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1) VÝSLOVNOST
Starověká hebrejština (jazyk Mojžíše a Abraháma) měla co do výslovnosti zcela jistě velmi blízko
moderní arabštině, obsahovala tedy množství hrdelních a emfatických (důrazných) zvuků. Tyto hlásky
moderní hebrejština téměř ztratila a proto se její současná výslovnost označuje jako „evropská“.
- aškenázská hebrejština zní skutečně jako evropský jazyk (např. němčina). ’Alef je nezvučný, ‘ajin
představuje pouhý ráz. Reš se vyslovuje jako francouzské nebo německé „r“. Qof a kaf zní jako
standardní „k“. Chaf a chet se vyslovují jako německé „ch“ (např. jako v „Bach“) nebo španělské „j“
(např. jako v „hijo“). He se často nevyslovuje nebo zní jako standardní ’alef.
- sefardská hebrejština má výslovnost bližší starověké hebrejštině a dnešní arabštině. ’Alef je plný hrdelní
ráz. ‘Ajin se vyslovuje za pomocí krku (jako např. začátek arabského „‘omar“). Reš je důrazné jako ve
španělštině nebo italštině. Qof a kaf, chaf a chet se vyslovují odlišně. He zaznívá zřetelně. Souhláska
s tečkou se ve výslovnosti liší (d bez tečky pak zní jako anglické „th“ v „that“, ne tedy jako v „David“).
Pro přepis hebrejských znaků do latinky používáme těchto symbolů: ’, b, v, g, d, h, z, ch, t, j, k, l, m,
n, s, ‘, p, f, c, r, š, a, e, i, o, u.
Abyste získali poměrně dobrou a moderní výslovnost, zapamatujte si že v podstatě všechny
samohlásky i souhlásky zní jako ve španělštině, italštině nebo němčině (ne angličtině). Š a h zní jako české
„široký“ a „hlava“. Ch zní jako arabské „ch“ („Chartúm“), španělské „j“ („Juan“, „hijo“) nebo skotské
a německé „ch“ („loch“, „Bach“). R se vyslovuje jako ve španělštině, italštině, francouzštině nebo němčině.
Není to ovšem anglické nebo americké „r“! C jako např. v „cesta“. ’ (’alef) je obvykle němý. ‘ (‘ajin) může
být vyslovován jako hrdelní ráz, je-li uprostřed slova (např. nosa‘at [jít] je nutno vyslovit [nosa-at] a ne
*[nosat]). Na začátku nebo na konci slova jej nicméně můžete vynechat. Samohlásky jsou tyto: a jako
v „hlas“, e jako v „pes“, i jako v „Izrael“, o jako v „sport“, u jako v „prut“.
Název

’ālef
bêth
(vêth)
gîmel
dāleth
hē’
wāw
zajin
hêth
têth
jôdh
kaf
(chaf)

Kvadrátní
písmo

Kurzíva

a
B
b
Gg
Dd
h
w
z
x
j
y
K
$k

Â
a
Ã
BÄ
cÅ
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
j
ÌÍ

Výslovnost

Název

biblická

moderní

’

’

lāmedh

b

b

mêm

bh (v)

v

nûn

g gh

g

sāmech

d dh

d

‘ajin

h

h

w

w (v)

pē’
(fē’)

z

z

cādê

h

ch

qôf

t

t

rêš

j

j

k

k

kh (ch)

ch

śîn / šîn
tāw

Kvadrátní
písmo

Kurzíva

l
~m
!n
s
[
P
@p
#c
q
r
f
v
Tt

Î
ÏÐ
ÑÒ
Ó
Ô
p
ÕÖ
×Ø
Ù
Ú
Þ
Ý
uÜ

Výslovnost
biblická

moderní

l

l

m

m

n

n

s

s

‘

‘

p

p

ph (f)

f

s (c)

c

q

k

r

r

ś

s

š

š

t th

t

Poznámky:
1) Slovo „alfabeta“ (tj. abeceda) pochází z názvů prvních dvou hebrejských písmen: ’alef a beth.
Překvapující může být zjištění, že hebrejská abeceda je příbuzná latince. I dnes je možné tuto starobylou
podobnost rozeznat: porovnejte např. qof nebo reš po osovém otočení. Po 90tistupňovém pootočení
kvadrátního v šin zase při troše představivosti dostaneme řecké sigma (Σ), které se proměnilo v naše S.
2) Tečka v beth mění výslovnost z v (bh) na b. Podobně se pomocí tečky v písmeni kaf z ch (kh) stává k
a v písmeni pe se z f (ph) stává p. Jednoduše si tedy lze zapamatovat, že tečka odstraňuje h: z bh (v)
se stává b, z kh (ch) vzniká k a z ph (f) dostáváme p. Tyto tečky se v běžném textu nepíší.
3) Gimel, dalet a taw bez tečky dříve představovaly zvuky dodnes existující například v arabštině nebo
jemenské hebrejštině (gh, dh a th; poslední dvě hlásky se nachází např. i v angličtině, srov. „this“
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4)
5)

