verba denominativa)
se tvoří buď vyššími slovesnými kmeny (např.  ִדּ ֵבּר/pi‛el/ = mluvil),
nebo pomocí denominativních formativů (deminutivy, adverbiály atp.;
např.  = ִמ ְד ָבּרústa (poet) aj.).
III. Typy augmentace kmenů:
1. kmeny pouhé:

do kořene vloženy jen samohlásky (např. ) ָק ַטל

2. kmeny zevnitř vzrostlé:

některá souhláska opakována (např. ) ִק ֵטּל

3. kmeny zevně vzrostlé:
a) připojen praeformativ (před kořen, např. ) יִ ְקטֹל
b) připojen afformativ (za kořen, např. )ק ַט ְל ֶתּם ָק ַט ְלנוּ
ְ
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C.

TVAROSLOVÍ (morfologie)

I. Jméno (nomen)
1. Druhy jmen
a) obecné (nomen apellativum)

(K 36–45; S 16–23)

b) vlastní (nomen proprium)
•

osobní (personale, koncovky různé)

•

místní (locale, –וֹן

•

rodové (gentile, ) – ִ◌ י ; – ִ◌ית

) –ַ◌ יִם

2. Flexe jmen
a) stavy: status absolutus ↔ status constructus

(K 38–42; S16)

b) rody: masculinum ↔ femininum
povahou feminina jsou (bez koncovky!):
•

geografika (např.  = ֶא ֶרץzemě)

•

instrumentalia (např.  = ֶח ֶרבmeč)

• naturalia (např.  = ֶא ֶבןkámen)
c) počty: singulár ~ duál ~ plurál
d) pády: původně koncovkami (1.-u; 2. -i; 4. -a)
zbytek: accusativ směrový ( ) –ָ◌ ה
nyní jen opisem:

2. pád → adnominální vazba
3. pád → předložka –ְל
4. pád → nota accusativi ֶאת־

3. Přehled koncovek
singulár
st abs

duál
st cs

masculimun
femininum

)◌ת( ָ◌ה
ֶ

(S 16.2.4)
plurál

ַ◌ת

st abs

st cs

st abs

st cs

ַ◌יִ ם

ֵ◌י

ִ◌ים

ֵ◌י

ָ◌ ַתיִ ם

ֵתי

וֹת

וֹת
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II. Přídavné jméno (adjektivum)
1. Výskyt velmi řídký, opisuje se nominální vazbou

(K 47; S 47.1)

2. Flexe jako u jmen
3. Stupňování frazeologické (vazbou  ִמן+ suffix, členem nebo vazbou)
III. Zájmeno (pronomen)
1. Osobní (personale)

(K 27; S 11)

a) separatum = osobní samostatné ()אנ ִֹכי
ֲ
b) suffixum = osobní přívěsné

(K 28, 30; S 11.2)

•

possesivní = přivlastňovací (u jmen) ( )–ִ◌ י

(K 43)

•

objektivní = předmětné (u sloves) ()– נִ י

(K 69)

2. Ukazovací (demonstrativum)
a) ukazovací () זֶ ה זאֹת ֵא ֶלּה

(K 31; S 11.3)

b) odkazovací ()הוּא ִהיא ֵה ָמּה ֵהנָּ ה
c) určovací = člen (  ַה+ geminace)

(S 11.4)
(K 35; S 12.1, 15.2)

před laryngálami:
•

virtuální zdvojení (– )ה
ַ

•

náhradní zdloužení (–)ה
ָ

•

hláskové odlišení (dissimilace: –) ֶה

3. Vztažné (relativum)
a) příklonné (  ֶשׁ+ geminace)
b) většinou nahrazeno notou relationis ֲא ֶשׁר

(S 53.4)

c) někdy nahrazeno členem
4. Tázací (interrogativum)
 = ִמיkdo; (  = ָמה ) ֶמהco

(K 35)

5. Neurčité (indefinitum)
zastupováno jmény v obecném významu (např. ) כֹּל ָדּ ָבר ִאישׁ
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IV. Číslovky (numeralia)
1. Základní (cardinalia)

(K 48–49; S 22)

1–2

povahou, syntaxí adjektiva

3–10

substantivní abstrakta, proto jsou
a) u maskulin rozšířena afformativem ( ָ◌הzdánlivé fem.)
b) u feminin bez afformativu (zdánlivé mask.)
a) u maskulin: jednotky + ָע ָשׂר

11–19

b) u feminin: jednotky + ֶע ְשׂ ֵרה
20–90
(desítky)

mají afformativ plurálu ֹלשׁם( ִ◌ים
ִ ) ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ

100

 ֵמ ָאהje fem.; proto 200 = אתיִם
ַ  ָמ, dále pak ֵמאוֹת

1.000

 ֶא ֶלףje mask.; proto 2.000 =  ַא ְל ַפּיִם, dále pak ֲא ָל ִפים

2. Řadové (ordinalia)

(K 48; S 22.3)

a) existují jen do 10, pak nahrazeny základními
b) tvořeny (kromě adjektiva  = ִראשׁוֹןprvní) vložením  ִ◌ יza druhou,
případně třetí konsonantu
3. Ostatní se tvoří opisy

(K 50)

a) násobné:
•

2× přímo duálem počítaného předmětu;  = ִשׁ ְב ָע ַתיִם7×

•

jinak opisem pomocí slov:  יָ דוֹת, מוֹנִ ים, ְרגָ ִלים,( ְפּ ָע ִמיםkrát)

b) podílné: opakováním základní číslovky
c) zlomky: fem. tvary řadových číslovek
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V. Sloveso (verbum)
1. Analýza – u slovesa rozeznáváme:

(K 52nn; S 24nn)
(K 52; S 24)

1) kořen – radix, většinou trojkonsonantní, vyjadřuje význam (obecně )פעל
2) kmen – stirps (slovesný rod): q ni pi pu hit hi ho
3) konjugaci (nepřesně: čas – tempus): praeformativní ~ afformativní
(jinak: praefixál ~ affixál; tradiční terminologií: perfectum ~ imperfectum)
4) způsob – modus: indikativ, jussiv, imperativ
5) osobu – persona: 1. já ~ 2. ty ~ 3. on
6) číslo – numerus: singulár ~ plurál
7) rod – genus: masculinum ~ femininum
2. Schematizovaný přehled kmenů (stirpes verbales)
1a)

qal

1b)

nif‛al = reflexiv až passiv prostého kmene

2a)

pi‛el

2b)

pu‛al = passiv intensivu

2c)

hitpa‛el = medium až reflexiv intensivu (někdy reciproký)

3a)

hif‛īl

3b)

hof‛al = passiv kausativu

(K 52)

= aktiv prostého kmene
= aktiv intensivu (kmene úsilného)

= aktiv kausativu (způsobovacího kmene)

3. Přehled stavů a způsobů (status et modus)
A. Tvary určité (verbum finitum)
I. afformativní konjugace – perfectum (affixal; nominal; faktuál)
1. volný:  ~ ָק ַטל/on/ zabil
2. spojkový:  ~ וְ ָק ַטלa /on/ zabil, a /on/ zabije (fut.)
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II. praeformativní konjugace – imperfectum (praefixal; aorist; aktuál) (S 25–26)
1. volný
a) indikativ:  ~ יִ ְקטֹל/on/ zabíjí (hi ) יַ ְק ִטיל
b) jussiv:  ~ יִ ְקטֹלať zabije, ať zabíjí (hi ) יַ ְק ֵטל
c) voluntativ, kohortativ (jen 1. os):
 ~ ֶא ְק ְט ָלהať zabíjím!

 ~ נִ ְק ְט ָלהzabijme!

2. spojkový
a) konjunkcionál (waw copulativum):
 ~ וְ יִ ְקטֹלa /on/ zabíjí, zabije
b) narrativ (waw consecutivum; permutativ):
 ~ וַ יִּ ְקטֹלa /on/ zabil
3. imperativ – rozkazovací způsob

(K 63; S 26.1)

(jen 2.os.):  ~ ְקטֹלzabij!
B. Tvary neurčité (verbum infinitum)
I. Infinitiv

(K 64; S 28.1)

1. constructus (sklonný; vázaný):  ~ ְקטֹלzabíjet, zabíjení
(podstatné jméno slovesné)
2. absolutus (inflectibilis; ztrnulý; prostý):  ~ ָקטוֹלzabíjet, zabíjení
II. Participium – příčestí

(K 65; S 28.2)

1. qal sloves přechodných má dvojí participium:
a) aktivní:  ~ ק ֵֹטלzabíjející
b) passivní:  ~ ָקטוּלzabíjený, zabitý
2. qal sloves nepřechodných (stativních) jen jediné:  = ָכּ ֵבדztěžklý
3. ostatní (vyšší) kmeny (ni pi pu hit hi ho) mají jen jedno, tvořené:
a) u ni od perfekta ()נקטל
ָ
b) ostatní od impf praeformativem –)מ ְק ָטל ַמ ְק ִטיל( מ
ָ
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4. Přehled slovesných tříd

(K 51; S 24.3)

I. Sloveso pravidelné (pevné; verbum firmum)
1. orální (zcela pravidelné) – קטל

(K 67; S 25—32)

2. laryngální:
a) ( פ׳רprimae laryngalis) – עמד

(K 69; S 34.2)

b) ( ע׳רmediae laryngalis) – שׁחט ברְך נחם

(K 70; S 34.3)

c) ( ל׳רtertiae laryngalis) – שׁלח

(K 71; S 34.4)

II. Sloveso nepravidelné (nepevné; verbum infirmum)
1. primae:
a) ( פ׳אprimae ’alef) – אמר

(K 73; S 35)

b) ( פ׳ןprimae nūn) – ( נפל נגשׁ נתן )לקח

(K 72; S 36)

c) ( פ׳יוprimae jod/waw ) – ישׁב ידע יטב

(K 75; S 37—38)

2. mediae:
a) ( ע׳יוmediae jod/waw ) – קום בין

(K 77; S 41)

b) ( ע׳עmediae geminatae) – סבב הלל

(K 78; S 42)

3. tertiae:
a) ( ל׳אtertiae ’alef) – מצא

(K 74; S 40)

b) ( ל׳הtertiae hē’) – גלה

(K 76; S 39)

4. vícenásobně nepravidelná slovesa
(duarum aut promiscue infirmarum)

(K 79—81)

VI. Příslovce (adverbium)
1. původní: např.  = ָאזtehdy
2. odvozená:
a) od nomina pomocí afformativů – např.  = ָא ְמנָ םzajisté
b) původní nomina s předložkou – např.  = ְל ַבדsám, obzvláště
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VII. Předložky (praepositiones)

(K 84)

1. jednopísmenné, prokliktické (příklonné):  = ְבּv;  = ְלk
2. dvojpísmenné: ( )א ִתּי
ִ  = ֶאתs;  = ִמןod, z;  = ִעםpři, u; + nota accusativi (ֶאת )א ִֹתי
3. trojpísmenné ( kořen ○○ י,  יzachováno jen před suffixem):
 = ֶאלna;  = ַעדaž k, až do;  = ַעלnad, proti
4. vícepísmenné (některé odvozeny z jmenných kořenů) a složené:
 = ַא ַחרza;  = ָס ִביבokolo;  = ַתּ ַחתpod; atp.

VIII. Spojky (coniuctiones)
1. prokliktické (příklonné):

(K 85)

a) ְ = וa; má dvojí formu:
•

waw copulativum ( ְ)ו

•

waw consecutivum, permutativum ( · ַ וpouze s imperfektem)

b)  = ְכּjako, podle
2. samostatné (např. ) ָל ֵכן גַּ ם ַאף אוֹ ַאְך ִאם

IX. Citoslovce (mezislovce, interjectiones)

(K 86)

1. onomatopoická – např.  = אוֹיběda!
2. ztrnulé imperativy – např.  = ְל ָכהnuže! (< )הלְך

X. Částice (particulae)

(K 82)

1. Záporky:  = לֹאne (~ řec. οὑ );  = ַאלať ne (~ řec. μἡ)
2. Důrazky:
a) tázací: –  = ֲהzdali?
b) přací:  = לוּ ־נָ אkéž...!
3. Spony:  = ַאיֵּ הkde jest?;  = ַאיִ ןneexistuje, nikde není;  = ַדּיdosti jest;
 = ִהנֵּ הhle, tu jest;  = יֶ שׁexistuje, někde jest;  = עֹדještě jest.
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D. SKLADBA (syntax)

(S 44—54)

I. Druh mluvního projevu
a) vyprávění (text narrativní: dějový sled, distancovaný postoj)

(S 48.1)

b) rozmluva (text diskursivní: postoj angažovaný; mluvčí → posluchač)
V těchto dvou alternativních kontextech platí odlišná syntaktická pravidla
(např. slovosled a funkce slovesných tvarů).
II. Druhy vět
O druhu věty a o její funkci v kontextu rozhoduje první větný člen.
1. Věty verbální (VV)

(S 44)

jsou věty, jejichž prvním členem je sloveso ve tvaru určitém.
Vyjadřují děj (akci v popředí vyprávění): např. ירוּשׁ ַל ִם
ָ יִּמֹלְך ָדּוִ ד ִבּ
ְ ַו
2. Věty nominální (NV)
jsou věty, jejichž prvním členem je nominální tvar.
Vyjadřují stav (okolnosti, pozadí vyprávění, podávají informace).
První člen NV je thema (již známé), druhý rhema (to nové);
thematem může být subjekt i predikát, resp. kterýkoli větný člen
(podmět, předmět, příslovečné určení atd.),
např:  הוּא ֶמ ֶלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלnebo ֹלהים
ִ ל־ה ִא ָשּׁה ָא ַמר יְ הוָ ה ֱא
ָ  ֶא.
3. Složené věty nominální (SNV)

(S 44.4)

jsou nominální věty, jejichž rhema je tvořeno celou větou (VV nebo NV);
např:  הוּא ָמ ַלְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלnebo אֹלהינוּ
ֵ ֵ וַ יהוָ ה הוּא ַמ ְל ֵכּנוּ ו.
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III. Větné členy
1. nominální skupiny
(S 45—47)
a) adnominální vazba ( הוּדה
ָ ְל־ד ְב ֵרי ַמ ְל ֵכי י
ִ ת־כּ
ָ ) ְדּ ַבר ֶמ ֶלְך׃ ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלְך׃ ְדּ ַבר ַמ ְל ֵכּנוּ׃ וְ ֶא
V rámci adnominální vazby lze determinovat pouze jednou.
b) apozice – přístavek ( ת־א ִחיו ֵאת ָ֔ה ֶבל
ָ ) וַ תּ ֶֹסף ָל ֶל ֶדת ֶא
Formou apozice je též adjektivní atribut (  = ִאישׁ טוֹבdobrý muž)
c) předložkový atribut ( ) ָה ַרע ְבּ ֵעינֵ י יהוה׃ ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד
Předložková vazba s  ִמןslouží též vyjádření komparativu či superlativu
( ) הוּא ַהגָּ דוֹל ִמכֹּל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
2. slovesné tvary

(S 48—50)

a) slovesné tvary určité
druh textu:
hlavní tempus:

(S 48)

diskursivní – promluva

narrativní – vyprávění

 ~ יִ ְקטֹלon zabíjí, zabije

 ~ וַ יִּ ְקטֹלa on zabil

imperfectum

imperfectum consecutivum

DISCURSIV
vedlejší tempus:

ָק ַטל

(orientace do minulosti)

perfectum

~ on zabil

NARRATIV

ָק ַטל

~ on /byl/ zabil

perfectum
(vedl. čas v SVN, vztažných
a vedlejších větách)

vedlejší tempus:

 ~ וְ ָק ַטלa on zabije,
má zabíjet, ať zabije

(orientace do budoucnosti)

perfectum consecutivum
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b) slovesné tvary neurčité (nominální)

(S 49)

α) participia – mohou být použita ve funkci kteréhokoli nominálního
větného členu
β) infinitiv absolutus
•

v jednoznačném kontextu nahrazuje verbum finitum

•

v jednoznačném kontextu může nahradit imperativ

•

ve vazbě s určitým tvarem slovesa stejného kořene
(figura etymologica)

•

inf a slovesa  – הלְךtrvání, opakování, stupňování děje

γ) infinitiv constructus + předložka – adverbiální určení
•

prep  – ְלúčel („aby“; zápor – ) ְל ִבּ ְל ִתּי

•

prep  ְבּresp.  – ְכּčas („když“, resp. „jakmile“)

c) slovesný větný člen může být dále rozvinut
α) předmětem – objektem (nota acc.  ; ֵאתsuffix)
β) příslovečným určením
γ) předložkovou vazbou (zejména dativní ) ְל
dativus ethicus: imper +  ְל+ suffix téže osoby (zesílení imp)

IV. Větný způsob (modus)
1. zesílení (modus energicus)

(S 51.1)

a) částicemi –  ִכּי ֵהן ַאף ־נָ א ַאְךa další
b) morfologicky – např. nun energicum, imp energicus
c) slovosled (předřazení zdůrazňovaného členu)
d) stylisticky – např. figura etymologica, rétor. otázka
2. zápor

(S 51.2)

a) částice  ַאל/  – לֹאzejména zápor verbálního predikátu (VV, SNV)
( – ַאלvěty obavné, účelové a opis neg imp; ~ lat mē, ř μη)
b) částice  ֵאין/  – ַאיִ ןzápor nominálních tvarů (NV)
c) další částice: ַבּל ְבּ ִלי ֶא ֶפס ֶט ֶרם ִבּ ְל ִתּי ִמן ֶפּן
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3. otázka

(S 51.3)

a) hȇ interrogativum – ֲה
b) tázací zájmena – ַמה ִמי ָל ָמּה ֵאי ֵאיְך ִאם
c) otázka rétorická – „( ֲהלֹאZdalipak ne...?!“ – silně stvrzuje tezi)
4. záměr, přání, výzva
(S 51.4)
a) částicemi –  ִאם לוּ ־נָ א/ neg. ֶפּן ַאל־נָ א
b) morfologicky – imperativ, jussiv, kohortativ
V. Skladba textu (textová syntax, makrosyntax)
Text není tvořen libovolným seřazením vět, nýbrž je strukturovanou stavbou
mluvního projevu, která má svá /makro/syntaktická pravidla.
1. sémantická rovina

(S 52.2)

Základní funkcí mluvního projevu (textu) je sdělování „smyslu“, funkce
sémantická.
Sémantickou rovinu textu tvoří svými významy především nomina a verba.
2. stavba vnitřních odkazů v textové jednotce
a) zpětně odkazující prvky (anafora)
•

pronomina (suffixy!, ) ַבּיּוֹם ַההוּא, renominalisace,

•

adverbia ( ) ָשׁם ָאז ֵכּן, spojky ( ל־כּן
ֵ ) ַע, částice ( ) גַּ ם

•

gramatický člen

b) vstřícně odkazující prvky (katafora)
•

pron  ִהיא, הוּאv kontextu futurálním

•

adverbium  כֹּהa adverbiální infinitiv ֵלאמֹר

•

tázací částice (např. ) ִמי ַמה ֵאי ֵאי־זֶ ה

c) na mluvní situaci odkazující prvky (deixis)
•

morfém osoby slovesných tvarů:
α) 1. a 2. osoba – angažuje mluvčího a posluchače
β) 3. osoba – mluva distancovaná
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•

pronomina pers. (suffixy!) 1. a 2. osoby

•

pronomen demonstrativum ( ) ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה

•

adverbia (  פֹּה, ֵהנָּ ה, ִהנֵּ ה,) ַע ָתּה

3. prvky členění textové jednotky

(S 53)

a) základní spojka – waw copulativum
b) Částice  – ִכּיzákl. funkce: pozitivní stvrzení („ano, zajisté“).
Ve vedlejší větě podmětné či předmětné lze  ִכּיpojmout
jako spojku „že“.
c) Částice ( ֲא ֶשׁרnota relationis; variantně příklonka · – ) ֶשׁuvádí danost, jež je
těsně vázána na předchozí (nejčastěji přívlastek, přístavek). S předložkami
 ַבּ ֲא ֶשׁר ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמ ֲא ֶשׁרmá funkci spojkovou.
d) Částice  – ִאםodkazuje na určitý předpoklad, podmínku (často v otázce,
přísaze, hypotetické výpovědi).
4. makrosyntaktické signály

(S 54)

jsou částice, slova a fráze sloužící k označování dílčích celků (vyznačují
začátek, přechod, vrchol, závěr mluvního projevu).
Makrosyntaktická funkce takových prvků převažuje nad jejich hodnotou
sémantickou.
a) kontext narrativní
α) úvod nové sekvence: וַ יְ ִהי
(na začátku vyprávění: s časovým údajem, nedeterminovanými
nominy, další úvodní údaje v NV s perfektem)
β) přechod: ( וְ ִהנֵּ הzlom, vrchol vyprávění)
γ) závěr: prostředky stylistické (např. retardace)
b) kontext diskursivní
α) úvod:

 וְ ָהיָ ה/  ִהנֵּ ה/ ֵהן

β) úvodní fráze: imperativ
γ) přechod, vrchol:

 ְשׁ ַמע/ כֹּה ָא ַמר יהוה
 וְ ִהנֵּ ה/ וְ ַע ָתּה

δ) přechod, resp. závěr (profetický kontext):
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Hebrejsko-český slovníček
Tento slovníček zahrnuje přibližně všechny lexémy s frekvencí vyšší než 20 výskytů v textu
Hebrejské bible. Některé termíny okrajového či partikulárního významu však neobsahuje.
Na druhé straně obsahuje některé věcně či pro gramatickou látku významné termíny, které
jsou svým výskytem vzácnější. Slovníček zahrnuje také lexémy, které se vyskytují ve cvičných textech, pokud ovšem nejsou příliš vzácné (např. hapax legomena); takové termíny
bývají uvedeny v patových poznámkách přímo u textu.
V návaznosti na základní tvar lexému bývají ve slovníčku uvedeny jeho deriváty, tvary odvozené a druhotné. Pro usnadnění vyhledávání „podle abecedy“ je slovníček opatřen systémem vnitřních odkazů, který ukazuje k řídícím termínům, u nichž jsou odvozené lexémy
přiřazeny.
U slov s obtížnější nebo nepravidelnou morfologií jsou uváděny základní typy či podoby
doložených tvarů.