6)
7)

a „think“). Obvyklá výslovnost je g, d a t pro znaky s tečkami i bez tečky (která se, jak již bylo zmíněno
výše, stejně nepíše).
Šin a sin jsou jedno písmeno. Šin má tečku nad písmenem napravo, sin nalevo (běžně se tečka nepíše).
Chaf, mem, nun, fe a cade mají po dvou tvarech: jeden se používá když se písmeno nachází na začátku
nebo uprostřed slova (2. tvar v tabulce) a zbylý tvar tehdy, pokud je písmeno na konci slova (1. tvar
v tabulce).
Kaf a qof dříve představovaly dvě odlišné hlásky: běžné k a pravděpodobně emfatické (tj. důrazné) k.
Dnes už ve výslovnosti těchto dvou hlásek není rozdíl. To samé platí pro sin a samech, teth a taw.
Hebrejština se píše zprava doleva (myslím že je důležité to zmínit).

Za zmínku stojí i skutečnost, že v hebrejštině se, stejně jako v arabštině či syrštině, zapisují pouze
souhlásky (a j a w, o jejichž výjimečnosti bude pojednáno později). Důvodem je skutečnost že semitská slova
jsou založena na souhláskovém kořeni. Pro začátečníka je proto četba hebrejského textu obtížná, neboť ke
správnému čtení je třeba znát i souhlásky všech slov. A co víc, v některých případech k vyjasnění
dvojznačnosti pomůže jen kontext. Ješ lecha chatul (on má kočku) a ješ lach chatul (ona má kočku) se píšou
zcela shodně lwtx $l Xy. Jako příklad uvádíme text v moderní hebrejštině, převzatý z izraelského časopisu
(o Benu Affleckovi).

#mathl bhwa al awh È¿¹dwwylwhb ynmz lkh¹À ~Xwr wyl[ hXw[ al ¹bkwk¹ rawth
!b awh hzk Åsqs ynp l[ ¹!am qap¹ qxXl @yd[m awhw ¿¹¾dbw[¾ !wycb qptsm yna¹À
hlym wnrma al dw[w Ä dwb[l qyspm al awhw !wrab dxa rqswa rbk wl XyX Åqlpa
qlX bwj ykh rbxh l[
V učebnicích pro studenty a knížkách pro děti se naštěstí používá systém vokalizace. Přestože, podle
mého názoru, není dokonalý, velmi pomáhá přečíst jakýkoli text přesně. Zde je:
Němé
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Poznámky
1)

zastupuje libovolnou hebrejskou souhlásku;

w y

2) a jsou též souhlásky (w a j);
3) existují 3 způsoby jak zapsat a, 3 pro e, 2 pro
i, 4 pro o, 2 pro u. Důvodem je skutečnost, že
starověká hebrejština obsahovala spoustu
zvuků, které se v moderním jazyce vytratily.

Zde je příklad vokalizovaného textu v moderní hebrejštině (o Medvídkovi Pú).

[:deAy alo aWh lb'a] Ã^L.v, bArQ'h; td,L,huh; ~Ayl. hg'W[ !ykihe WP
@Qeh; Ìhg'W[h' l[; ~yfil' %yric' aWh tArne hM'K; ÅhT'a; hM'K; !B,
Åhn'AkN.h; hb'WvT.h; ta, lG'[m. ;B.
Ì^L.v, td,L,huh; ~Ay dAbk.li hB'smi . T'k.r;[' ~aih;
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2) SLOVNÍ ZÁSOBA – DŮLEŽITÉ VÝRAZY (hebrejsko-česky)
Zdvořilostní fráze

~Alv' [šalom] pokoj, mír; ahoj
!Ke [ken] ano
alo [lo] ne
bAj rq,Bo [boker tov] dobré ráno
~ybiAj ~yir;hc\ ' [cohorajim tovim] dobré odpoledne
bAj br,[, [‘erev tov] dobrý večer
bAj hl'y.l; [lajla tov] dobrou noc
~Alv;-tB;v; [šabbat šalom] pokojný, příjemný šabat (v pátek večer)
%r'Abm.W ~Alv;-tB;v; [šabbat šalom umevorach] pokojný a požehnaný šabat (odpověď)
bAj [;Wbv' [šavua‘ tov] pěkný týden (v sobotu večer)
x;mef' gx; [chag sameach] pěkné svátky
hb'Aj hn'v' [šana tova] šťastný nový rok
aB'h; %WrB' [baruch habba] vítejte
ac'm.Nih; %WrB' [baruch hanimca] (odpověď)
!Aba'tel. [lete’avon] dobrou chuť
~yYix;l. [lechajim] na zdraví
hd'AT [toda] díky
hB'r; hd'AT [toda rabba] mnohokrát díky
rb'D' alo l[; [‘al lo davar] není zač (odpověď)
hv'q'b;B. [bevakaša] prosím
hx'ylis. [slicha] promiňte… (otázka)
vQebm; . ynia] [ani mevakkeš] promiňte, prosím
r[ej;cm. i ynia] hx'ylis. [slicha, ani micta‘er] Promiňte, omlouvám se; lituji.
bAj lz'm; [mazal tov] gratuluji
dAbK'h; lKo [kol hakkavod] bravo
…ta, ryKih;l. hv'q'b;B. [bevakaša lehakir et …] Dovolte mi, abych vám představil…
daom. ~y[in' [na‘im me’od] těší mě
…ymiv. [šmi …] Jmenuji se…
^m.vi hm; [ma šimcha] Jak se jmenujete? (m.)
%mev. hm; [ma šmech] Jak se jmenujete? (f.)
^m.Alv. hm; [ma šlomcha] Jak se máte? (m.)
%meAlv. hm; [ma šlomech] Jak se máte? (f.)
bAj ymiAlv. [šlomi tov] Mám se dobře.
tAar't.hil. [lehitra’ot] na shledanou
rx'm' tAar't.hil. [lehitra’ot machar] Na shledanou zítra.
Čas

hn'v'h; x:Wl [luach hašana] kalendář
hn'v' [šana] rok
vd,xo [chodeš] měsíc
[;Wbv' [šavua‘] týden
~Ay [jom] den
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h['v' [ša‘a] hodina
[g;r, [rega‘] minuta
qd; [dak] sekunda
bybia' [aviv] jaro
#yiq; [kajic] léto
wT's. [staw] podzim
@r,xo [choref] zima
rq,Bo [boker] ráno
~yir;hc\ ' yrex]a; [achare cohorajim] odpoledne
br,[, [‘erev] večer
hl'y.l; [lajla] noc
lAmt.a, [etmol] včera
~Ayh; [hajom] dnes
rx'm' [machar] zítra
!Avari ~Ay [jom rišon] neděle
ynive ~Ay [jom šeni] pondělí
yviyliv. ~Ay [jom šliši] úterý
y[iybir. ~Ay [jom revi‘i] středa
yviymix] ~Ay [jom chamiši] čtvrtek
yvivi ~Ay [jom šiši] pátek
tB'v; ~Ay [jom šabbat] sobota
ra'Wny' [janu’ar] leden
ra'WrB.p, [febru’ar] únor
#r.m, [merc] březen
lyriP.a; [april] duben
yam; [maj] květen
yniWy [juni] červen
yliWy [juli] červenec
jsWgAa [ogust] srpen
rB,m.j,P.s, [september] září
rB,Ajq.Aa [oktober] říjen
rB,m.b,An [november] listopad
rB,m.c,D, [december] prosinec
Rodina

hx'P'vm. i [mišpacha] rodina
!Be [ben] syn
tB; [bat] dcera
dl,y, [jeled] chlapec
hd'l.y; [jalda] dívka
xa' [ach] bratr
tAxa' [achot] sestra
ba' [av] otec (táta: aB'a; [abba])
~ae [em] matka (máma: aM'ai [imma])
dAd [dod] strýc
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hd'Ad [doda] teta
bs' [sav] dědeček (aB's; [sabba])
hb's' [sava] babička (at'b.s; [savta])
Barvy

[b;c, [ceva‘] barva
~Ada' [adom] červený
!b'l' [lavan] bílý
~Wx [chum] hnědý
rAxv' [šachor] černý
qAry' [jarok] zelený
bAhc' [cahov] plavý, žlutý
dArw' [varod] růžový
lAxK' [kachol] modrý
~AtK' [katom] oranžový
rApa' [afor] šedý
Adjektiva