א
✔

ֲא ִבי ָאבוֹת ֲאבוֹת

ָאב

ַא ְב ָשׁלוֹם
✔

אבד
ַ ֹ  ָא ַבד יq אבד
אבה
ֶ ֹ  ָא ָבה יq אבה

ֶא ְביוֹן
✔

✔
✔

propr Abšalóm, kral Absolon
mizet, ztratit se / hynout

(1211×)
(111×)
(117/184×)

chtít
ubohý, potřebný

 ֶתּ ֱא ַבלq אבל

truchlit

ֶא ֶבן

kámen

(269×)

propr Edóm, kral Idumejští

(100×)

pán

(334×)

Pán, Panovník (pouze o Hospodinu)

(439×)

ָא ָדם

člověk

(554×)

ָאד ֹם

červený (červenohnědý)

ֱאדוֹם
✔

otec

ָאדוֹן
ֲאד ֹנָ י
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✔

ֲא ָד ָמה

zem, půda, prsť

(225×)

ָאדוֹן → ֲאד ֹנָ י
✔

 ָא ַהב יֶ ֱא ַהבq אהב
pt א ֵֹהב

milovat

(231/248×)

přítel, milující
láska

ַא ֲה ָבה
ֲא ָההּ

part ach!

א ֶֹהל

stan

(345×)

propr Áron

(346×)

nebo

(319×)

✔

ַא ֲהרוֹן
✔

אוֹ
 ְתּ ַאוֶּ ה ִאוְּ ָתהpi אוה

toužit po čem; mít zálusk na co

יִת ַאוֶּ ה
ְ  ִה ְת ַאוָּ הhit
touha, zálusk, choutka

ַתּ ֲאוָ ה
אוֹי

part běda !

אֹיֵב → אוֹיֵב
ֱאוִ יל

hlupák

אוּלי
ַ

snad

✔
✔

ָאוֶ ן

zkáza, záhuba

אוֹפן
ַ

kolo (od vozu)

אוֹצר
ָ

poklad

✔

 וַ יֵּ אֹר אוֹרq

✔

 ֵה ִאיר יָ ִאירhi

✔

אור

(80×)

být světlý
svítit
světlo

אוֹר

(124×)

svítidlo

ָמאוֹר
אוֹת
✔

(~80×)

ָאז

znamení
tehdy
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od (od tehdy)

ֵמ ָאז
✔
✔
✔
✔

אֹזֶ ן

ucho

 ֶה ֱאזִ ין יַ ֲאזִ יןhi

אזן

naslouchat

ֲא ִהי ַא ִחים ֲא ֵחי

ָאח

bratr

חוֹתי
ַ  ֲאח ִֹתי ֲאsuf ָאחוֹת ֲאהוֹת

sestra

 ַא ַחתfem ֶא ָחד ַא ַחד

jeden, jedna

(187×)

(629×)
(114×)
(970×)

ָאח→ ָאחוֹת
 ָא ַחז וַ יֶּ ֱא ַחזq אחז

država, vlastnictví, majetek

ֲא ֻחזָּ ה
 ֵא ַחר יְ ַא ֵחרpi אחר

✔

 ַא ַחר/ ַא ֲח ֵרי
ַא ֵחר

zdržet
prep za (časově i místně)

(617×)

jiný

(166×)

zadní / poslední / (budoucí)

ַא ֲחרוֹן

konec / budoucnost / potomstvo

ַא ֲח ִרית
ֵאי

kde?

ֵאי־זֶ ה

kde?

ַאיֵּ ה

kde?

ִאי
✔

uchopit, držet

 אוֹיֵב/ אֹיֵב

pobřeží, ostrov
nepřítel

(282×)

ֵאי → ַאיֵּ ה
יכה
ָ  ֵא/ ֵאיְך
✔

I. ַאיִ ל
II. ַאיִ ל

אוּלם
ָ / ֵא ָילם
( יֵ שׁ::)  ֵאין־I. ַאיִ ן

jak?
beran

(162×)

sloup brány
předsíň (paláce; chrámu)
není, neexistuje
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II. ַאיִ ן

ֵמ ַאיִ ן
יפה
ָ ֵא
✔

ִאישׁ

ֲאנָ ִשׁים ַאנְ ֵשׁי

ַאְך
✔

אכל
ַ ֹ  ָא ַכל יq אכל

kde?
odkud?
éfa (míra obilná; 36 l)
muž

(2183×)

part ano, zajisté, právě
jíst

(161×)
(739/809×)

dát najíst

 ֶה ֱא ַכ ְל ִתּי ַתּ ֲא ֵכלhi

א ֶֹכל

jídlo, pokrm

ָא ְכ ָלה

jídlo, pokrm

ַמ ֲא ָכל

jídlo, pokrm

✔

(ַאל )← לֺא

✔

 ֵא ִליםpl ֵאל

✔

ֵאל ֶאל־ ֱא ֵלי־

ָא ָלה

particula negationis zabraňovací záporka

ne, ať ne (zákaz)
bůh
k, směrem do / proti

(730×)
(238×)
(5500×)

kletba, prokletí

זֶ ה → ֵא ֶלּה
✔

לוֹהּ
ַ  ֱאsg | pl

ֹלהים
ִ ֱא
ֱא ִליל
ַא ְל ָמנָ ה

✔

ֶא ֶלף

✔

 ִאמּוֹתpl  ִאמּוֹsg ֵאם

✔

ִאם
ִכּי ִאם
 ֲא ִ ֽמ ְתָךsuf ָא ָמה

✔
✔

ַאמּוֹת

ַא ָמּה

 נֶ ֱא ַמן יֵ ָא ֵמןni אמן

bohové, božstva, bůh; Bůh

(pl 2600×; sg 60×)

nicota (o bozích)
vdova
tisíc

(504×)

matka

(220×)

jestliže, -li, když

(1060×)

→ ִכּי
služebnice, otrokyně
loket (míra)
být pevný
~332~

(246×)

Hebrejsko-český slovníček

 ֶה ֱא ִמין יַ ֲא ִמיןhi

věřit

ֱאמוּנָ ה
✔

ֱא ֶמת

stálost / věrnost / důvěryhodnost

(127×)

stálý / věrný / důvěryhodný

ֶבּ ֱא ֶמת
ָא ֵמן
 ָ ֽא ְמצוּ יֶ ֱא ַמץq אמץ

✔

stálost / věrnost

אמר
ֶ ֹ אמר וַ יּ
ַ ֹ  ָא ַמר יq אמר
 נֶ ֱא ַמר יֵ ָא ֵמרni

jistě!
být silný
říct, pravit

(5282/5305×)

říká se, je říkáno, praví se

ֵלאמֹר

řka: (uvození přímé řeči)

ִא ְמ ָרה

slovo / řeč / výrok

ֵא ֶמר

slovo / řeč / výrok

ֱא ֶמת
ָאנָ ה

→ אמן
kam ?

ֲאנַ ְחנוּ → ֲאנוּ
✔

(ֱאנוֹשׁ )← ָא ָדם

člověk col, poet

✔

ֲאנַ ְחנוּ נַ ְחנוּ ֲאנוּ

pron my

ֳאנִ יָּ ה
✔

 ָאנ ִֹכי/ ֲאנִ י
ֲאנָ ִשׁים ַאנְ ֵשׁי

✔

 ָא ַסף יֶ ֱאסֹףq

אסף

(125×)

loď
pron já

(870 + 358×)

→ִאישׁ
shromažďovat

(103/198×)

shromažďovat se / být shromážděn

 נֶ ֱא ַסף יֵ ָא ֵסף וַ יֵּ ָא ֶסףni
 ָא ַסר יֶ ְאסֹרq אסר

vázat / přivázat

✔

I. ַאף

také / ještě

(134×)

✔

II. ַאף

nos / hněv

(277×)

 יֹאפוּ ָא ָפהq

אפה

péct
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ֵאפוֹד

efod

ֶא ֶפס

konec / nic

(ֵא ֶפר )← ָע ָפר

ֶא ְפ ַריִם
ֶא ְצ ָבּע ֶא ְצ ָבּעוֹת

ֵא ֶצל
 יֶ ֱאר ֹבq ארב

✔
✔

 ַא ְר ָבּ ָעה/ ַא ְר ַבּע
ַא ְר ָבּ ִעים
יעי
ִ ְר ִב
ַא ְרגָּ ָמן

✔

()ארוֹן ְבּ ִרית
ֲ

vedle, stranou
číhat (v záloze)
čtyři
čtyřicet

(202×)

cesta, stezka
lev
být dlouhý
prodloužit, učinit dlouhým

א ֶֹרְך
ֲא ָרם

délka
propr Aram, Aramejci, aramejský
kral Aram, syrský

✔

(135×)

purpurově zbarvená vlna

cedr

 ֶה ֱא ִריְך יַ ֲא ִריְךhi

(318×)

čtvrtý,-á,-é

ֶא ֶרז

 ָ ֽא ְרכוּ יַ ַא ְרכּוּq ארְך

(180×)

prst

truhla (truhla smlouvy)

 ַא ְריֵ ה/ ֲא ִרי

✔

propr Efrajim, kral Efraim

ֲארוֹן

א ַֹרח

✔

prach

ַא ְרמוֹן

palác

 ַא ְרצוֹsuf ֶא ֶרץ

země

 ָארוּרpt pas ארר

(149×)

(2504×)

Proklít ( pt prokletý, klatý)

✔

ֵאשׁ

oheň

(378×)

✔

ִא ָשּׁה ֵא ֶשׁת נָ ִשׁים נְ ֵשׁי

žena

(781×)
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ַאשּׁוּר

propr Ašúr, Asýrie, Asyřané
kral Assyrie, Assyrští

 ָא ַשׁם יֶ ְא ַשׁםq אשׁם

ָא ָשׁם

(151×)

provinit se / pykat vinu
provinění, vina / oběť za vinu /
/ smírčí dar, odškodnění

✔

ֲא ֶשׁר
ַכּ ֲא ֶשׁר

✔

nota relationis co, což / který, jenž
tak jako

ֲא ֵשׁ ָרה

propr Ašéra [kral „háj“ !]; ašera, (kůl)

ַא ְשׁ ֵרי

blahoslaven ten, který...(ř μακάριος)

ֵא ֶשׁת

→ ִא ָשּׁה

ַא ְתּ

ty f

✔

 א ִֹתי א ְֹתָךsuf

ֵאת ֶאת־

nota accusativi, 4. pád

✔

 ִא ִתּי ִא ָתְּךsuf

ֵאת ֶאת־

prep s, spolu s; k, ke

ָא ָתה יֶ ֱא ֶתה

✔
✔

q

(5500×)

אתה

přijít

ַא ָתּה

pron ty m

ָאתוֹן

oslice

ַא ֶתּם

pron vy m
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ב
✔

 בּוֹ ְבָּך ָבּ ֶכםsuf ְבּ

v, do, skrze, podle, atd.

(~15 500×)

אמן → ֶבּ ֱא ֶמת
ְבּ ֵאר

studna, pramen, jáma

ָבּ ֶבל

propr Babylón, babylonský

 ְיִבגֹּדq בגד

✔

ֶבּגֶ ד

✔

 ְל ַבד/ ַבּד

roucho, šat

(215×)

sám, samotný

(158×)

oddělit, rozlišit

 נִ ְב ְדלוּ ָיִבּ ֵדלni

oddělit se

ְבּ ֵה ָמה

✔

בוא
 ָבּא יָבוֹא וַ יָּבֹאq

zvířectvo / dobytek

(190×)

přijít, vejít, vstoupit

(1997/ ~2570×)

přivést, uvést

 ֵה ִביא ִיָביא וַ ֵיָּבאhi

(549/~2570×)

vchod

ָמבוֹא

výnos, úroda

בוּאה
ָ ְתּ
בּוֹר
✔

jednat nevěrně, lstivě

 ִה ְב ִדיל וַ ְיַּב ֵדּלhi בדל

✔

(262×)

(!)  יֵבוֹשׁ בוֹשׁq בושׁ

cisterna, jáma
stydět se
hanba, zostuzení / stud / hanebnost

בּ ֶֹשׁת
ַבּז

→ בזז

 ָבּזָ ה וַ ֶיִּבזq בזה

pohrdat

 ָבּזַ ז ָתּבֹזq

plenit

בזז
ַבּז
ָבּחוּר

kořist
jinoch, panic
~336~
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בחן
✔

 ָבּ ַחר ְיִב ַחרq בחר

✔

 ָבּ ַטח ְיִב ַטחq בטח

zkoušet, vystavit zkoušce
vyvolit / vybrat

(146/153×)

důvěřovat, doufat

(113/118×)

důvěra / bezpečí

ֶבּ ַטח

bezpečně, bezstarostně

ָל ֶב ַטח
ֶבּ ֶטן

břicho / útroby

ֶט ֶרם → ְבּ ֶט ֶרם
✔

 ִבין ִיָביןq בין
 ֵה ִבין ִיָביןhi

✔

ַבּיִ ת

בכה ָבּ ָכה ִתּ ְב ֶכּה

ְבּכֹר
ְבּכ ָֹרה
ַבּל
ְבּ ִלי

✔

dům / domácnost
plakat

(408×)
(2048×)
(112/114×)

pláč

ְבּ ִכי
✔

(171×)

mezi

ֵבּין
ֵבּית ָ ֽבּ ִתּים

rozumět, mít vhled

rozumnost, důvtip

ְתּבוּנָ ה
✔

(171×)

porozumění, rozumnost

ִבּינָ ה
✔

rozlišovat / porozumět

 ְל ִב ְל ִתּי/ ִבּ ְל ִתּי
ְבּ ִליַּ ַעל
 ָבּ ַללq בלל

 ָבּ ַלע ְיִב ַלעq בלע

prvorozený / prvorozenec

(122×)

prvorozenství, právo prvorozence
nota negationis ne poet
conj bez
""

(112×)

ničemnost / zhouba /zhoubný
mísit, promísit
polykat, hltat

ַבּל → ִבּ ְל ִתּי
✔

ָבּ ָמה

výsost, výšina (kultická)
~337~
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✔
✔

ֵבּן ָבּנִ ים
 ִבּ ִתּיsuf ַבּת ָבּנוֹת

יָמין
ִ ְִבּנ
✔

 ָבּנָ ה וַ ֶיִּבןq

בנה

ַתּ ְבנִ ית
✔

 ְבּ ַעד/ ַבּ ַעד
 ָבּ ַעל ְיִב ַעלq

✔

syn / člen společenství
dcera
propr Benjamín; kral Benjamin
stavět

prep za, vzadu / od / pro
panovat nad, vlastnit / ženit se

ַבּ ַעל

pán, majitel / manžel / Ba ͑ al

ָבּצוּר
ִמ ְב ָצר
ֶבּ ַצע
 ָבּ ַקע ְיִב ַקעq בקע

(579×)
(166×)
(346/376×)

model, předloha, napodobenina

בעל

 ָ ֽבּ ֲע ָרה ְיִב ַערq בער

(4929×)

(101×)

hořet, zapálit
nedosažitelný, nepřístupný / pevný
opevněné město
chamtivý, lakomý, zištný
štípat, rozpoltit

✔

ָבּ ָקר

dobytek /hovězí/

(183×)

✔

בּ ֶֹקר

jitro, ráno

(214×)

ֶק ֶרב → ְבּ ֶק ֶרב
✔
✔

 ִב ֵקּשׁ ַיְב ֵקּשׁpi

בקשׁ

 ָבּ ָרא ְיִב ָראq ברא

ָבּ ָרד

hledat

(222/225×)

stvořit (jen o Bohu)
krupobití

ברְך → ָבּרוְּך
ְבּרוֹשׁ

borovice

ַבּ ְרזֶ ל

železo

 ָבּ ַרח ְיִב ַרחq ברח

ְבּ ִר ַיח
✔

( ְבּ ִרית )← כרת

utéct, uprchnout
příčný trám, závora dveří
závazek / smlouva
~338~
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✔

 ֵבּ ַרְך ָיְב ֵרְךpi

ברְך

 יְ ב ַֹרְךpu

žehnat se

ָבּרוְּך

požehnaný

ְבּ ָר ָכה

požehnání

 ִבּ ְר ַכּיִםdu

ֶבּ ֶרְך

koleno

ְבּ ֵר ָכה

rybník

ָבּ ָרק

blesk / blýskání

בּ ֶֹשׂם

balzám

 ִבּ ַשּׂר ְתּ ַב ֵשּׁרpi בשׂר

ָבּ ָשׂר
 ִבּ ַשּׁ ְל ָתּ וַ ְתּ ַב ֵשּׁלpi בשׁל

zvěstovat, nést poselství
maso / tělo
vařit

בושׁ → בּ ֶֹשׁת
ֵבּן → ַבּת
ָתּוֶ ְך → ְבּתוְֹך
✔

(233/327×)

být požehnán

יִת ָבּ ֵרְך
ְ  ִה ְת ָבּ ֵרְךhit

✔

žehnat

תוּלה
ָ ְבּ

dívka / panna
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ג
 גָּ ָאה יִ גְ ֶאהq גאה

גָּ אוֹן
 גָּ ַאל יִ גְ ַאלq גאל

גּ ֵֹאל
גּ ֵֹאל ַה ָדּם
 גָּ ַבהּ יִ גְ ַבּהּq גבהּ

✔

být vysoký
vysokost / majestát
vyplatit /vykoupit (i soter.)
zachránce, vykupitel
krevní mstitel
být vysoký

גָּ ב ַֹהּ

vysoký

גּ ַֹבהּ

výška / majestátnost

גְּ בוּל

hranice, pomezí

(240×)

(גבר → גבור)ה
✔

גִּ ְב ָעה
 גָּ ַבר יִ גְ ַבּרq גבר

גֶּ ֶבר
✔

גִּ בּוֹר
בוּרה
ָ ְגּ
(גְּ ִב ָירה )← ִשׁ ְפ ָחה
גְּ דוּד

pahorek, kopec

(60×)

být chrabrý, udatný
muž (mladý, silný)
rek, chrabrý bojovník

(159×)

síla, chrabrost
paní domu
horda / voj. setnina

גדל → גָּ דוֹל
גְּ ִדי
✔
✔

 גָּ ַדל יִ גְ ַדּלq גדל

גָ דוֹל
ִמגְ ָדּל
 גָּ ַדע וָ ֶאגְ ַדּעq גדע

kůzle
být velký

(118×)

velký

(525×)

věž
odseknout / zlomit
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גָּ ֵדר

zeď, zídka / plot

גּוֹי

národ, pronárod

✔

(561×)

→ גלה
גּוֹלה
ָ
 גָּ וַ ע יִ גְ וַ עq גוע

✔

 גָּ ר יָּ גוּר וַ ִ֫יּגָ רq גור

pojít, skonat
být hostem, přebývat jako host

✔

גֵּ ר

✔

גּוֹרל
ָ

los

q גזז

stříhat

ָתּגֹז

host / cizinec

 גָּ זַ ל יִ גְ זֹלq גזל

(92×)
(75×)

vyrvat / odtrhnout / odebrat násilím

✔

גַּ יְ א

údolí

(50×)

✔

 גַּ ְל ִתּי יָ גִ יל וַ יָּ גֶ לq גיל

jásat

(55×)

jásot, plesání

גִּ יל

גלל → גַּ ל
גלל → גַּ ְלגַּ ל
גלל → גֻּ ְלגּ ֶֹלת
✔

 גָּ ָלה יִ גְ ֶלה וַ יִּ גֶ לq גלה
 נִ גְ ֶלה יִ גָּ ֶלהni

✔

vést do exilu, vyhnanství

גּוֹלה
ָ

exil / zajetí / deportace

גָּ לוּת

vystěhování, odvedení do exilu

 גִּ ַלּח יְ גַ ַלּחpi גלח
לּוֹתי
ִ ַ גּq גלל

גַּ ל
גַּ ְלגַּ ל

(187×)

být odhalen / ukázat se

(!)  ִהגְ ֶלה יַ גְ ֶלה וַ יֶּ גֶ לhi

גִּ לּוּל
✔

odkrýt / být zjevný

(ohavná) modla
holit
válet, kutálet / svinout
val, hromada kamení
kolo
~341~
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גֻּ ְלגּ ֶֹלת

lebka

ְמגִ ָלּה

svitek (kniha)

גִּ ְל ָעד
✔

גַּ ם
 גָּ ַמל יִ גְ מֹלq גמל

(133×)

také

(767×)

dokončit / učinit

גָּ ָמל

velbloud

גָּ ן

zahrada

 גָּ נַ ְב ָתּ יִ גְ נֹבq גנב

krást
zloděj

גַּ נָּ ב
✔

propr Gileád; kral Galád

גֶּ ֶפן

vinná réva

(55×)

גור → גֵּ ר
גּ ֶֹרן
 יִ גְ ַרעq

גרע

 גֵּ ַר ְשׁ ָתּ יְ גָ ֵרשׁpi גרשׁ

✔

ִמגְ ָרשׁ
גֶּ ֶשׁם

humno, mlat
zkrátit / ubrat / zastřihnout
vypudit, vyhnat
pastviště / okrsek

(114×)

déšť, liják / doba dešťů

ד
✔
✔

 ָדּ ַאג יִ ְד ָאגq דאג

být znepokojen, mít úzkost

 ָדּ ַבק יִ ְד ַבּקq דבק

přidržet se, přilnout, být přilepen / přilepit

 ִדּ ֶבּר יְ ַד ֶבּרpi I דבר

ָדּ ָבר
pi II דבר

✔

mluvit, proslovit
slovo / událost / věc

(~1084/1135 )
(~1140 )

zhubit morem

ֶדּ ֶבר

mor

ִמ ְד ָבּר

step, poušť
~342~

(270×)
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✔
✔

ְדּ ַבשׁ

med

ָדּג

col ryby / ryba

ָדּגָ ן

zrní, obilí

דּוֹד

milovaný / strýc ~ bratranec /

(~50×)

(~40×)

/ něha, něžnost, milování

 ָדּוִ יד/ ָדּוִ ד
✔

דּוֹר
ַדּי
 ָדּן יָ ִדיןq דין

ַדּל
ֶדּ ֶלת
ָדּם ָדּ ִמים
 ָדּ ָמה יִ ְד ֶמהq דמה

ְדּמוּת
 ַדּמּוּ יִ דּ ֹם וַ יִּ דּ ֹםq דמם

ִדּ ְמ ָעה
ַדּ ַעת
 ָדּ ַרְך יִ ְדר ְֹךq דרְך

✔

pokolení, generace

(~166×)

dost, stačí / podle míry
vést soudní při / zastávat se, obhajovat

kraj, provincie, správní okres

ְמ ִדינָ ה

✔

(1075×)

pře / soudní výrok

ִדּין

✔

propr David

ֶדּ ֶרְך
 ָדּ ַרשׁ יִ ְדרשׁq דרשׁ

nuzný / ubožák
dveře
krev

(360×)

podobat se, být podobný
zpodobení, zobrazení / podoba
být nehybný, tichý / zmlknout / ustrnout
slzy
→ ידע
šlapat, kráčet
cesta / obyčej, mrav
pátrat, vyšetřovat, bádat

~343~

(706×)
(155/164×)
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ה
✔

.ַה

✔

ֲה

✔

ֶה ֶבל
 ָהגָ ה יִ ְהגֶ הq הגה
q הדף

יֶ ְהדּ ֹף

✔

(746×)

pomíjitelnost / opar

(70×)

broukat si / mumlat / lkát
odrazit, vypudit
velebnost, vznešenost

הוּא

on

הוֹד

majestát, nádhera, velkolepost

הוֹי

interject Ó!, Běda !

הוֹן

majetek, zámožnost

(1390×)

ִהיא

ona

(485×)

(!!!)  ָהיָ ה יִ ְהיֶ ה וַ יְ ִהיq היה

být

(3561×)

( ִהואqerê )

יתי
ִ ֵנִ ְהיָ ה נִ ְהי

pf ni

יכל
ָ ֵה
✔

(>30 000×)

part interog tázací částice

ָה ָדר
✔

✔

gramatický člen

(!) הלְך ָה ַלְך יֵ ֵלְך וַ יֵּ ֶלְך

vyskytovat se, objevit se
chrám / palác
jít, chodit

(1412/1547×)

(impf > ) ! פ׳יו

✔

יוֹליְך וַ ֫יּ ֹ ֶלְך
ִ הוֹליְך
ִ hi

vést někoho / něco přinést

יִת ַה ֵלְּך
ְ  ִה ְת ַה ֵלְּךhit

chodit sem a tam, procházet křížem krážem

 ִה ֵלּל יְ ַה ֵלּלpi הלל

ַה ְללוּ־יָ הּ
ְתּ ִה ָלּה
✔

 ֵה ָמּה/ ֵהם
 ָהמוּ יֶ ֱה ֶמהq המה

chválit / výskat, jásat

(113/146×)

haleluja („chvalte Hospodina!“)
chvalozpěv, píseň chval
oni
být hlučný, hlučet
~344~

(551×)
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shluk, dav / halas / věhlas

ָהמוֹן
✔

ֵהן

interject hle !
""

ִהנֵּ ה
✔

 ֵהן/ I. ֵהנָּ ה

✔

II. ֵהנָּ ה

✔

 ָה ַפְך יַ ֲהפְֹךq הפְך

✔

ַהר

✔

 ָה ַרג יַ ֲהר ֹגq הרג

✔

 ָה ָ ֽר ָתה וַ ַתּ ַהרq הרה
 ָה ַרס יַ ֲהר ֹסq הרס

(100×)
(1057×)

ony pron pers pl f
zde, sem
překlopit, zvrátit
hora / horstvo
zabít, zavraždit

(95×)
(558×)
(162/167×)

otěhotnět, být těhotná, počít
zbourat, strhnout

ו
✔

ו
וָ ו

conj a, i / však

(> 50 000×)

hřebík, hák

ז
זאֹת
✔
✔
✔
✔

 זָ ַבח וַ יִּ זְ ַבּחq זבח

זֶ ַבח
ִמזְ ֵבּ ַח
( ֵא ֶלּהpl , זֶ ה )זאֹת
ֵאי־זֶ ה

✔

זָ ָהב
 ִהזְ ִהירhi זהר

→זֶ ה
obětovat (kus dobytka)

(112/134×)

oběť / obětní společenství,
obětní hostina, žertva

(162×)

oltář

(400×)

tento, tato, toto

(1169/605/754×)

→ֵאי
zlato
varovat/ učit, instruovat
~345~

(386×)
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 יָ זוּבq זוב

téct, vytékat / oplývat

זנה→ זוֹנָ ה
זַ יִ ת
 יִ זְ ֶכהq זכה

✔

 זָ ַכר וַ יִּ זְ כֹּרq זכר

být poctivý, ryzí, neposkvrněný
pamatovat, být pamětliv

(171/222×)

zmínka, připomínka

זֵ ֶכר

památka, pamětné znamení, pamětihodnost

זִ ָכּרוֹן

✔

oliva / olivovník

( נְ ֵק ָבה::) זָ ָכר

muž, mužský / mužství / samec

זִ ָמּה

mrzká hanebnost, hanebný čin

 ֲאזַ ֵמּרpi זמר

prozpěvovat, muzicírovat, zvučet /
/ chválit, zpívat žalmy

✔
✔

píseň, žalm

ִמזְ מוֹר
 זָ נָ ה ִתּזְ נֶ ה וַ ִתּזֶ ןq זנה

prostitutka, nevěstka

זוֹנָ ה

modloslužba / smilstvo

ַתּזְ נוּת
זַ ַעם
 זָ ַע ְק ִתּי וַ יִּ זְ ַעקq זעק

(זְ ָע ָקה )← צעק
✔

smilnit, být nevěrný

soptění, děsný hněv / kletba
úpěnlivě volat, dovolávat se, křičet o pomoc
křik, úpěnlivé volání

זָ ֵקן

starý / stařec

זָ ָקן

brada / vousy

זָ ר
 ִתּזְ ֶרה וַ יִּ זֶ רq זרה

רוֹע
ַ ְז
 זָ ַרח יִ זְ ַרחq זרח

ִמזְ ָרח

cizí / cizák, vetřelec
roztousit, rozmetat / rozprostřít
paže, rámě
vycházet (o slunci)
východ (slunce)

~346~
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 זָ ַרע יִ זְ ַרעq זרע

✔

sít, zasévat
semeno / setba

זֶ ַרע
 זָ ַרק יִ זְ ר ֹקq זרק

(229×)

pokropit, skropit
kropenka, kropicí nádoba

ִמזְ ָרק

ח
 נֶ ְח ָבּא יֵ ָח ֵבאni חבא

skrýt se

ֶח ֶבל

provaz, provázek

חבר

být členem, / semknout se, spojovat

 ָח ַב ְשׁ ָתּ יַ ֲחבשׁq חבשׁ

✔

ַחג
 ָ ֽחגְ ָרה יַ ְחגֹרq חגר
 ָח ַדל יֶ ְח ַדּלq חדל

ֶח ֶדר
 ִח ְדּשׁוּ וַ יְ ַח ֵדּשׁpi חדשׁ

obvázat, dát obvaz
svátek, slavnost
přepásat se, připravit se (na cestu, k boji)
ponechat, přenechat
pokoj, pokojík (místo uzavřeného soukromí)
být nový / obnovit

✔

ָח ָדשׁ

nový, čerstvý

✔

ח ֶֹדשׁ

měsíc

✔

(!!!) hištafel חוה

(ř προσκύνησις)

ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה

חוֹל
✔

חוֹמה
ָ
 ָחס יָ חוּסq חוס

✔

hluboce se poklonit, vzdát úctu

חוּץ
ִמחוּץ
חוּצה
ָ ()ה
ַ

(283×)
(170/170×)
(170×)

písek
zeď, hradba

(133×)

ušetřit
ulice / venku, vně
zvenčí
(směrem) ven, na ulici
~347~
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ִחיצוֹן
 ָחשׁq חושׁ

✔

 ָחזָ ה יֶ ֱחזֶ הq חזה

vnější / světský
spěchat, urychlit
zřít, mít vidění, nazírat

חֹזֶ ה

vidoucí (prorok), věštec

ָחזוֹן

vidění, zření, vize

✔

 ָחזַ ק וַ יֶּ ֱחזַ קq חזק

být pevný / posilnit se / přemoci

✔

 ִחזַּ ק וַ יְ ַחזֵּ קpi

posilnit, upevnit, nabýt vrchu

✔

 ֶה ֱחזִ יק יַ ֲחזִ יק וַ יַּ ֲחזֵ קhi

(290×)

pevně se chopit, podporovat, zesílit (118/290×)

ָחזָ ק

pevný, silný

 ִחזְ ִקיָּ הוּpropr Chizkijáš; Ezechiáš
✔

 ָח ָטא יֶ ְח ָטאq חטא
 ֶה ֱח ִטיא יַ ֲח ִטאhi

✔

ֵח ְטא

provinění, hřích

ַח ָטּא

hříšný / hříšník

 ַח ָטּ ָאה/ ַח ָטּאת

 ָחיָ ה ִי ְֽחיֶ ה וַ יְ ִחיq חיה

✔

 ִחיָּ ה יְ ַחיֶּ הpi

✔

 ַה ֲחיוֹתinf  ֶה ֱחיָ הhi

✔

ַחי
( ָמוֶ ת::) ַחיָּ ה

✔
✔

ַחיִּ ים
 ָח ָלה וַ יָּ ֶחלq I חיל
(II. ַחיִ ל )> חיל

(32/237×)

hřích; oběť za hřích, oběť smíření

(293×)

pšenice
být živ, žít

(205/284×)

oživit, dát život
zachovat při životu, dopřát života
živý, živoucí

(236×)

žití, život
život, čas života
svíjet se bolestmi / chvět se úzkostí /
mít porodní bolesti

✔

(118/237×)

přivést někoho k hříchu, svést

ִח ָטּה
✔

chybovat / být vinen, hřešit

(131×)

statnost, síla, moc / úspěšnost /

~348~
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válečná moc, vojsko

(243×)

חוץ→ ִחיצוֹן
ֵחיק
✔

 ָח ַכם יֶ ְח ַכּםq חכם

✔

ָח ָכם

✔

ָח ְכ ָמה

hruď / předprseň
být moudrý
moudrý

(138×)

moudrost

(149×)

ָח ָלב

mléko

ֶח ֶלב

tuk, lůj (nejtučnější část bravu)

 ָח ָלהq חלה

ֳח ִלי

být nemocný, stonat
nemoc, choroba / zlo

חלם → ֲחלוֹם
ַחלּוֹן

okno, okenní otvor

חלה → ֳח ִלי
חלל → ָח ִל ָילה
✔
✔

 ִח ֵלּל יְ ַח ֵלּלpi I חלל
 ֵה ֵחל יָ ֵחל וַ יָּ ֶחלhi

začít, zahájit / dát profanovat

ָח ִל ָילה

kéž ne ! / být dalek !

ְתּ ִח ָלּה

začátek, zahájení

חוֹלל
ֵ  ְמpt po II חלל

✔

 ָח ַלם יַ ֲחֹלםq חלם

ֲחלוֹם

✔

znesvětit / používat

provrtat, probodnout, proklát
mít sen
sen / snové zjevení

 ָח ַלף יַ ֲחֹלףq חלף

plynout, následovat po sobě

 ָח ַלק יַ ֲחֹלקq חלק

dělit, rozdělit příděl

ֶח ֶלק
ֶח ְל ָקה

podíl, díl
díl, to přidělené (pole)

~349~
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podíl / oddíl, oddělení (lidu)

ֹלקת
ֶ ַמ ֲח
ָחם

tchán (otec muže)
tchýně

ָחמוֹת
 ָח ַמד יַ ְחמֹדq חמד

dychtit, být žádostiv, dožadovat se

✔

ֵח ָמה

hněv / žár

✔

ֲחמוֹר

osel

(125×)
(97×)

ָחם → ָחמוֹת
ישׁי
ִ ֲח ִמ ָשּׁה → ֲח ִמ
 ָח ַמל יַ ְחמֹלq ()על־
ַ חמל
 ַחם יָ חֹם וַ יָּ ָחםq חמם

ָח ָמס
✔

 ֲח ִמ ָשּׁה/ ָח ֵמשׁ

✔

ֲח ִמ ִשּׂים

mít soucit (s), být shovívavý (nad)
být horký / hřát, sálat
násilí / bezohledné, násilné jednání
pět

(346×)

padesát

(163×)

pátý / pětina

ישׁי
ִ ֲח ִמ

חנן→ ֵחן
✔
✔

ָחנָ ה וַ יִּ ַחן

חנה

ַמ ֲחנֶ ה
ֲחנִ ית

✔

 ָחנַ ן יָ חֹן וַ יָּ ָחןq חנן
 ִה ְת ַחנַּ נְ ָתּה וַ יִּ ְת ַחנֵּ ןhit

✔

ֵחן
ִחנָּ ם
ְתּ ִחנָּ ה

✔

 ַח ְסדּוֹsuf ֶח ֶסד ֲח ָס ִדים

ָח ִסיד

tábořit, postavit tábor

(143/143×)

tábor, válečné ležení

(216×)

kopí
být milostiv, smilovat se
prosit o milost, o slitování
milost, přízeň
z milosti, zdarma, bez satisfakce
prosba o slitování
milosrdenství / vděčnost / solidarita

(245×)

účastník milosrdenství / milosrdný / zbožný
~350~
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 ָח ָסה יֶ ְח ֶסהq חסה

ַמ ְח ֶסה

mít málo, mít nedostatek / postrádat

 ָח ֵפץ יַ ְחפֹּץq חפץ

chtít, mít zájem, zálibu / libovat si

q

וַ יַּ ְחפֹּר

חפר

 ִח ַפּ ְשׂ ִתּי יְ ַח ֵפּשׂpi חפשׂ

ֵחץ
✔

ֲח ִצי
ָח ִציר
ֲחצ ְֹצ ָרה

✔

ָח ֵצר
קּוֹת
ָ  ַחq חקק

חֹק

ֻח ִקּים

✔

ֻח ָקּה
 ָח ַקר יַ ְחקֹרq חקר
ֶתּ ֱח ַרב

q

חרב

ָח ְר ָבּה
✔

ֶח ֶרב
 ָח ַרד יֶ ֱח ַרדq חרד

✔

útočiště, bezpečný útulek

 ָח ֵסר יֶ ְח ַסרq חסר

ֵח ֶפץ

✔

schoulit se, přitulit se, skrýt se

 ָח ָרה יֶ ֱח ֶרה וַ יִּ ַחרq חרה

ָחרוֹן
 ֶה ֱח ִרים יַ ֲח ִרים וַ נַּ ֲח ֵרםhi חרם

přízeň, záliba
hloubit, rýpat, kopat
důkladně prohledat, proslídit
šíp, střela
půlka, polovina

(122×)

tráva
trubka, pozoun
dvůr, nádvoří (ohrazený prostor)

(195×)

rýt, vyrýt / nařídit
nařízení, směrnice, pravidlo / cíl

(129×)

nařízení, pravidlo

(104×)

prozkoumat, prozpytovat / postihnout
být zničen, ležet v troskách
ruiny, trosky
meč, dýka

(413×)

být roztřesený, třást se / mít starost, děsit se
vzplanout (hněvem), rozpálit se
hněvivé rozhořčení, rozpálení
zasvětit zkáze, zaslíbit záhubě /
/ zničit jako proklaté

ֶח ֶרם

klatba, zasvěcení zmaru / stižení klatbou

~351~
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 ֵח ֵרף יְ ָח ֵרףpi חרף

✔

ֶח ְר ָפּה
 ָ ֽח ְרשׁוּ יַ ֲחרשׁq I . חרשׁ

ָח ָרשׁ
 ֶה ֱח ִרישׁ יַ ֲח ִרישׁhi II . חרשׁ

✔

hanět, pohanět, utrhat na cti
pohanění, potupa
orat
řemeslník / modelář
mlčet / být hluchý

 ָח ַשְׂך יַ ְחשְׂךq חשְׂך

držet zpět / překazit, zabránit / ušetřit

 ָח ַשׁב יַ ְחשׁ ֹבq חשׁב

mít cenu / posuzovat / / rozvažovat

ַמ ֲח ָשׁ ָבה
✔

יַ ְחתֹּם
וַ יִּ ְת ַח ֵתּן

q

tma, temnota

ח ֶֹשׁן

náprsenka (veleknězova)

חתם

pečetit / zapečetit

חתן

(112×)

úmysl, myšlenka / posudek / návrh

ח ֶֹשְׁך

hit

(70×)

učinit se zetěm (švagrem),
oženit se s něčí dcerou (sestrou)

ָח ָתן
 ַחת יֵ ַחתq חתת

sňatkem spřízněný / ženich / zeť
děsit se, být plný strachu

ט
 ָט ַב ְח ָתּq טבח

porážet, zabíjet

ֶט ַבח

porážka (dobytka) / zabití

ַט ָבּח

kuchař / tělesná stráž

ַט ַבּ ַעת

pečetní prstek / kroužek

✔

 ָט ֵהר יִ ְט ַהרq טהר

být čistý ( kulticky)

✔

 ִט ַהר ֲא ַט ֵהרpi

očistit / prohlásit za čistého ( kulticky)

✔

 ִה ָטּ ֲהרוּ וַ יִּ ַטּ ֲהרוּhit

✔

ָטהוֹר

očišťovat se ( kulticky)
rituálně čistý
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✔

(!) טוב טוֹב יִ ַיטב

být dobrý

( impf > ) יטב → פ׳י
✔

טוֹב

dobrý

טוּב

dobrota, dobrodiní

טוֹבה
ָ

(559×)

dobrota, dobro

טוּר

vrstva, navrstvení

ַטל

rosa / mírný deštík

✔

 ָט ֵמא יִ ְט ָמאq טמא

být nečistý / znečistit se (kulticky)

✔

 ִט ֵמּא ְתּ ַט ֵמּאpi

znečistit / prohlásit za rituálně nečistého

✔

ָט ֵמא
ֻט ְמ ָאה
 ָט ַמן וַ יִּ ְטמֹןq טמן

✔

nečistý (kulticky)

(160×)

(90×)

nečistota, poskvrnění
tajně uložit / zakopat (poklad)

ַטף

col batolata, malé děti (neschopné pochodu)

ֶט ֶרם

conj ještě ne, ještě před / dříve než, ještě než

ְבּ ֶט ֶרם
 ָט ַרף וַ יִּ ְטר ֹףq טרף

ֶט ֶרף

""
rozsápat (divá zvěř)
loupež, úlovek
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י
יְ אֹר
 ֵיָבשׁ יִ ַיבשׁq יבשׁ

 ֶיַבּ ֶשׁת/ ָיַבּ ָשׁה
✔

být oschlý / osychat
souš, pevnina

 יָ גַ ַע ְת ִתּיגַ עq יגע

být unavený

 יָ דוֹת,יַ ד יָ ַדיִם יְ ֵדי

ruka

ְבּיַ ד
✔

Nil / říční proud / říční rameno, kanál

יוֹדה
ֶ  הוֹדוּhi ידה

תּוֹדה
ָ

(1620×)

v rukou, v moci / pomocí, skrze
vzdát čest / děkovat / vyznávat

(100/111×)

díkůvzdání, děkovná oběť /
/ chvalozpěv, píseň díků

✔

 ַדּ ַעתinf.cs  יָ ַדע יֵ ַדעq ידע

dát se poznat, učinit se známým

נוֹדע יִ וָּ ַדע
ַ ni

✔
✔

dát ve známost, oznámit, dát vědět

יוֹד ַיע
ִ הוֹד ַיע
ִ hi

ַדּ ַעת
הוּדה
ָ ְי

✔

poznat, obeznámit se, nabýt poznání(822/947×)

יהוה

poznání, rozpoznání, vědění
propr Juda / Judsko
propr JHWH, „Hospodin“,
vl. jméno Boha Izraelského

(814×)
(6828×)

(kǝrē ~ kǝtīb, výslovnost podle tvaru)

יְ הוָֹ ה – ֲאד ֹנָ י
יְ הוִֹ ה – ֲאל ִֺהים
 ַה ְלּלוּ־יָ הּsrv. termín יָ הּ

הוֹשׁוּע
ַ
ְי

✔
✔

krátký tvar téhož (haleluja)
propr Jozue

יוֹאב
ָ

propr Joáb

יוֹבל
ֵ

beraní roh / léto milostivé

יְמי
ֵ יָמים
ִ יוֹם

ַהיּוֹם

den
dnes
~354~
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✔

ve dne / denně

יוֹמם
ָ
יוֹנָ ה

holubice

יוֹנָ ָתן

propr Jónatan

(150×)

(124×)

→ יצר
יוֹצר
ֵ
→ ישׁב
יוֹשׁב
ֵ

יַ ַחד
✔

""

יַ ְח ָדּו

(90×)

jediný, jedinečný / sám

יָ ִחיד
 יִ ֵחל יְ יַ ֵחלpi יחל

čekat, očekávat
očekávání, čekání

תּוֹח ֶלת
ֶ
 ִמ ְתיַ ֲח ִשׂיםpt  ִה ְתיַ ְחשׂוּhit יחשׂ

✔

svorně, spolu, společně

יטב
ַ ִיטב וַ יּ
ַ ִ טוֹב יq יטב

dát se zanést do seznamu rodu, prokázat původ
být dobrý

(117×)

(pf > )טוב
יטיב
ִ ֵיטיב י
ִ  ֵהhi

✔

prokázat dobro, činit dobro

יַ יִ ן
יוֹכ ַיח
ִ הוֹכ ַיח
ִ hi יכח

תּוֹכ ַחת
ַ
✔

(!!!) ( יָ כֹל )יָ כוֹלpf q יכל

víno

(141×)

rozsoudit / napravit / pokárat
důkaz / pokárání
moci / umožnit

(193/193×)

rodit, porodit

(237/492×)

zplodit / oplodnit

(176/492×)

(!!!) יוּכל וַ יֻּ ִ ֽכל
ַ impf q

✔
✔
✔

 ָי ְֽל ָדה ֵתּ ֵלד וַ ֵתּ ֵלדq ילד
יּוֹלד
ֶ ַיוֹליד ו
ִ הוֹליד
ִ hi

יֶ ֶלד
מוֹל ֶדת
ֶ
תּוֹלדוֹת
ֵ
 ֵה ִיליל יְ יֵ ִלילhi ילל

dítě / mládě / pl děti
rodiště, rodná domovina
rodopisy
skučet, kvílet
~355~
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✔

יַמּים
ִ יָם

יָמּה
ָ
יַם־הגָּ דוֹל
ַ
יַם־ה ַא ֲחרוֹן
ָ
יַם־ה ֶמּ ַלח
ַ
יַם־סוּף
ימינָ ה
ִ  ֵאkoh hi ימן

✔

velké moře (Středozemní)
zadní, západní moře (Středozemní)
Solné moře (Mrtvé moře)
Rákosové moře (Rudé moře)
držet se vpravo, být napravo
pravice / pravý, vpravo / jih

יְמנִ י
ָ

pravý / jižní

 ֵהינִ ָיקה וַ ֵתּינֶ קhi ינק

יסד
–  יָ ַסףq יסף
– נוֹסף
ַ ni

(395×)

/směrem/ na západ

יָמין
ִ

ימן
ָ ֵתּ

✔

moře / západ

(139×)

jih, jižní krajina / jižní vítr
q sát, cucat; hi kojit
založit, mít základ
přidat
být přidán

יוֹסיף וַ יּ ֶֹסף
ִ הוֹסיף
ִ hi

pokračovat v /+ inf/

יוֹסף
ֵ
 יִ ַסּר יְ יַ ֵסּרpi יסר

מוּסר
ָ
ָ ִ יָ ַעד יq יעד
suf יע ֶדנָּ ה

✔

ֵע ָדה

✔

מוֹעד
ֵ

propr Josef

(173/210×)
(214×)

trestat, vzít do kázně
kázeň, potrestání; kral „cvičení“
objednat, určit / přidělit / přidružit
sdružení, pospolitost / sraz

(149×)

sjednaný čas, dohoda, setkání /
/ čas slavnostního shromáždění

✔

יוֹעיל
ִ הוֹעיל
ִ hi יעל

prospět, pomoci k úspěchu

יַ ַען

(podnět k) / kvůli, protože

ֲ  יָ ַעץ ִאq יעץ
koh יע ָצה

dát radu, poradit
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ֵע ָצה
מוֹע ָצה
ֵ

rada, úradek / rozhodnutí, záměr
rada

עקב → יַ ֲעקֹב
יַ ַער
 יְ ַפתcs יָפה
ֶ

✔
✔

 יָ ָצא יֵ ֵצא וַ יֵּ ֵצאq יצא
יּוֹצא
ֵ ַיוֹציא ו
ִ הוֹציא
ִ hi

מוֹצא
ָ
תּוֹצאוֹת
ָ
(יִתיַ ֵצּב ) ←נצב
ְ  ִה ְתיַ ְצּבוּhit יצב

יִ ְצ ָהר

křoví, křoviny
krásný
vyjít, jít ven

(785/1068×)

vyvést

(278/1068×)

vycházení / projev, pronesené východisko
východisko, výchozí bod
vystavit se, čelit, odolávat
olej ( olivový)

צחק → יִ ְצ ָחק
 יָ ַצק יִ צ ֹק וַ יִּ צֹקq יצק

✔

( יָ ַצר וַ יִּ ֶיצר )וַ יִּ ֶצרq יצר

יוֹצר
ֵ
יצת
וַ יִּ ַיקץ

q יקץ

יָ ָקר
✔

(!)  יָ ֵרא יִ ָירא וַ יִּ ָיראq ירא
נוֹרא
ָ pt

 ִתּוָּ ֵראni

lít, vylít / odlévat
vytvořit, zformovat
hrnčíř
být zapálený, být spalován
probrat se, procitnout
cenný, vzácný, přepychový
bát se, mít úctu / být bohabojný
být obávaný, v úctě
pt kral „hrozný“ (o Bohu)

✔

יָ ֵרא

bojící se / bohabojný

יִ ְר ָאה

bázeň / bohabojnost

מוֹרה
ָ / מוֹרא
ָ

bázeň, hrůza / hrozné skutky

רבב → יָ ָר ְב ָעם
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✔

 יָ ַרד יֵ ֵרד וַ יֵּ ֶרדq ירד
יוֹרה ויּוֹר
ֶ יתי
ִ הוֹר
ֵ I. hi ירה

✔

יוֹרה
ֶ יתי
ִ הוֹר
ֵ
II. hi ירה
pt מוֹרה
ֶ

✔

תּוֹרה
ָ

✔

רוּשׁ ַל ִם
ָ ְי

✔

יָ ֵר ַח
יֶ ַרח
יעה
ָ יְ ִר
יָ ֵרְך
 יִ ְר ְמיָ ה/ יִ ְר ְמיָ הוּ

✔

( יָ ַרשׁ יִ ַירשׁ )יִ ַרשׁq ירשׁ
יוֹרישׁ וַ יּ ֶֹרשׁ
ִ הוֹרישׁ
ִ hi

ֶר ֶשׁת
✔

יִ ְשׂ ָר ֵאל

✔

( ַאיִ ן::) יֵ שׁ

✔

 יָ ַשׁב יֵ ֵשׁב וַ יֵּ ֶשׁבq ישׁב
יּוֹשׁב
ֵ ַהוֹשׁיב ו
ִ
hi

יוֹשׁב
ֵ
מוֹשׁב
ָ

jít dolů, sestoupit

(307/380×)

střílet, vystřelit
vyučovat, učit
učitel
učení / ukazatel / Tóra, Zákon

(220×)

propr Jeruzalém

(643×)

měsíc, luna
měsíc (doba)
kozí houně, stanový dílec
kyčel, bok / klín
propr Jeremjáš; kral Jeremiáš
být dědicem, obržet za dědictví

(147×)
(159/231×)

zabrat si, vzít si za dědictví / vyhnat
síť
propr Izrael
jest, existuje, tu jest
sedět / usadit se / pobývat

(2506×)
(140×)
(1034/1083×)

usadit, nechat pobývat
obyvatel
sedadlo / sídlo, sídliště

שׁוּעה
ָ ְישׁע→ י
ישׁן
ַ ִוַ יּ

q ישׁן

יָ ֵשׁן
ֵשׁנָ ה
✔

יּשׁע
ַ ַיוֹשׁ ַיע ו
ִ הוֹשׁ ַיע
ִ
hi ישׁע

usnout, spát
spící
spánek
spasit, přinést spásu, zachránit
~358~
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נוֹשׁע יִ וָּ ֵשׁ ַע
ַ ni

být spasen, být zachován / nechat si pomoci

הוֹשׁוּע
ַ
ְי
✔

שׁוּעה
ָ ְי
יֵ ַשׁע
שׁוּעה
ָ ְתּ
ישׁר
ַ ִ יָ ַשׁר יq ישׁר

✔

יָ ָשׁר
ִמישׁוֹר
יָ ֵתד

✔

Jozue
spása, spasení
spása, záchrana
osvobození, vítězství / spása
být přímý, upřímný / jít rovně, zpříma
přímý, správný / bezelstný, prostý

stanový kolík
sirotek, chlapec bez otce

נוֹתר יִ וָּ ֵתר
ַ ni יתר

být zbylý, zbývat, zůstat

✔

(119×)

přímost, správnost / právo / náhorní rovina

יָתוֹם

יּוֹתר
ֵ ַהוֹתיר ו
ִ hi

(218×)

(106×)

nechat zbytek, ponechat / dát přednost
zbytek

(100×)

 ָכּמוֹנִ י,  כּמוֹ/ ְכּ

podle, jako

(3030×)

 ְכּ׳... ְכּ׳

tak ... jako

יֶ ֶתר

כ
✔

ַכּ ֲא ֶשׁר
✔

כבד ָכּ ֵבד יִ ְכ ַבּד

✔

ָכּ ֵבד

✔

ָכּבוֹד
 ָכּבוּ יִ ְכ ֶבּהq כבה
 ִכ ֵבּס יְ ַכ ֵבּסpi כבס

✔

ֶכ ֶבשׂ
ִכּ ְב ָשׂה

→ ֲא ֶשׁר
být těžký / být závažný, důležitý

(114×)

těžký
sláva, čest, váženost

(200×)

vyhasnout, zhasnout
valchovat, prát (prádlo)
beránek (obětní)
ovce, ovečka
~359~
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✔

 ָכּ ָכה/ כֹּה
 ִכּ ֵהן וַ יְ ַכ ֵהןpi כהן

✔

כּ ֵֹהן

✔

כּוֹכ ִבים
ָ

 ִכּ ְל ַכּל יְ ַכ ְל ֵכּלpilpel

hvězdy
pojmout, obsáhnout / opatřit

pevně stát, být neochvějný

 כּוֹנֵ ן יְ כוֹנֵ ןpo

postavit / napřímit / zajistit

 ֵה ִכין יָ ִכין וַ יָּ ֶכןhi

vzpřímit / zajistit

כּוֹס

pohár, kalich

כזב

lhát, být lhářem

(110/217×)

lež, podvod / falešný bůh

כּ ַֹח

 נִ ְכ ַחד יִ ָכּ ֵחדni כחד
 ִכּ ֵחד ְתּ ַכ ֵחדpi

síla / schopnost

(124×)

být skryt, být v úkrytu
ukrývat, skrývat

 ִכּ ֵחשׁ יְ ַכ ֵחשׁpi כחשׁ

✔

ִכּי

obelhávat, přetvařovat se / pochlebovat
part zajisté, tak jest, ano /
/ protože, neboť že, když

✔

(217×)

podstavec, stojan / stanoviště

ָכזָ ב
 כּ ֲֹחָךsuf

(750×)

opatřovat, postarat se

ְמכוֹנָ ה

✔

být knězem, vykonávat kněžský úřad

 נָ כוֹנוּ יִ כּוֹןni כון

ִכּזֵּ ב יְ ַכזֵּ ב

(581×)

kněz

 יָ ִכילhi כול

✔

tak, takto / zde

ִכּי ִאם
ִכּיּוֹר

leč, mimo / nýbrž

(~4470×)
(140×)

bazén, nádrž

כֹּה → ָכּ ָכה
ִכּ ָכּר
✔

 ָכּל־/  כּוֹל/ כֹּל
ֶכּ ֶלב

okruh, okrsek
každý, celý, všechen
pes
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✔

 ָכּ ָלה יִ ְכ ֶלה וַ ֵתּ ֶכלq כלה

✔

 ִכּ ָלּה וַ יְ ַכלpi

dokončit, dokonat

(65/207×)
(141/207×)

dokonání, konec

ָכּ ָלה
ַכּ ָלּה
✔

být celistvý, ucelený / končit

ְכּ ִלי
ִכּ ְליָ ה
 נִ ְכ ַל ְמ ִתּי ִתּ ָכּ ֵלםni כלם

nevěsta
náčiní, nářadí, nádobí

(325×)

ledviny
hanbit se, nést hanbu, být potupen
hanba, zahanbení, potupa

ְכּ ִל ָמּה

ְמ ַעט → ִכּ ְמ ַעט
✔

ֵכּן

✔

 ָל ֵכן/ ל־כּן
ֵ ַע

✔

ָל ֵכן
ִכּנּוֹר
 נִ ְכנַ ע יִ ָכּנַ עni כנע

✔

ָכּנָ ף

✔

ִכּ ֵסּא

✔

 ִכּ ָסּה יְ ַכ ֶסּה וַ יְ ַכסpi כסה
 ִמ ְת ַכ ֶכּהpt

✔
וַ יִּ ְכ ַעס

/ihned

(350/695×)

proto / pročež

(135/695×)

jistě / proto, poněvadž

(190/695×)

citara, lyra
být pokořen / pokořit se
křídlo, peruť

(109×)

křeslo, stolec, trůn

(135×)

přikrýt, zahalit

(134/155×)

přikrýt se

וַ יִּ ְת ַכּס
ְכּ ִסיל

bláznivý, hloupý / blázen, hlupák

ֶכּ ֶסף

stříbro / peníze

 ָכּ ַעסq כעס

ַכּ ַעס
✔

tak, ano / stejně / tedy / proto /

ַכּף ַכּ ַפּיִם ַכּפּוֹת

ַכּף ֶרגֶ ל

(403×)

být nespokojený, zlobit se
nevrlost, zlost
ruka, dlaň
chodidlo

~361~

(192×)
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ְכּ ִפיר
✔

 ִכּ ֶפּר יְ ַכ ֵפּרpi כפר

ַכּפּ ֶֹרת

mladý lev
přikrýt / smířit, zbavit viny

(101×)

příkrov / víko truhly smlouvy,
kral

„slitovnice“

✔

ְכּרוּב

cherub, cherubín

(90×)

✔

ֶכּ ֶרם

vinice

(90×)

 ָכּ ַרע יִ ְכ ַרעq כרע

✔

 ָכּ ַרת וַ יִּ ְכר ֹתq כרת
 נִ ְכ ַרת יִ ָכּ ֵרתni

řezat, sekat / odříznout

(134/288×)

být rozříznut / být vyhuben

 ִה ְכ ִרית יַ ְכ ִרית וַ יַּ ְכ ֵרתhi

vyhubit, vybít, vyhladit

כרת ְבּ ִרית
ַכּ ְשׂ ִדּים
 ָכּ ַשׁלq כשׁל

✔

sklonit se, pokleknout

 ָכּ ַתב יִ ְכתֹּבq כתב
 נִ ְכ ַתּב וַ יִּ ָכּ ֵתבni

uzavřít smlouvu
propr Kaldejci; kral Kaldejští
klopýtat, zakopnout
psát

(240/223×)

být psán / být zapsán, být písemně zachycen

ִמ ְכ ָתּב
ֻכּתֹּנֶ ת
ָכּ ֵתף
כּ ֶֹת ֶרת

psaní / nápis
kutna, suknice
rameno, lopatka / horský svah
hlavice (sloupu)

~362~
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ל
✔

ְל

✔

לֹא
ְלאֹם

prep k / podle / nota dativi

(~20 700×)

nota negationis ne (negace indikativní,
deklarativní)
(~5 200×)
lidé, národ (etnická komunita)

אמר → ֵלאמֹר
✔

 ִל ִבּי ִל ְבּ ֶכםsuf

 ֵל ָבב/ ֵלב

srdce / mysl, rozum

(601/252×)

ַבּד → ְל ַבד
לבשׁ → ְלבוּשׁ
ַבּל → ְל ִב ְל ִתּי
ָל ָבן

kadidlo

ְלבֹנָ ה
✔

 ָל ֵבשׁ יִ ְלבֹשׁq לבשׁ
 ִה ְל ִבּישׁ וַ יַּ ְל ֵבּשׁhi

✔

oděv

לוּ

לוּח
ַ
ֵלוִ י
ְל ִחי

✔
✔
✔

( ) > ֶל ֶחם

kéž / kdyby / jistě
kdyby ne / kéž ne

לוּלא
ֵ

✔

obléct si, odít se
obléct někoho, odít někoho

ְלבוּשׁ

✔

bílý

I. לחם

 נִ ְל ַחם יִ ָלּ ֵחםII ni . לחם

ִמ ְל ָח ָמה
ֶל ֶחם
 ָלן יָ ִלין וַ יָּ ֶלןq לין

deska, tabule
propr Lévi, lévijci; kral Léví, lévíté

(350×)

čelist, líce
jíst
bojovat
boj / bitva
chléb
přenocovat, zůstat přes noc
~363~

(167/170×)
(319×)
(299×)
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✔

 ַליְ ָלה/ ַליִ ל
ָמלוֹן

✔

 ָל ַכד וַ יִּ ְלכֹדq לכד

noc

(233×)

místo k přenocování
chytit, lapit

(121×)

ֵכּן → ָל ֵכן
✔

 ָל ַמד יִ ְל ַמדq למד
 ִל ַמּד יְ ַל ֵמּדpi

učit se
naučit

ָל ָמה ָל ָמּה

→ ָמה

ַמ ַען → ְל ַמ ַען
ֶפּה → ְל ִפי
ָפּנִ ים → ִל ְפנֵ י
✔

 ַקח ַק ַחת, (!)  ָל ַקח יִ ַקּחq לקח

brát, vzít

(939/966×)

(impf > ) פ׳ן
 נִ ְל ַקח וַ ִתּ ָלּ ַקחni

být vzat, být odebrán

(!)  ֻל ַקּח יֻ ַקּחq/pas.q

být vzat, být pojat

לקט

sbírat, posbírat

 → ִל ְק ַראתII. קרא
רבב → ָלר ֹב
ָלשׁוֹן
ִל ְשׁ ָכּה

jazyk (orgán i řeč)
sál, síň (chrámu či paláce)

~364~

(117×)
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מ
)×(300

velice, nejvyšší měrou

)×(583

sto
něco

ְמאֹד

✔

אתיִם ֵמאוֹת
ֵמ ָאה ְמ ַאת ָמ ַ

✔

אוּמה
ְמ ָ

אור → ָמאוֹר
ָאז → ֵמ ָאז
אכל → ַמ ֲא ָכל
odmítnout, odepřít / vzepřít se
odvrhnout, opovrhnout

יְמ ֵאן
מאן ֵ piמ ֵאן ָ
יִמ ַאס
מאס ָ qמ ַאס ְ

ִמן → ֵמ ֵאת
בוא → ָמבוֹא
ָבּצוּר → ִמ ְב ָצר
גדל → ִמגְ ָדּל
גלל → ְמגִ ָלּה
štít

ָמגֵ ן ָמגִ נִּ ים )← גנן(

נגף → ַמגֵּ ָפה
גרשׁ → ִמגְ ָרשׁ
דבר ִ → II.מ ְד ָבּר
měřit
míra / rozměr
)×(70

proč

מדד ָ qמ ַדד וַ ִ֫יּ ָמד

✔

ִמ ָדּה
דּוּע
ַמ ַ

✔

דין → ְמ ִדינָ ה
)×(747

pron co /jak
? k čemu ? / proč ?, nač
~~365

)מה(ַ ,מה־
ָמה ֶ
ָל ָמה ָל ָמּה

✔

Hebrejsko-český slovníček

 ִה ְת ַמ ְה ָ ֽמ ְה ִתּיhitpalpel מההּ

✔

יְמ ֵהר
ַ  ִמ ַהרpi מהר

ַמ ֵהר
ְמ ֵה ָרה
מוֹאב
ָ
מוט
✔

 ָמל וַ ִ֫יּ ָמלq מול

✔

מוּל

být liknavý, loudat se
být rychlý, spěchat
adv rychle
rychlost / adv rychle
propr Moáb

(187×)

kolísat, viklat se
obřezat
naproti / líc, čelní strana / přímo

(60×)

→ ילד
מוֹל ֶדת
ֶ
→ יסר
מוּסר
ָ
→ יעד
מוֹעד
ֵ
→ יעץ
מוֹע ָצה
ֵ

מוֹפת
ֵ

věšt. znamení, zázrak / zvláštnost /
pl / divné úkazy

→ יצא
מוֹצא
ָ

מוֹקשׁ
ֵ

léčka, osidlo

→ ירא
מוֹרה
ָ / מוֹרא
ָ
→ ירה
מוֹרה
ֶ
→ ישׁב
מוֹשׁב
ָ
 ָמשׁ יָמוּשׁq מושׁ
יָמישׁ
ִ

hi

vzdálit se/ přestat / ucouvnout
odebrat, vzít pryč

→ ישׁב
מוֹשׁב
ָ

✔

יָּמת
ָ ַ ֵמת )!( יָמוּת וpf q מות
יָּמת
ֶ ַיָמית ו
ִ  ֵה ִמיתhi

✔

 מוֹתcs ָמוֶ ת

být mrtev / zemřít
usmrtit, zabít
smrt

~366~

(630/845×)
(138/845×)
(150×)
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זבח → ִמזְ ֵבּ ַח

✔

זמר → ִמזְ מוֹר

✔

זרח → ִמזְ ָרח
זרק → ִמזְ ָרק
setřít, smazat

יִמ ֶחה
מחה ָ qמ ָחה ְ

חוּץ → ֵמחוּץ
ֹלקת
חלק → ַמ ֲח ֶ
חנה → ַמ ֲחנֶ ה
חסה → ַמ ֲח ֶסה
)×(50

zítřejší den, zítra

ָמ ָחר

""

ָמ ֳח ָרת

חשׁב → ַמ ֲח ָשׁ ָבה
pánvička

ַמ ְח ָתּה

נטה → ַמ ֶטּה
נטה → ִמ ָטּה
déšť
)×(422

?pron interrog kdo

)×(582

voda
druh, odrůda

ָמ ָטר
ִמי

✔

ימי
ַמיִם ֵ csמי ֵמ ֵ

✔

ִמין

ישׁר → ִמישׁוֹר
נכה → ַמ ָכּה
כון → ְמכוֹנָ ה
prodat / vydat cizí moci

יִמכֹּר
מכר ָ qמ ַכר ְ

כתב → ִמ ְכ ָתּב
být plný
~~367

יִמ ְלאוּ
מלא ָ pf qמ ֵלא ְ

✔
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יְמ ְלאוּ
ַ ַ ִמ ֵלּא ְתּ ַמ ֵלּא וpi

✔
✔
✔

plnit

(111/246×)

ָמ ֵלא

plný, plně

ְמלֹא

úplnost / množství

(ַמ ְל ָאְך ) > לאְך

(250×)

posel (ř ἄγγελος)

(213×)

práce / poslání, úkol

אכה
ָ ְמ ָל
ִמ ָלּה

(167×)

rozhovor / slovo

לוּכה
ָ מלְך → ְמ
לין → ָמלוֹן
ֶמ ַלח

sůl

לחם → ִמ ְל ָח ָמה
(יִמּ ֵלט ) ← פלט
ָ  נִ ְמ ַלטni מלט
יְמ ֵלּט
ַ  ִמ ֵלּטpi

✔

zachránit někoho, dostat do bezpečí

יִמלך
ְ  ָמ ַלְךq מלְך
יַּמ ֵלְך
ְ ַיַמ ִליְך ו
ְ  ִה ְמ ִליְךhi

✔

být králem, kralovat

(297/347×)

ustanovit králem
král

ֶמ ֶלְך

(2 530×)

královna (manželka krále)

ַמ ְל ָכּה

království (královská hodnost)

לוּכה
ָ ְמ
✔

uniknout, dostat se do bezpečí

království (kralování)

ַמ ְמ ָל ָכה

(117×)

עלה → ִמ ַמּ ַעל
משׁל → ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
✔

ִמן
ֵמ ֵאת

prep od, z, bez
""

(+ nota accusativi)

נגד → ִמנֶּ גֶ ד
 ָמנָ ה ִתּ ְמנֶ הq מנה

rozdělit / počítat

נוּחה
ָ נוח → ְמ
~368~

(7 430×)

Hebrejsko-český slovníček

✔

נוֹרה
ָ ְמ

svícen (držák olej. lampy)

ִמנְ ָחה

dar, obětní dar / „suchá oběť“

יִמנַ ע
ְ  ָמנַ עq מנע

(211×)

odpírat, upírat

נצח → ְמנַ ֵצּ ַח
ְמנַ ָשּׁה
ַמס
ָמ ָסְך

propr Manases

(146×)

poplatek / nucená práce, robota
záclona / zastření

נסְך → ַמ ֵסּ ָכה
ְמ ִס ָלּה
 נָ ֵמסni מסס

silnice, vystavěná cesta
rozplynout se, roztát

ספר → ִמ ְס ָפּר
ֵמ ֶעה

nitro, útroby / lůno

ָמעוֹז

vrchol hory / záštita, útočiště

יִמ ַעט
ְ q מעט

✔

ְמ ַעט
ִכּ ְמ ַעט
ְמ ִעיל

být malý počtem / mít málo
málo, trochu / sotva

(101×)

téměř
říza, roucho

עין → ַמ ְעיָ ן
יִמ ַעל
ְ  ָמ ַעלq מעל

být věrolomný / zpronevěřit se

I. ַמ ַעל

věrolomnost / zpronevěra

II. ַמ ַעל

→ עלה

עלה → ַמ ֲע ָלה
עלה → ַמ ֲע ֶלה
עלל → ַמ ֲע ָלל
✔

 ְל ַמ ַען/ ַמ ַען

aby, kvůli, pro
~369~

(270×)
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jeskyně

ְמ ָע ָרה

עשׂה → ַמ ֲע ֶשׂה
ֲע ָשׂ ָרה → ַמ ְע ֵשׂר
פנה → ִמ ְפּנֵ י
)×(306/454
)×(141/454

najít, nalézt

יִמ ָצא
את ְ
מצא ָ qמ ָצ ָ

být nalezen

✔

יִמּ ֵצא
 niנִ ְמ ָצא ָ

נצב → ַמ ֵצּ ָבה
)maces, nekvašený chléb (pascha

ַמ ָצּה

צוה → ִמ ְצוָ ה
צור → ָמצוֹר
)×(680

propr Egypt

ִמ ְצ ָריִם

קדשׁ → ִמ ְק ָדּשׁ
קום → ָמקוֹם
)útočiště, asyl (asyl. město

ִמ ְק ָלט

קנה → ִמ ְקנֶ ה
קצץ → ִמ ְק ֵצה
קרא → ִמ ְק ָרא
מרר → ַמר
ראה → ַמ ְר ֶאה
bouřit se, rebelovat
jednat vzpurně, vzdorovat
vzdor, odboj

יִמר ֹד
מרד ָ qמ ַרד ְ
מרה ָ qמ ָרה

ְמ ִרי

רום → ָמרוֹם
רחק → ֶמ ְר ָחק
רכב → ֶמ ְר ָכּ ָבה
~~370

✔
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ִמ ְר ָמה
יֵמר
ַ  ַמרq מרר

ַמר

podvod
být hořký, trpký
hořký, trpký

שׂגר → ִמ ְשׂגָּ ר
נשׂא → ַמ ָשּׁה
משׁה
ֶ
✔

יִמ ַשׁח
ְ  ָמ ַשׁחq משׁח

ִמ ְשׁ ָחה
✔

ָמ ִשׁ ַיח
יִמ ַשְׁך
ְ  ָמ ַשְׁךq משְׁך

Mojžíš

(766×)

pomazat, natírat
pomazání / příděl
pomazaný (sv. olejem) / mesiáš
tahat, protáhnout

שׁכב → ִמ ְשׁ ָכּב
שׁכן → ִמ ְשׁ ָכּן
✔

יִמשׁ ֹל
ְ

I q . משׁל

ָמ ָשׁל
✔

יִמשׁ ֹל
ְ  ָמ ַשׁלII q . משׁל

ֶמ ְמ ָשׁ ָלה

říct výrok, podobenství / zaříkat, uřknout
podobenství / pořekadlo
vládnout
vláda / vladařská moc

ָשׁם → ִמ ָשּׁם
שׁמר → ִמ ְשׁ ָמר
שׁמר → ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
שׁנה → ִמ ְשׁנֶ ה
✔

(ִמ ְשׁ ָפּ ָחה )← ִשׁ ְפ ָחה

čeled / příbuzenstvo, klan

שׁפט → ִמ ְשׁ ָפּט
שׁקה → ַמ ְשׁ ֶקה
שׁקל ִמ ְשׁ ָקל
שׁרת → ְמ ָשׁ ֵרת
~371~

(300×)

Hebrejsko-český slovníček

שׁתה → ִמ ְשׁ ֶתּה
pl ְמ ִתים

col lidé

מות → ֵמת
ָמ ַתי
ָמ ְתנַ יִם

kdy ?, dokdy ?
bedra

נ
✔

נָ א

✔

נְ ֻאם
( ) נְ ֻאם יהוה
יִ נְ ַאף

✔

q נאף

 נִ ָבּא יִ נָּ ֵבאni נבא
יִתנַ ֵבּא
ְ ית
ָ  ִה ְתנַ ִבּhit

emfatická částice (~ „kéž, přece, prosím...“) (405×)
výrok

(376×)

(výrok Hospodinův)
cizoložit
být prorokem, prorokovat

(85/115×)

prorokovat pod vlivem ducha božího
( ducha Hospodinova & BaÓalova)

✔

נָ ִביא
 ִה ִבּיט ִיַבּיט וַ ֵיַּבּטhi נבט
 נָ ֵבל ִתּבֹּלI q . נבל

נְ ֵב ָלה
 וַ יְ נַ ֵבּלII pi . נבל

✔

נָ ָבל
נְ ָב ָלה

prorok

(315×)

dívat se, pozorně sledovat
vadnout, uvadnout
mrtvola
tupit
blázen, hlupák, tupec
bláznovství, tupost

נֵ ֶבל

báň, džbán, měch (vína)

✔

נֶ גֶ ב

jih / jižní země / Negeb

(110×)

✔

 ִהגִּ יד יַ גִּ יד וַ יַּ גֵּ דhi נגד

vypravovat, dát zprávu

(335/370×)

 ֻהגַּ ד וַ יֻּ גַּ דho

být oznámen, být vyprávěn

~372~
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✔

נֶ גֶ ד
ִמנֶּ גֶ ד
נָ גִ יד

✔

 נָ גַ ע יִ גַּ עq נגע
 ִהגִּ ַיע יַ גִּ יע וַ יַּ גַּ עhi

✔

(151×)

naproti
vévoda, vůdce
dotknout se

(107/150×)

zasáhnout / umožnit dotyk, zásah

נֶ גַ ע
 נָ גַ ף יִ גֹּף וַ יִּ גֹּףq נגף

ַמגֵּ ָפה
✔

proti, naproti, před / protější

נגשׁ נָ גַ שׁ יִ גַּ שׁ וַ יִּ גַּ שׁ

נְ ָד ָבה
נָ ִדיב
 נָ ַדד יִ דּוֹד וַ ִתּדּ ֹדq נדד

נִ ָדּה
 ִה ִדּ ַיח וַ יַּ ַדּחhi נדח

dotyk / bití, rána
porazit, bít ranami
rána, porážka / soužení
přiblížit se, přistoupit

(125×)

ochota / dobrovolná oběť
dobrovolník / šlechtic
být plachý / upláchnout
odpuzení / nečistota / menstruace
odehnat, zapudit

נְ ָד ָבה → נָ ִדיב
 נָ ַדר יִ דּ ֹרq נדר

 נֶ ֶדר/ נֵ ֶדר
 נָ ַהג יִ נְ ַהגq נהג

✔

✔

dát slib, zaslíbit
slib
hnát, popohánět

נָ ָהר

řeka / proud

 נָ ד יָ נוּד וַ יָּ נֻ דוּq נוד

být psancem

נָ וֶ ה

luh, pastviny

נוּח
ַ ָ יq נוח

mít klid, odpočívat

 יָ נִ ַיח ֵהנִ ַיחI. hi

nastolit pokoj, klid

(aram )  יַ נִּ ַיח ִהנִּ ַיחII. hi

postavit, vetknout

נוּחה
ָ ְמ

domov, místo odpočinutí / klid
~373~
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יחוֹח
ַ ִנ
✔

 נָ ס יָ נוּס וַ יָּ נָ סq נוס
נוּע וַ יָּ נַ ע
ַ  ֫ ָנעוּ ָתּq נוע
 ֵהנִ יף ָתּנִ יף וַ יָּ נֶ ףhi נוף

נוּפה
ָ ְתּ

uspokojující, libá vůně
utéct, prchnout

(155/159×)

kývat se, kymácet
mávat, pohybovat sem a tam
mávání / oběť mávání,
(pozvihování před oltářem)

נוֹרא
ָ
→ ( יראpt ni )
יִ זֶּ ה וַ יִּ ז

q נזה

cákat, stříkat

 ִהזָּ ה יַ זֶּ ה וַ יַּ זhi
 יִ נָּ זֵ רni נזר

נֵ זֶ ר

čelenka, diadém / koruna zasvěcení / nazír

נָ זִ יר

nazír, zasvěcenec

suf  ִהנְ ַ֫חנִ י יַ נְ ֵ֫חנִ יhi נחה

✔

 נָ ַחל יִ נְ ַחלq נחל
 ִהנְ ַח ְל ִתּי יַ נְ ִחילhi

✔

držet se / zasvětit se

vést, řídit
dědit, obdržet za dědictví
dát za dědictví, dát jako dědičný majetek

נַ ֲח ָלה

✔

נַ ַחל

✔

 נִ ַחם יִ נָּ ֵחםni נחם

✔

 נִ ַחם יְ נַ ֵחםpi

dědictví / dědičný podíl
potok
litovat, želet
těšit, potěšovat

(222×)
(141×)
(50/108×)
(50/108×)

ֲאנַ ְחנוּ → נַ ְחנוּ
נָ ָחשׁ

had

✔

נְ ח ֶֹשׁת

✔

 נָ ָטה יִ ֶטּה וַ יֵּ טq נטה

vztáhnout / natáhnout

✔

 ִה ָטּה יַ ֶטּה וַ יַּ טhi

natáhnout

✔

ַמ ֶטּה

měď, bronz

hůl / kmen

~374~

(139×)
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(75×)
(252×)

Hebrejsko-český slovníček

lože, kavalec

ִמ ָטּה
✔

 נָ ַטע יִ ַטּע וַ יִּ ַטּעq נטע
 נָ ַטשׁ יִ ַטּשׁhi נטשׁ

sázet
být neobdělaný, ležet ladem

יחוֹח
ַ ִנוח → נ
✔

 ִה ָכּה יַ ֶכּה וַ יַּ ְךhi נכה
 ֻה ָכּה וַ יֻּ כּוּho

(480/499×)

být bit, dostat ránu / být pobit
bodnutí / zásah / rána / porážka

ַמ ָכּה
נ ַֹכח
 ִה ִכּיר יַ ִכּיר וַ יַּ ֵכּרhi נכר

נֵ ָכר

naproti
pozorovat / poznávat
cizí / cizina / cizozemec / proselyta
cizinec / proselyta / pohan

נָ ְכ ִרי
נֵ ס

korouhev

 נִ ָסּה יְ נַ סּוּpi נסה

podrobit zkoušce

 נָ ַסְך יִ ְסּכוּq נסְך

odlévat, slévat, vlévat

נֶ ֶסְך
ַמ ֵסּ ָכה
✔

bít, pobít, tlouct

 נָ ַסע יִ ַסּעq נסע

úlitba (přídavek k oběti)
litý obraz, litá modla
vyrazit k tažení, vytáhnout

(136/146×)

עוּרים
ִ ְנַ ַער → נ
✔

נַ ַעל

sandál

נַ ַער

chlapec

נַ ֲע ָרה
עוּרים
ִ ְנ
✔

 נָ ַפל יִ פֹּלq נפל
 ִה ִפּיל יַ ִפּילhi

(239×)

dívka (mladá, neprovdaná žena)
dětství, mládí / mládež
padat
házet / shodit, svrhnout / porazit

פלא → נִ ְפ ָלאוֹת
~375~
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✔

נֶ ֶפשׁ
 ִה ִצּיב יַ ִצּיב וַ יַּ ֵצּבhi נצב

✔

 נַ ֵצּ ַחinf pi נצח

✔

 ִה ִצּיל יַ ִצּיל וַ יַּ ֵצּלhi נצל

vytrhnout, vyrvat / zachránit
střežit, pozorovat, chránit

( זָ ָכר::) נְ ֵק ָבה

žena, ženská / ženství / samice
být nevinný / být zproštěn viny

mstít se
pomsta, msta

נְ ָק ָמה
נֵ ר
את( יִ ָשּׂא
ָ  נָ ָשׂא )נָ ָשׂq נשׂא

lampa, svítilna, kahan
zvedat, pozvedat

 נִ ָשּׂא יִ נָּ ֵשׂאni

být pozvednut

 נִ ֵשּׂא יְ נַ ֵשּׂאpi

pozvednout, podržet nahoře

hit

zvednout se, pozvednout se

ַמ ָשּׂא

břemeno / daň / tribut

נָ ִשׂיא

kníže

()תּנַּ ֵשּׂא
ִ יִתנַ ֵשּׂא
ְ

 ִה ִשּׂיג יַ ִשּׂיג וַ יַּ ֵשּׂגhi נשׂג
נְ ֵשׁי

(191/213×)

bez viny / čistý

נָ ִקי
 נָ ַקם יִ קֹּםq נקם

✔

být v čele, řídit

 נָ ַצר יִ צֹּרq נצר

 נִ ָקּה יִ נָּ ֶקהni נקה

✔

postavit

kantor, liturgický předzpěvák

ְמנַ ֵצּ ַח

✔

(754×)

masseba, posvátný sloup

( ַמ ֵצּ ָבה ) > יצב

(pt pi )

duše / živá bytost / síla

dosáhnout, dostihnout

ִא ָשּׁה → נָ ִשׁים
נְ ָשׁ ָמה

 נָ ַשׁק יִ ַשּׁק וַ יִּ ַשּׁקq נשׁק

נֶ ֶשׁר
נְ ִת ָיבה

dech / dýchání
políbit, líbat
orel
cesta, stezka
~376~

(597/654×)

(130×)
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 נָ ַתְך ִתּ ַתְּךq נתְך

✔

 נָ ַתן וַ יִּ ֵתּןq נתן

יֻתּן וַ יֻּ ַתּן
ַ

vylévat
dát

 נִ ַתּן יִ נָּ ֵתןni

být dán

ho/q.pas

""

 נָ ַתץ יִ תֹּץ וַ יִּ תֹּץq נתץ

zbořit

 נִ ַתּ ְק ִתּי יְ נַ ֵתּקpi נתק

odtrhnout

 נָ ַתשׁ ֶאתּשׁq נתשׁ

vykořenit

(2010×)

ס
✔

 ָס ַבב ַסבּ ִֹתי יָ סֹבq סבב

kroužit / točit se / obcházet

(161×)

יִ סֹּב ְתּ ֻס ֶ֫בּינָ ה

✔

ָס ִביב

okolo

 ָסגַ ר יִ ְסגֹּרq סגר

zavřít, uzavřít

 נָ סוֹג יִ ֫סּגוּni סוג

couvnout, vrátit se

✔

(336×)

סוֹד

důvěrné obecenství / zpověď / porada

סוּס

kůň

(137×)

→ ספר
סוֹפר
ֵ

✔

 ָסר יָ סוּר וַ יָּ ַסרq סור
 ֵה ִסיר יָ ִסיר וַ יָּ ַסרhi

ִסיר
✔

uhnout, odchýlit se

(156/299×)

vzdálit, odstranit

(134/299×)

hrnec, nádoba

ֻס ָכּה

chýše / stánek z listí

ֶס ָלה

?? (hudební značka? / pomlka? /
/ zvýšení či změna hlasu? )

 ָס ַל ְח ָתּ יִ ְס ַלחq סלח

✔

ֶס ַלע

odpustit
skála

~377~
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ָס ַמְך וַ יִּ ְסמְֹך

ס ֶֹלת

krupice / pšeničná mouka

סמְך

položit, vložit / podpořit

ַסף
✔

 ָס ַפד וַ ִתּ ְספֹדq ספד

naříkat

 ָס ַפר יִ ְספֹּרq ספר

počítat

 ִס ַפּ ְר ִתּי יְ ַס ֵפּרpi

ִמ ְס ָפּר

✔

počet / číslo

(134×)

ֵס ֶפר

spis / kniha, svitek / dopis

(185×)

סוֹפר
ֵ

písař

 יִ ְס ְקלוּsuf וּס ָק ֻלנִ י
ְ q סקל

ָס ִריס
✔

(107×)

vypravovat

✔

✔

práh

 ִה ְס ִתּיר יַ ְס ִתּיר וַ יַּ ְס ֵתּרhi סתר
 נִ ְס ַתּר יִ ָסּ ֵתרni

kamenovat (exekuce trestu smrti)
dvořan / eunuch
skrývat
skrývat se

ֵס ֶתר

skrýš

ע
(ָעב ) > עוב
✔

 ָע ַבד יַ ֲעבֹדq עבד

✔

ֶע ֶבד

✔

ֲעב ָֹדה

✔

ַבּ ֲעבוּר

✔

 ָע ַבר יַ ֲעבֹרq עבר

mračno, oblak
sloužit / pracovat / otročit / ctít
sluha / otrok

(800×)

služba / bohoslužba (

145×)

kvůli, pro / aby
přejít, překročit, přebrodit /
/ protáhnout (zemi)

 ֶה ֱע ִביר וַ יַּ ֲע ֵברhi

ֵע ֶבר

(271/289×)

převést, dát projít
druhá strana / naproti

~378~
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✔

propr Hebrej / hebrejský

ִע ְב ִרי
ֶע ְב ָרה

zuřivost, nával hněvu

( ֲעבֹת )← ֶח ֶבל

provaz, šňůra

( שׁוֹר,ֵעגֶ ל )← ַפר

býček / tele
jalovice, mladá kráva

ֶעגְ ָלה

kára, vůz

ֲעגָ ָלה
✔

ַעד

trvající budoucnost, věčnost / vždy /
/ prep do, až do

(1263×)

(עוד → ֵעד)וּת
יעד → ֵע ָדה
ֵע ֶדר
 ֵה ִעיד וַ יָּ ַעדhi עוד

ֵעד
ֵעדוּת
✔

עוֹד
ָעוֶ ל
ַעוְ ָלה

stádo
dosvědčit, složit svědectví
svědek
svědectví / osvědčení, dekret
(trvání) / ještě / už / již

(490×)

bezpráví
" " , podlost

→ עלם
עוֹלם
ָ

✔

ָעוֹן
 ָעפוּ יָ עוּףq עוף

✔

עוֹף
 ִעוֵּ ר יְ ַעוֵּ רpi עור

ִעוֵּ ר
עוֹר

přestupek, přečin, zločin

(231×)

létat
ptactvo col
oslepit
nevidomý, slepec
kůže, pokožka, useň

 עֹז/ עזז → ַעז
~379~

(70×)
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ֵעז
✔

✔
✔

 ָעזַ ב יַ ֲעזֹבq עזב

opustit, zanechat

 ָעזַ ז יָ עֹזq עזז

být mocný, silný

ַעז

mocný, silný, dravý / vzpurný

עֹז

moc, síla

 ָעזַ ר יַ ֲעזֹרq עזר

ַעיִ ן

ַמ ְעיָ ן
✔

ִעיר ָע ִרים ָע ֵרי
(II. עֹל עוֹל )> עלל

✔
✔
✔
✔
✔

být ku pomoci, pomáhat

(90×)

q obklíčit / pi ověnčit, korunovat
koruna, věnec

ֲע ָט ָרה
ֵעין

(203/214×)

pomoc

 ֶעזְ ָרה/ ֵעזֶ ר
עטר

✔

koza

 ָע ָלה יַ ֲע ֶלה וַ יַּ ַעלq עלה

oko / pramen

(866×)

pramen
město

(1100×)

jho, chomout
jít vzhůru, stoupat

(612/888×)

 נַ ֲע ָלה יֵ ָע ֶלה וַ ֵתּ ֲעלוּni

být pozvednut, být pozdvižen / zvednout se

 ֶה ֱע ָלה יַ ֲע ֶלה וַ יַּ ַעלhi

vyvést vzhůru / obětovat celopalem (255/888×)

()עוֹלה
ָ
ע ָֹלה

ַעל־
 ִמ ַמּ ַעל/ ַמ ַעל

zápalná oběť, celopal (ř ὁλοκαυστον) (287×)
prep na, nad, nahoře
nahoře / shora, svrchu

ַמ ֲע ֶלה

stupeň, podium

ַמ ֲע ָלה

stupeň, schodiště / vystupování

ֲע ִליָּ ה

horní pokoj, prostor v patře budovy

ֶע ְליוֹן

nejvyšší, horní / svrchovaný /
/ Nejvyšší (titul Boha Izraelského)

ל־כּן
ֵ ֵכּן → ַע
~380~
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עוֹלל
ֵ עוֹל ְל ָתּ ְתּ
ַ po עלל

zabývat se (čím), jednat

ֲע ִל ָילה

jednání, čin / zaměstnání

ַמ ֲע ָלל

jednání, čin, skutek

עלם
✔

עוֹלם
ָ

být tajný, utajený
věk / věčnost, veškerý čas,
trvání v čase

✔

(עוֹלם
ָ )עד
ַ עוֹלם
ָ ְל

✔

 ַעמּוֹsuf  ַע ִמּיםpl ַעם

✔

 ִעמּוֹsuf ִעם

✔

 ָע ַמד יַ ֲעמֹדq עמד

✔

ַעמּוּד
ַעמּוֹן

navěky, navždy
lid, dav / národ

(1870×)

prep s, se, při, spolu

(1093×)

stát, stavět / obstát

 ֶה ֱע ִמיקhi עמק

ֵע ֶמק
ֵענָ ב

(106×)

lopota, námaha, marné úsilí
(q být hluboký ) prohloubit, učinit hlubokým
dolina, hlubina / nížina
vinný hrozen

 ָענָ ה וַ יַּ ַעןI

q . ענה

odpovědět

✔

יתי ֶא ֱענֶ ה
ִ ִ ָענII

q . ענה

být pokorný

(309/316×)

pokořit, ponížit

ָענָ ו

pokorný, skromný, nenáročný

ָענִ י

pokořený, nešťastný

ֳענִ י

pokoření, trápení

ָענָ ן
✔

(111×)

propr Amón, Amónovci; kral Ammon,

✔

 ִענָּ ה ְתּ ַענֶּ הpi

(435/522×)

sloup, pylon

Ammonitští

ָע ָמל

(440×)

ָע ָפר

mrak, oblak
prach (suchá, jemná zemina či prsť)
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✔

ֵעץ ֵע ִצים

stromy col, strom / dříví, dřevo

(330×)

יעץ → ֵע ָצה
עצם
ָעצוּם
✔

ֶע ֶצם ֲע ָצמוֹת & ֲע ָצ ִמים
 ָע ַצר יַ ְעצֹרq עצר

ָע ֶקב
יַ ֲעקֹב

být hojný, zdatný
hojný, zdatný, rázný
kost / tělesné pozůstatky
uzavřít, znemožnit, držet v mezích
1. pata / 2. podlý, úskočný
propr Jákob

ֵע ֶקב

conj protože, kvůli

✔

ֶע ֶרב

večer

✔

ֲע ָר ָבה
 ֵע ָרה יְ ָע ֶרהpi ערה

ָערוֹם

nahý

ֵע ֶרְך
( טול::) ערל
ָע ֵרל
ָע ְר ָלה

✔

seřadit, srovnat, uspořádat
pořádek, řád / odhadní cena
být neobřezaný
neobřezaný
předkožka
šíje, týl

ֵע ֶשׂב

bylina

 נַ ֲע ָשׂה יֵ ָע ֶשׂהni

✔

hrůzovládce, krutovládce

ע ֶֹרף

 ָע ָשׂה יַ ֲע ֶשׂה וַ יַּ ַעשׂq עשׂה

ַמ ֲע ֶשׂה

(134×)

obnažit
nahota, ohanbí

 ָע ַרְך יַ ֲער ְֹךq ערְך

(249×)

pustina, krajina bez vody

ֶע ְרוָ ה

ָע ִריץ

(123×)

činit, dělat, konat
být konán / být udělán
čin, dílo / výrobek
~382~
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✔

 ֲע ָשׂ ָרה/ ֶע ֶשׂר

✔

ֲע ִשׂ ִירי

desátý

ֶע ְשׂ ִרים

dvacet

ִע ָשּׁרוֹן
✔

deset

ַמ ְע ֵשׂר

(511×)

(315×)

desetina, desátý díl (míra)
desátek / desetina

עשׁר → ָע ִשׁיר
ָע ָשׁן
 ָע ַשׁק ַתּ ֲעשׁ ֹקq עשׁק
 ֶה ֱע ַשׁ ְר ִתּי יַ ֲע ִשׁירhi עשׁר

(být bohatý) / obohacovat, zbohacovat
boháč

ע ֶֹשׁר

bohatství

ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר

✔

ֵעת
ַע ָתּה
ַעתּוּד
יֶ ְע ַתּר

utiskovat, vydírat

ָע ִשׁיר
✔
✔

dým, kouř

q עתר

jedenáct
doba, lhůta, období, určitý čas

(296×)

nyní, teď

(433×)

kozel
úpěnlivě prosit, doprošovat se

~383~
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פ
✔

ֵפּ ָאה
פגע

narazit / napadnout / potkat (koho)

ֶפּגֶ ר

mrtvola, mršina

 ָפּ ָדה יִ ְפ ֶדהq פדה

✔

vykoupení

 ִפּיcs ֶפּה

ústa /ostří

✔

פֹּה
 יָ פוּצוּq פוץ
 ֵה ִפיץ יָ ִפיץhi

 ָפּ ַחד יִ ְפ ַחדq פחד

ַפּ ַחד
ֶפּ ָחה
 נִ ְפ ָלאת יִ ָפּ ֵלאni פלא

נִ ְפ ָלאוֹת
ִפּ ֶלגֶ ת

 ְתּ ַפ ֵלּטpi פלט

ָפּ ִליט
יטה
ָ ְפּ ֵל
יִת ַפּ ֵלּל
ְ  ִה ְת ַפּ ֵלּלhit פלל

✔

(500×)

dle, podle
zde /sem

(60×)

rozptýlit se, rozprchnout se /
rozprášit (nepřátele)

ַפּח

pt pl

(83×)

vykoupit, vyplatit / osvobodit

ְפּדוּת

ְל ִפי

✔

strana, okraj

ְתּ ִפ ָלּה
ְפּ ִל ְשׁ ִתּי

osidlo, sklápěcí past
chvět se, třást se (strachem)
rozechvění, strach
dřevěné uhlí, žhoucí uhlí
být neobyčejný, být obdivuhodný
divy Hospodinovy
ženina, vedlejší žena (srv ř παλλαξ lat pellex)
utéct, uniknout, vyváznout
utečenec
uniknutí, záchrana
modlit se, prosit
modlitba, přímluva
propr Pelištejci; kral Filistinští
~384~
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✔

ֶפּן

✔

 ָפּנָ ה יִ ְפנֶ ה וַ ֵ֫תּ ֶפןq פנה

✔

ָפּנִ ים
ְל ָפנִ ים

✔

od (něčeho)

ִפּנָּ ה

ohbí, roh / bašta

ֶפּ ַסח

pascha, velikonoce (kral přesnice)

ִפּ ֵסּ ַח

kulhavý (nepoužitelný v kultu)

ַפּ ַעם
ַפּ ֲע ַמיִם
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים
 ָפּ ַקד יִ ְפקֹדq פקד

ְפּ ֻק ָדּה
קּוּדים
ִ ִפּ
✔

✔

dílo, činění, konání
krok, ráz / ...-krát

sedmkrát
starat se o, dohlížet

 ָפּ ַרח יִ ְפ ַרחq פרח

(234/303×)

dohled, správa
ustanovení, pokyny (Boží)

býk (mladý)

ְפּ ִרי

(118×)

dvakrát

ַפּר

 ָפּרוּ יִ ְפ ֶרהq פרה

(2127×)

dělat, činit, páchat, zhotovit

otevřít (oči)

 נִ ְפ ְרדוּ יִ ָפּ ֵרדni פרד

(116/134×)

tesaný obraz boha, modla

 ָפּ ַקח יִ ְפ ַקחq פקח

ָפּ ָרה

(133×)

dříve

ִמ ְפּנֵ י

פ ַֹעל

✔

tvář, obličej / líc, popředí / povrch

prep před

 ָפּ ַעל יִ ְפ ַעלq פעל

✔

obrátit se, ohlédnout se

ִל ְפנֵ י

()פּ ִסיל
ָ ֶפּ ֶסל ְפּ ִס ִילים

✔

conj aby ne

(133×)

kráva
oddělit, rozejít se
být plodný / plodit, nést ovoce
ovoce, plodiny
bujet, pučet
~385~
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ָפּר ֶֹכת

vnitřní opona, závěs (před velesvatyní)

ַפּ ְרעֹה

faraon

ַפּ ְר ָסה

pazneht, kopyto (rozdělené)

 ָפּ ַרץ יִ ְפר ֹץq פרץ

protrhnout, trhat, učinit průlom

 ֵה ֵפר יָ ֵפרhi פרר

mařit, zrušit, učinit neplatným (slib, smlouvu)

 ָפ ַרשׂ יִ ְפר ֹשׂq פרשׂ

kůň / jezdec / jízda, jezdectvo

ְפּ ָרת

propr Eufrat

 ָפּ ַשׁע יִ ְפ ַשׁעq פשׁע

ֶפּ ַשׁע
ִפּ ְתאֹם

✔

svléknout
být nevěrný, vzpurný
nevěrnost, vzpoura, zločin
náhle, překvapivě, znenadání

ית יְ ַפ ֶתּה
ָ  ִפּ ִתּpi פתה

svést, zlákat / přemluvit

 ָפּ ַתח יִ ְפ ַתּחq פתח

otevřít

 נִ ְפ ַתּח יִ ָפּ ַתחni

✔

rozprostírat se / rozestřít, rozšířit

ָפּ ָרשׁ

 ָפּ ַשׁט וַ יִּ ְפ ַשׁטq פשׁט

✔

(274×)

ֶפּ ַתח

(135×)

být otevřen, být volný / otevřít se
otvor, vchod / brána

~386~
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צ
✔

צאֹן
 ָ ֽצ ְבאוּ יִ ְצ ְבּאוּq צבא

✔

ָצ ָבא
יהוה ְצ ָבאוֹת
ְצ ִבי
 ִצדּוֹsuf ַצד

✔

 ָצ ַד ְק ָתּ יִ ְצ ַדּקq צדק
 ִה ְצ ִדיקוּ יַ ְצ ִדּיקhi

brav, malý dobytek (ovce a kozy)

(274×)

táhnout do boje
oddíl, šik, voj

(486×)

„Hospodin zástupů“
chlouba, okázalost, nádhera
strana, bok
být spravedlivý, být v právu
konat spravedlnost / vyhlásit za spravedlivé

✔

ַצ ִדּיק

spravedlivý

(206×)

✔

ֶצ ֶדק

spravedlnost, to správné

(119×)

✔

ְצ ָד ָקה

spravedlnost, spravedlivé konání,
ospravedlnění

✔

ָצ ֲה ַריִם

poledne

ַצוָּ אר

krk, šíje

(!)  ִצוָּ ה יְ ַצוֶּ ה וַ יְ ַצוpi צוה

přikázat

✔

ִמ ְצוָ ה
q צום

צוֹם
(וַ יָּ ַצר )← צרר

✔

(485/494×)

příkaz, přikázání, rozkaz

půst, postění / postní doba
sevřít / dotírat, sužovat

ָמצוֹר

sevřený / opevněný (sevřený hradbou)

q צחק

יִ ְצ ָחק

(181×)

postit se

q צור

צוּר
(יִ ְצ ַחק )← שׂחק

(157×)

skála
smát se / laškovat, laskat se
propr Izák

~387~
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ִציּוֹן

propr Sijón; kral Sion

ִציץ

květ, kvítek

ֵצל
יִ ְצ ַלח

q צלח

 ִה ְצ ִל ַיח יַ ְצ ִל ַיח וַ יַּ ְצ ַלחhi

dařit se, mít úspěch

ֶצ ֶלם

zobrazení / obraz, socha

ֵצ ָלע

žebro / prkno / dveřej / balkon

ִצנָּ ה
ָצ ִעיר
( ָצ ַעק יִ ְצ ַעק )← זעקq צעק

ְצ ָע ָקה
 יִ ֶצףI jus q . צפה

✔

stín, zastínění

učinit úspěšným, přivést ke zdaru

 ָצ ַמח יִ ְצ ַמחq צמח

✔

(154×)

ָצפוֹן
 ִצ ָפּה וַ יְ ַצףII pi . צפה

ִצפּוֹר
 ָצ ַפן יִ ְצפֹּןq צפן

klíčit, rašit
velký štít, pavéza
nedůležitý, skrovný, nejmladší
křičet, úpěnlivě volat (o pomoc)
křik, úpěnlivé volání
sledovat, mít hlídku, špehovat
sever

(152×)

potáhnout (zlatem)
ptactvo col/ pták / vrabec
schovávat, ukrývat

 ָצ ָרה/ צרר → ַצר
ָצ ַר ַעת
( pt > )  ְמצ ָֹרע/ רוּע
ַ ָצ
 ָצ ַרף ֶא ְצר ֹףq צרף

✔

 ַצר יֵ ַצר וַ יֵּ ֶצרq צרר
 ֵה ַצר יָ ַצר וַ יָּ ַצרhi

kožní nemoc / plíseň/ malomocenství
malomocný
tavit / tříbit, vyzkoušet
být úzký, těsný / být nepřítelem
sužovat, ohrožovat

✔

ַצר

✔

ָצ ָרה

nepřítel
tíseň, ohrožení, nouze
~388~
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ק
✔

וַ יִּ ְקבֹץ

✔

 ָק ַבר וַ יִּ ְקבֹּרq קבר

 ָק ַבץq קבץ

✔

ֶק ֶבר
q קדד

וַ יִּ קֹּד

shromáždit

(127×)

pohřbít

(133×)

hrob

(70×)

poklonit se, padnout na kolena

קדשׁ → ָקדוֹשׁ
 ִק ַדּ ְמ ִתּי ֲא ַק ֵדּםpi קדם

✔

ֶק ֶדם
ֵק ְד ָמה
ָק ִדים

✔

 ָק ַדשׁ יִ ְק ַדשׁq קדשׁ
 ִק ַדּשׁ יְ ַק ֵדּשׁpi

ָקדוֹשׁ

✔

ק ֶֹדשׁ
ִמ ְק ָדּשׁ
ָק ָהל
 נִ ְק ֲהלוּ וַ יִּ ָקּ ֵהלni קהל
 ִה ְק ִהילוּ יַ ְק ִהילhi

východ, východní strana
být svatý

(172×)

svatý

(116×)

svatost / svatyně

(469×)

svaté místo, svatyně
shromáždění, společenství lidu

(123×)

shromáždit se
shromáždit, svolat shromáždění

ק ֶֹה ֶלת
יתי יְ ַקוֶּ ה
ִ ִ ִקוּpi קוה

ִתּ ְקוָ ה
ָקו
✔

předešlý / dříve

vysvětit

✔

✔

pravěk, dávný čas / východ / dříve, vpředu

světit

 ִה ְק ִדישׁ יַ ְק ִדישׁhi

✔

být vpředu, jít vstříc

קוֹל

kazatel
mít naději, napjatě čekat
naděje
napětí / měřicí pásmo
hlas / zvuk / tón
~389~
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✔

 ָקם יָ קוּם וַ ָיּקםq קום

קוֹמה
ָ

růst / výška

ָמקוֹם

místo

✔

 ָק ַטל יִ ְקטֹלq קטל

✔

 ָקטֹן יִ ְק ַטןq קטן

být malý

✔

 ָק ָטן/ ָקטֹן

malý

✔

 ִק ְטּרוּ יְ ַק ֵטּרpi קטר

ְקט ֶֹרת

vykuřovat kadidlem, pálit kadidlo

ַקיִ ץ

léto

ִקיר

stěna, zeď
být lehký, hbitý / nemít cenu,
být bezvýznamný

 ִק ֵלּל יְ ַק ֵלּלpi

zlořečit

ַקל
ְק ָל ָלה
 ִקנֵּ א יְ ַקנֵּ אpi קנא

ִקנְ ָאה
 ָקנָ ה יִ ְקנֶ ה וַ יִּ ֶקןq קנה

✔

ִמ ְקנֶ ה

lehký, hbitý
kletba, zlořečení
být žárlivý, žárlit
žárlivost, horlivost
koupit, získat
majetek / (stav dobytka) stádo

ָקנֶ ה

/rákosové/ stéblo, prut

קסם

věštit

 ָק ֵצה/ קצץ → ֵקץ
(קצה ) קצץ

(115/115×)

dým z kadidla, obětní dým / vykuřování /
/ kadidlo

לּוֹת וַ ֵתּ ַקל
ָ  ַקq קלל

(401×)

zabíjet

(obětovat)

✔

(406/628×)

pozvednout, postavit / dát povstat (146/628×)

 ֵה ִקים יָ ִקים וַ יָּ ֶקםhi

✔

vstát, povstat

utnout, oddělit
~390~
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קצר → ָק ִציר
 ָק ַצף יִ ְקצ ֹףq קצף

ֶק ֶצף
( ִק ֵצּץ יְ ַק ֵצּץ ) קצהpi קצץ

✔

ִמ ְק ֵצה

napořád, odevšad

ָק ִציר
 ָק ָרא יִ ְק ָראI q . קרא
 נִ ְק ָרא יִ ָקּ ֵראni

✔

 ָק ָרה יִ ְק ָראq  קרה/ II. קרא

ִל ְק ַראת
 ָק ַרב יִ ְק ַרבq קרב
 ִה ְק ִריב יַ ְק ִריב וַ יַּ ְק ֵרבhi

✔
✔

sklízet, žít
sklizeň
volat / jmenovat / číst

(661/730×)

předčítání / čtení / Čtení
jít vstříc, potkat se, setkat se

(140×)

vstříc

(121×)

být blízko / blížit se
přinést

ָק ֵרב
✔

konec, okraj

být volán / být pojmenován

ִמ ְק ָרא
✔

utnout, ustřihnout
to nejzazší, konec

 ָק ַצר יִ ְקצֹרq קצר

✔

rozlícení, rozezlení

 ָק ֶצה/ ֵקץ

ָק ָצה

✔

být rozezlen, rozlícen

blízko / bližní

ָק ְר ָבּן

dar

ְבּ ֶק ֶרב

nitro / vnitřek / střed
uvnitř / uprostřed / mezi

קרב → ָקרוֹב
ִק ְריָ ה
ֶק ֶרן
 ָק ַרע וַ יִּ ְק ַרעq קרע

(177/293×)

blízký

ָקרוֹב

ֶק ֶרב

(107/293×)

osada, sídlo / tvrz
roh
rvát / roztrhnout / odtrhnout
~391~
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ֶק ֶרשׁ
 ִה ְק ִשׁיב יַ ְק ִשׁיבhi קשׁב
 ָ ֽק ְשׁ ָתה יִ ְק ֶשׁה וַ יִּ ֶקשׁq קשׁה
 ִה ְק ָשׁה וַ יֶּ ֶקשׁhi

prkno, deska
věnovat pozornost, pozorně sledovat
být tvrdý / být těžký / být krutý
zatvrdit

ָק ֶשׁה
 ָק ַשׁר יִ ְקשׁ ֹרq קשׁר

ֶק ֶשׁת

tvrdý / těžký
být statný / přivázat / spiknout se
luk / oblouk, duha

ר
✔
✔

(!)  ָר ָאה יִ ְר ֶאה וַ יַּ ְראq ראה
 נִ ְר ָאה יֵ ָר ֶאה וַ יֵּ ָראni

dát se vidět, ukázat se / zjevit se

 ֶה ְר ָאה יַ ְר ֶאה וַ יַּ ְראhi

✔
✔

ַמ ְר ֶאה
רֹאשׁ
אשׁית
ִ ֵר
אשׁית
ִ ְבּ ֵר

✔

ִראשׁוֹן
ָבּ ִראשׁוֹנָ ה
( ַרבּוּ )← רבהq רבב

✔

ַרב
ַר ַבּת

✔

(1129/1303×)
(102/1303×)

dát vidět, ukázat / zjevit

ר ֶֹאה
✔

vidět, spatřit, hledět

ר ֹב
ָלר ֹב
ְר ָב ָבה

vidoucí (prorok)
vizáž, vzhled / jev

(103×)

hlava / vrchol / začátek

(596×)

začátek / prvotina /to nejlepší
propr

„Na počátku“, Genesis

první / dřívější

(182×)

dříve, prve
být mnohý, četný, hojný
mnohý, bezpočetný / mnoho

(474×)

mnoho / dost
množství, hojnost / mnohý
nesmírně
bezpočet / deset tisíc, desetitisíce
~392~
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 ִרבּוֹא/ ִרבּוֹ
יָ ָר ְב ָעם
ית יִ ְר ֶבה וַ יִּ ֶרב
ָ  ָר ִבq רבה

deset tisíc, desetitisíce
propr Jarobeám; kral Jeroboám

(104×)

být mnohý

()← רבב

✔

 ִה ְר ָבּה יַ ְר ֶבּה וַ יֶּ ֶרבhi

rozmnožit, učinit početným

(162/225×)

יעי
ִ ַא ְר ָבּ ָעה → ְר ִב
 ָר ַבץ וַ ִתּ ְר ַבּץq רבץ
 ָרגַ ז יִ ְרגַּ זq רגז

✔

ֶרגֶ ל
(denom )  וַ יְ ַרגֵּ לpi רגל
ֶרגַ ע
יתם ִתּ ְר ֶדה
ֶ  ְר ִדq רדה

✔

 ָר ַדף יִ ְרדּ ֹףq רדף

✔

רוּח
ַ
ֵר ַיח

✔

 ָרם יָ רוּםq רום

ležet
chvět se, být neklidný / trnout
noha
vyzvědět, vyslídit, vyšpehovat
chvíle / okamžik
panovat
pronásledovat, honit, štvát

čich / vůně
pozvednout, zvedat / být pozdvižen /

zvedat / pozdvihnout (oběť)

רוּמה
ָ ְתּ
ָמרוֹם
 ֵה ִריעוּ יָ ִר ַיע וַ ָ֫יּ ַרעhi רוע

oběť pozdvihování
výšina poet
hlaholit, hlaholem chválit /
/ spustit válečný ryk

רוּעה
ָ ְתּ
ָרץ יָ רוּץ וַ ָ֫יּ ָרץ

(378×)

(189×)

dát vyrůst / vychovat / postavit / vyvýšit

 ֵה ִרים יָ ִרים וַ יָּ ֶרםhi

✔

(131/143×)

duch / dech / vítr

/ být vznešený
רוֹמם
ֵ ְרוֹמ ְמ ִתּי י
ַ po

(247×)

רוץ

hlahol / bojový křik
běžet, prchat
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ָרץ
רחב
✔

běžec, spěšný posel
být široký / rozšířit se

ָר ָחב

široký, prostranný

ר ַֹחב

šíře, prostor

ְרחֹב

prostranství, náves

(101×)

רחק → ָרחוֹק
✔

 ִר ַחם יְ ַר ֵחםpi רחם

ֶר ֶחם
✔

( jen pl ) ַר ֲח ִמים

mateřské lůno, děloha
slitování

 ָר ַחץ יִ ְר ַחץq רחץ

mýt, omývat

 ָר ַחק יִ ְר ַחקq רחק

být daleko, být vzdálený

✔

ָרחוֹק
ֶמ ְר ָחק

✔

slitovat se, být milostiv

 ָרב יָ ִריבq ריב

ִריב

daleký, vzdálený / opodál
dálka, dálava
mít spor, soudit se, přít se
soudní pře, spor

ַ
רוּח → ֵר ַיח

 ֵרק/ ִריק
ֵר ָיקם
 ָר ַכב יִ ְר ַכּבq רכב

✔

ֶר ֶכב
ֶמ ְר ָכּ ָבה

✔

ְרכוּשׁ
ִרמּוֹן

✔

ָתּר ֹן

q רנן

ִרנָּ ה

prázdný, marný / prázdnota
naprázdno, s prázdnou (bez kořisti)
jet, vézt se
vůz / vozba
vůz / vozy, vozba
majetek, jmění / dědictví
granátové jablko
jásat, výskat
jásot, výskot / bědování
~394~
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רעע → ַרע
✔

(II. ֵר ַע )> רעה

✔

ָר ָעב

bližní, druh

(187×)

hlad

(101×)

רעע → ָר ָעה
✔

 ָר ָעה יִ ְר ֶעהq רעה

(168/168×)

pastýř

ר ֶֹעה
ַר ֲענָ ן
✔

pást

 ַרע יֵ ַרע וַ יֵּ ַרעq רעע
 ֵה ַרע יָ ֵר ַע וַ יָּ ַרעhi

zelený, bujně rostoucí
být zlý, být špatný
konat zlo, působit zlé

✔

ַרע

✔

ָר ָעה
 ָ ֽר ֲע ָשׁה יִ ְר ַעשׁq רעשׁ
 ָר ָפא יִ ְר ָפּאq רפא

zlý / zlo

(356×)

zlo, zloba, špatnost

(311×)

chvět se, třást se, dunět
uzdravit, léčit
lékař

ר ֵֹפא
 ָר ָפה יִ ְר ֶפּה וַ ִ֫יּ ֶרףq רפה

být mátožný, skleslý

רוץ → ָרץ
✔

 ָר ָצה יִ ְר ֶצהq רצה

ָרצוֹן
 ָר ַצח יִ ְר ַצחq רצח

רצץ
✔

ַרק

mít zalíbení, zalíbit si
zalíbení, obliba
zabít
zlámat, zdrtit / utiskovat
jen, pouze

ִריק → ֵרק
✔

 ָר ַשׁ ְע ִתּי ִתּ ְר ַשׁעq רשׁע

být vinen, být svévolný, úmyslně konat
bezpráví / být bezbožný, hřešit

 ִה ְר ִשׁ ַיע יַ ְר ִשׁ ַיעhi

ֶר ַשׁע

svévole, zvůle / nespravedlnost
~395~
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✔

ָר ָשׁע

svévolník / bezbožník

(263×)

ירשׁ → ֶר ֶשׁת

שׂ
✔

 ָשׂ ַבע יִ ְשׂ ַבּעq שׂבע

ָשׂ ֵב ַע
שׂגב
ִמ ְשׂגָּ ב
✔

ָשׂ ֶדה
ֶשׂה
 ָשׂשׂ יָ ִשׂישׂq  שׂישׂ/ שׂושׂ

ָמשׂוֹשׂ
ָשׂשׂוֹן
✔

(שׂחק )← צחק

✔

ָשׂ ָטן

✔

ֵשׂ ָיבה
 ִשׂ ַיח יָ ִשׂ ַיחq שׂיח

✔

 ָשׂם יָ ִשׂים וַ יָּ ֶשׂםq שׂים

být sytý
sytý, nasycený
být nepřístupné vysoký, nedobytný
nepřístupné místo / tvrz, hrad
pole (otevřené místo)

(320×)

ovce
veselit se, rozjařit
veselí, veselost
veselí, rozjařilost
smát se / vysmívat se / laškovat
osočovatel, žalobce / satan
šediny / stáří
myslet na, přemítat
položit, klást / ustanovit

(582/586×)

שׂושׂ → ִשׂישׂ
שׂכר → ָשׂ ִכיר
 ִה ְשׂ ִכיל יַ ְשׂ ִכילhi שׂכל
 ָשׂ ַכר וַ יִּ ְשׂכֹּרq שׂכר

jednat rozumně, prozíravě
najmout / pronajmout / propachtovat

ָשׂ ָכר

odměna, mzda / zásluha

ָשׂ ִכיר

nádeník / nájemník

ְשׂמאֹל

levá strana / levý / nalevo
~396~
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✔

 ָשׂ ַמח יִ ְשׂ ַמחq שׂמח

ָשׂ ֵמ ַח
✔

ִשׂ ְמ ָחה
ִשׂ ְמ ָלה

✔

 ָשׂנֵ א יִ ְשׂנָ אq שׂנא

ִשׂנְ ָאה

✔
✔

radostný
radost

(90×)

plášť, vrchní roucho
nenávidět

(129/146×)

nenávist, zášť

ָשׂ ִעיר

kozlovitý démon, chlupatý kozlovitý ďas

ֵשׂ ָער

chlupy, vlasy

ְשׂע ָֹרה

ječmen / ječný

ָשׂ ָפה

břeh, lem / rty

ַשׂק

pytel / žíněné roucho

ַשׂר

správce, úředník / velitel /kníže

ָשׂ ִריד
✔

být radostný, mít radost, radovat se (126/154×)

 ָשׂ ַרף ִתּ ְשׂר ֹףq שׂרף

(176×)

(421×)

uprchlík (ten, kdo vyvázl)
spálit (ohněm)

שׂושׂ → ָשׂשׂוֹן

~397~
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שׁ
✔

( ְשׁ· )← ֲא ֶשׁר/ · ַשׁ/ ·ֶשׁ
 ָשׁ ַאג יִ ְשׁ ַאגq שׁאג

✔

particula relationis že, co / jenž, který / protože
(138×)
mručet, řvát (lev)

ְשׁאוֹל

Šeol / říše smrti, záhrobí / prázdnota, podsvětí
(65×)

ָשׁאוּל

propr Saul

✔

 ָשׁ ַאל יִ ְשׁ ַאלq שׁאל

✔

 נִ ְשׁ ַאר יִ ָשּׁ ַארni שׁאר
 ִה ְשׁ ִאיר יַ ְשׁ ִאירhi

ptát se, zeptat se
zůstat, zůstávat

(406×)
(162/171×)
(133×)

zanechat, ušetřit

ְשׁ ָאר
ְשׁ ֵא ִרית
 ָשׁ ָבה וַ יִּ ְשׁ ְבּq שׁבה

ְשׁ ִבי
ְשׁבוּת

zůstatek
pozůstatek / pozůstalý lid
odvést do zajetí, zajmout
zajetí / zajatci
zajetí

בוּע
ַ ִשׁ ְב ָעה → ָשׁ
בוּעה
ָ שׁבע → ְשׁ
שׁבה → ְשׁבוּת
 ִשׁ ַבּ ְח ִתּי ַשׁ ֵבּ ַחpi שׁבח

✔

ֵשׁ ֶבט

přikázat, poručit / doporučit
hůl, berla / kmen (izr.)

(190×)

שׁבה → ְשׁ ִבי
יעי
ִ ִשׁ ְב ָעה → ְשׁ ִב
ִשׁבּ ֶֹלת
✔

 נִ ְשׁ ַבּע יִ ָשּׁ ַבעq שׁבע
 ִה ְשׁ ִב ַיע וַ יַּ ְשׁ ַבּעhi

klas
přísahat, zavázat přísahou

(154/185×)

uložit přísahu, přimět někoho k přísaze
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בוּעה
ָ ְשׁ
✔

 ִשׁ ְב ָעה/ ֶשׁ ַבע
ִשׁ ְב ִעים

✔

בוּע
ַ ָשׁ

týden

(95×)

letnice, kral „svátek týdnů“

 ָשׁ ַבר יִ ְשׁבֹּרI q . שׁבר

rozlomit, zlomit

(146×)

být zlomen

ֶשׁ ֶבר
 ִתּ ְשׁ ְבּרוּII q . שׁבר

ֶשׁ ֶבר
✔

(401×)

sedmdesát
sedmý

 נִ ְשׁ ַבּר יִ ָשּׁ ֵברni

✔

sedm

יעי
ִ ְשׁ ִב

ַחג ָשׁבוּעוֹת
✔

přísaha

 ָשׁ ַבת יִ ְשׁבֹּתq שׁבת
ַשׁ ָבּת
יתי יִ ְשׁגֶ ה
ִ ִ ָשׁגq שׁגה

ַשׁד
שׁדד
שׁ ֹד
✔

ַשׁ ַדּי

zlom, rozlomení / úpadek
nakoupit obilí
obilí
přestat, být netečný / odpočinout

(111×)

Sabat, den odpočinutí (sobota)

(111×)

bloudit
prs, prsa
zahubit, zpustošit
záhuba, zhouba, devastace / bezživotí
Šaddaj ( ozn. Boha; „Všemohoucí“?!
- srv ř „παντοκράτωρ”, lat omnipotens;
akk šadū = „hora“ )

ָשׁוְ א
✔
✔

 ָשׁב יָ שׁוּב וַ יָּ ָשׁבq שׁוב
 ֵה ִשׁיב יָ ִשׁיב וַ יָּ ֶשׁבhi
 ִשׁוַּ ְע ִתּי ְתּ ַשׁוֵּ ַעpi שׁוע

nicota / nepravost, faleš, klam / zneužití
vrátit se

(683/1060×)

vrátit, přivést zpět

(360/1060×)

volat o pomoc

→ ַשׁ ַער
שׁוֹער
ֵ
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שׁוֹפר
ָ
שׁוֹר
 ָמ ְשׁזָ רpt ho שׁזר

שׁ ַֹחד

Šófar, beranní roh (k troubení signálů)
býk / kus skotu
být tkaný
úplatek

חוה → שׁחה
✔

 ָשׁ ַחט יִ ְשׁ ַחטq שׁחט

ַשׁ ַחק

smítko, prach

ַשׁ ַחר

úsvit, jitřenka

 ִה ְשׁ ִחית יַ ְשׁ ִחיתhi שׁחת
 ִשׁ ֵחתpi

jáma, šachta

ִשׁ ָטּה

akát

 ָשׁר יָ ִשׁיר וַ ָ֫תּ ַשׁרq שׁיר

ִשׁיר
ִשׁיר ַה ִשּׂ ִירים
 ָשׁת יָ ִשׁית וַ ָ֫יּ ֶשׁתq שׁית

✔

 ָשׁ ַכב יִ ְשׁ ַכּבq שׁכב

ִמ ְשׁ ָכּב
✔

pokazit, zničit, uvrhnout do zkázy

ַשׁ ַחת

שׁ ֵֹטר

✔

(162×)

(115×)

""

 ָשׁ ַטף וַ יִּ ְשׁטֹּףq שׁטף

✔

zabít, porazit / tepat

 ָשׁ ַכח יִ ְשׁ ַכּחq שׁכח
 ִשׁ ְכּ ָלה ְתּ ַשׁ ֵכּלpi שׁכל

ְשׁ ֶכם
 ִה ְשׁ ִכּים וַ ַ֫יּ ְשׁ ֶכםhi שׁכם

ְשׁ ֶכם

proudit, téct proudem
písař u soudu, soudní sekretář
zpívat
zpěv / píseň
propr „Píseň písní“
položit / usadit / ustanovit
uložit se / ležet

(198/212×)

ležení (místo i činnost) / lůžko / soulož
zapomenout

(102/102×)

připravit o potomky, učinit bezdětným
šíje / ramena / záda
denom časně vstát, vyrazit časně ráno
propr Šekem; kral Sichem
~400~
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✔

 ָשׁ ַכן יִ ְשׁכֹּןq שׁכן

ָשׁ ֵכן
✔

ִמ ְשׁ ָכּן
 ָ ֽשׁ ְכרוּ וַ יִּ ְשׁ ַכרq שׁכר

ֵשׁ ָכר
ֶשׁ ֶלג

usadit se / bydlet

(111/129×)

obyvatel / soused
byt, příbytek

(139×)

být opilý, opít se
opojný, kvašený nápoj z obilí a ovoce
sníh

ָשׁ ֵלם → ָשׁלוֹם
✔

 ָשׁ ַלח יִ ְשׁ ַלחq שׁלח

✔

 ִשׁ ַלּח יְ ַשׁ ַלּחpi

✔

poslat
vyslat / propustit

ֻשׁ ְל ָחן

(564/847×)
(267/847×)

stůl

ָ ְשׁ
(ישׁי)ת
ִ לשׁה → ְשׁ ִל

✔

 ִה ְשׁ ִליְך יַ ְשׁ ִליְךhi שׁלְך

✔

ָשׁ ָלל

kořist, zisk

שׁלם

být pokojný, úplný, nenarušený

✔

q
ימה יַ ְשׁ ִלים
ָ  ִה ְשׁ ִלhi

ָשׁ ֵלם
✔

ָשׁלוֹם
 ְשׁ ָל ִמים/ ֶשׁ ֶלם
ְשֹׁלמֹה
 ָשׁ ַלף יִ ְשֹׁלףq שׁלף

✔

לשׁה
ָ  ְשׁ/ ָשׁלוֹשׁ
ֹלשׁים
ִ ְשׁ

✔

ישׁי
ִ ְשׁ ִל
ישׁיָּ ה
ִ  ְשׁ ִל/ ישׁית
ִ ְשׁ ִל
ִשׁ ְלשׁוֹם

házet, hodit

uzavřít smír

(112/125×)
(75×)

(116×)

pokojný, úplný, nenarušený
pokoj, zachovalost, dokonalá celost (237×)
oběť díků a společenství, „oběť pokojná“
propr Šalomoun

(293×)

vytasit
tři

(426×)

třicet

(172×)

třetí, třetina

(107×)

třetina
předevčírem / dříve
~401~
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✔

ָשׁם

✔
✔

tam

ָשׁ ָמּה

směrem tam

ִמ ָשּׁם

odtamtud

ֵשׁם ֵשׁמוֹת

ְשׁמוֹת
שׁמד

jméno

(691×)
(141×)

(864×)

propr „Jména“, Exodus
vyhladit, vyplenit / zničit

ָשׁם → ָשׁ ָמּה
שׁמם → ַשׁ ָמּה
מוּאל
ֵ ְשׁ

propr Samuel

(140×)

מוּעה
ָ שׁמע → ְשׁ
✔

ָשׁ ַמיִם

ְשׁ ֵמי

nebesa, nebe

(420×)

ְשׁמֹנָ ה → ְשׁ ִמינִ י
יִ שּׁ ֹם

q שׁמם

ְשׁ ָמ ָמה
ַשׁ ָמּה
✔

ֶשׁ ֶמן

✔

 ְשׁמֹנָ ה/ ְשׁמֹנֶ ה
ְשׁמֹנִ ים
ְשׁ ִמינִ י

✔

 ָשׁ ַמע יִ ְשׁ ַמעq שׁמע
 ִה ְשׁ ִמ ַיע וַ ַתּ ְשׁ ַמעhi

מוּעה
ָ ְשׁ
✔

 ָשׁ ַמר יִ ְשׁמֹרq שׁמר
pt שׁ ֵֹמר

ִמ ְשׁ ָמר

být liduprázdný, zpustošený
liduprázdná krajina / zpustošení / poušť
hrozná událost
olej / tuk

(193×)

osm

(109×)

osmdesát
osmý
slyšet

(1051/1159×)

dát uslyšet, zvěstovat
zpráva
střežit, dbát
strážce
stráž / strážnice, vězení
~402~
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stráž / strážní služba / ostražitost

ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת
שׁ ְֹמרוֹן
✔

ֶשׁ ֶמשׁ

✔

ֵשׁן
 ָשׁנָ ה ֶא ְשׁנֶ הI q . שׁנה

✔

 ְשׁ ַתּיִם/ ְשׁנַ יִם

propr Samaří
slunce

(134×)

zub / ostrý výčnělek
opakovat, opětovat
dva, dvě

(762×)

druhý

(156×)

 ְשׁ ֵתי/  ְשׁנֵ יcs

✔

ֵשׁנִ י
ֵשׁנִ ית
ִמ ְשׁנֶ ה
 ִשׁנָּ ה יְ ַשׁנֶּ הII pi . שׁנה

✔

ָשׁנִ ים ְשׁנוֹת

ָשׁנָ ה

podruhé
druhý / dvojnásobný
měnit, proměnit
rok

(880×)

ישׁן → ֵשׁנָ ה
(שׁנה → ֵשׁנִ י)ת
ָשׁנִ י
 ָשׁ ָעה יִ ְשׁ ֶעה וַ יִּ ַשׁעq שׁעה
 נִ ְשׁ ַען יִ ָשּׁ ֵעןni שׁען

✔

ַשׁ ַער
שׁוֹער
ֵ

✔

ִשׁ ְפ ָחה

✔

 ָשׁ ַפט יִ ְשׁפֹּטq שׁפט

✔

שׁ ֵֹפט

✔

ִמ ְשׁ ָפּט

✔

 ָשׁ ַפְך יִ ְשׁפְֹּךq שׁפְך

ָשׁ ֵפל

karmínový
pohlédnout na, starat se o ...
nalehnout, opřít se
brána

(374×)

vrátný, strážný
otrokyně, služka
soudit

(303×)
(126/144×)

soudce
právo, soud

(422×)

vylít, prolévat

(101/115×)

ponížený, ujařmený
~403~
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ְשׁ ֵפ ָלה
 ִה ְשׁ ָקה יַ ְשׁ ֶקה וַ יַּ ְשׁ ְקhi שׁקה

nížina
napojit / dát napít

()← שׁתה

ַמ ְשׁ ֶקה
ִשׁקּוּץ
 ָשׁ ַקט יִ ְשׁקֹטq שׁקט
 ָשׁ ַקל יִ ְשׁקֹלq שׁקל

✔

ֶשׁ ֶקל
ִמ ְשׁ ָקל
 נִ ְשׁ ְק ָפהni שׁקף
 ִה ְשׁ ִקיף יַ ְשׁ ִקיף וַ יַּ ְשׁ ֵקףhi

✔
✔

mít klid, být klidný
vážit
Šekel, váhová míra (cca 16 g )
váha / závaží
trčet, čnít

ֶשׁ ֶקר

klam, lež, podvod

שׁ ֶֹרשׁ

kořen, oddenek

 ֵשׁ ֵרת וַ יְ ָשׁ ֵרתpi שׁרת

 ִשׁ ָשּׁה/ ֵשׁש
ִשׁ ִשּׁים
ִשׁ ִשּׁי

✔

ohyzda / ohyzdná modla

shlížet, dívat se dolů

ְמ ָשׁ ֵרת
✔

nápoj / napojení

 ָשׁ ָתה יִ ְשׁ ֶתּה וַ יֵּ ְשׁ ְתּq שׁתה

sloužit, obsluhovat, přisluhovat
sluha, osobní přisluhující
šest

(216×)

šedesát
šestý
pít, napít se

()← שׁקה

ִמ ְשׁ ֶתּה

(113×)

pití / hostina, hody

שׁנה → ְשׁ ַתּיִם

~404~
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Hebrejsko-český slovníček

ת
אוה → ַתּ ֲאוָ ה
ְתּ ֵאנָ ה
ֵתּ ָבה

fík, fíkovník
truhla, archa / koráb (Gn 6,14nn)

בוּאה
ָ בוא → ְתּ
בין → ְתּבוּנָ ה
(f ) ֵתּ ֵבל
ֶתּ ֶבן

pevnina, zemský okruh / svět
sláma, řezanka

בנה → ַתּ ְבנִ ית
תֹּהוּ
✔

ְתּהוֹם

nicota / nadarmo / pustý
pravody, spodní proudy / praoceán

הלל → ְתּ ִה ָלּה
→ ידה
תּוֹדה
ָ
→ יחל
תּוֹח ֶלת
ֶ

✔
✔

ָתּוֶ ְך
ְבּתוְֹך

střed
prep uprostřed / uvnitř

→ יכח
תּוֹכ ַחת
ַ
→ ילד
תּוֹלדוֹת
ֵ

תּוֹל ָעה
ֵ

červ / karmín

→ תעב
תּוֹע ָבה
ֵ
→ יצא
תּוֹצאוֹת
ָ
יָתרוּ
ֻ  ָתּרוּq תור

zkoumat, dělat průzkum

→ ירה
תּוֹרה
ָ

זנה → ַתּזְ נוּת
~405~
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חלל → ְתּ ִח ָלּה
חנן → ְתּ ִחנָּ ה
✔

ַתּ ַחת

prep pod, dole / za / namísto

(505×)

ימן
ָ ימן → ֵתּ
✔

ִתּירוֹשׁ

mladé víno / mošt

ְתּ ֵכ ֶלת

purpurová látka

suf  ָת ָלה וַ יִּ ְת ֵלםq תלה

oběsit, pověsit

תמם → תֹּם
✔

ְתּמוֹל

včera / předtím

ָתּ ִמיד

stálý, každodenní, pravidelný

(104×)

תמם → ָתּ ִמים
יִתמְֹך
ְ  ָ ֽתּ ְמ ָכהq תמְך

✔

 ָתּם יִ תֹּםq תמם

držet
být celý, úplný, dokonalý /
být u konce, být hotov

יַתּם
ֵ  ֲה ִת ֫מּ ִתיhi

ָתּ ִמים
תֹּם

dokončit / dokonat
úplný / dokonalý
bezúhonnost, integrita / prostoduchost

נוּפה
ָ נוף → ְתּ
יְת ֵעב
ָ pi תעב

✔

תּוֹע ָבה
ֵ

být ohavný / mít za ohavné
ohavnost / neřest

 ָתּ ָעה ֵתּ ַתעq תעה

zabloudit, bloudit / být pobloudilý

 ִתּ ְפ ֶא ֶרת/ ִתּ ְפ ָא ָרה

ozdoba /vyznamenání / nádhera

פלל → ְתּ ִפ ָלּה
יִתפֹּשׂ
ְ  ָתּ ַפשׂq תפשׂ

chytit, chopit se / zmocnit se

קוה → ִתּ ְקוָ ה
~406~
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 ָתּ ַקע וַ יִּ ְת ַקעq תקע

udeřit / zatroubit / zatleskat

רוּמה
ָ רום → ְתּ
רוּעה
ָ רוע → ְתּ
שׁוּעה
ָ ישׁע → ְתּ
✔

ִתּ ְשׁ ָעה
ִתּ ְשׁ ִעים
יעי
ִ ְתּ ִשׁ

devět
devadesát
devátý

~407~
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