yjiyai [iti] pomalý
~yoa' [ajom] strašný
#yMia; [ammic] statečný
%roa' [aroch] dlouhý
x:WjB' [batuach] bezpečný
ayriB' [bari] zdravý
H:bog' [gavoah] vysoký
lAdg' [gadol] velký
rWmG' [gamur] skončený
lAz [zol] levný
vd'x' [chadaš] nový
hl,Ax [chole] nemocný
qz'x' [chazak] silný
~k'x' [chacham] moudrý
~x; [cham] teplý, horký
bAj [tov] dobrý
ble bAj [tov lev] milý, příjemný, dobrosrdečný
vPeji [tippeš] hloupý
yrij' [tari] čerstvý
vbey' [javeš] suchý
dyxiy' [jachid]jediný, jedinečný
hp,y' [jafe] pěkný, krásný
rq'y' [jakar] drahý (člověk i věc)
rv'y' [jašar] přímý, čestný
dbeK' [kaved] těžký, hmotný
hh,Ke [kehe] tmavý
s[eKo [ko‘es] hněvivý
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db;l. [levad] sám
alem' [male] plný
%l'k.lmu . [meluchlach] špinavý
!yen.[m; . [me‘anjen] zajímavý
!N'[mu . [me‘unan] zamračený
[B;rmu . [merubba‘] čtvercový
%vemo [mošech] atraktivní
hn,vmu . [mešune] zvláštní, podivný
bydin' [nadiv] štědrý
yqin' [naki] čistý
yWfn' [nasuj] ženatý
@ye[' [‘ajef] unavený
zyli[; [‘aliz] veselý
yni[' [‘ani] chudý
qWs[' [‘asuk] zaneprázdněný, zaměstnaný
lce[' [‘acel] líný
ryvi[' [‘ašir] bohatý
amec' [came] žíznivý
ry[ic' [ca‘ir] mladý
rc; [car] úzký
!j'q' [katan] malý
lq; [kal] lehký, snadný
aWpq' [kafu] zmrazený, ztuhlý
rc'q' [kacar] krátký
rq; [kar] studený
hv,q' [kaše] těžký, náročný
lygir' [ragil] pravidelný, běžný
vygir' [ragiš] citlivý, něžný
hz,r' [raze] hubený
[r' [ra‘] zlý, špatný
v[ero [ro‘eš] hlučný
rWbv' [šavur] rozbitý, zlomený
rybiv' [šavir] křehký, lámavý
hn,Av [šone] odlišný, různý
Zájmena, spojky, předložky, částice

ymi [mi] kdo?
hm; [ma] co?
hpoyae [ejfo] kde?
hyea; [aje] kde?
hn'a' [ana] kam?
!a'l. [le’an] kam?
!yiam; e [me’ajin] odkud?
yt;m' [mataj] kdy?
hm'l' [lama] proč?

–8–

%yae [ech] jak?
hm'K; [kama] kolik?
hz,yae [ejze] který?
Azyae [ejzo] která?
alo … alo [lo…lo] ani … ani
vye [ješ] je, existuje, “there is/are”
!yae [ejn] není, neexistuje, “there is/are not”
alo vyai [iš lo] nikdo
alo ~d'a' [adam lo] nikdo
~[;P; @a; [af pa‘am] nikdy
yKi d[; [‘ad ki] až do, dokud
rv,a] d[; [‘ad ašer] až do, dokud
Aa [o] nebo
lb'a] [aval] ale
%a; [ach] avšak
~l'Wa [ulam] avšak
v, [še-] který
aWhv,ymi [mišehu] někdo
aWhv,m; [mašehu] něco
…v, bAj [tov še-] je dobře že…
…v, lb'x] [chaval še-] je škoda že…
…v, ynePm
. i [mipne še-] protože
…v, ynep.li [lifne še-] před tím než…
…v, !m'z.Bi [bizman še-] v okamžiku kdy…
…v, %K; lK' [kol kach še-] tolik jako…
…v, ydeK., …l. ydeK. [kde l-, kde še-] aby, (za účelem) aby
~ai [im] jestli
lKo [kol] všechno
ynep.li [lifne] před
yKi ~ai [im ki] ačkoliv, třebaže, i když
l[; [‘al] na, nad
tx;Tm; i [mittachat] pod
rx;a;l. [le’achar] poté co…
dy' l[; [‘al jad] vedle
la, [el] do
!yBe [ben] mezi
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3) GRAMATIKA
A) Osobní zájmena
Používají se stejně jako v češtině nebo angličtině.
Sloveso „být“ nemá v hebrejštině tvary přítomného času. Pro vyjádření věty „Já jsem David“ stačí říci
jednoduše Ani David („Já David“).
Mužský rod
Jednotné
číslo
Množné
číslo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ženský rod

ynia]

já
ty
on / ona
my
vy
oni / ony

hT'a;
aWh

[ani]

T.a; [at]
ayhi [hi]

[ata]
[hu]

Wnx.n;a]

[anachnu]

~T,a; [atem]
~he [hem]

!T,a; [aten]
!he [hen]

B) Osobní přípony – skloňování podstatných jmen a předložek
Velkým rozdílem mezi hebrejštinou a indoevropskými jazyky je to, že předložky (stejně jako
podstatná jména) mohou být skloňovány. Hebrejské skloňování je však mnohem jednodušší než latinské,
řecké nebo české. Základem jsou tyto přípony:
Mužský rod
Jednotné
číslo
Množné
číslo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

já
ty
on / ona
my
vy
oni / ony

Ženský rod

y i
^
A

% [-ch]
H ' [-a]

[-cha]
[-o]

~k,

~ '

[-i]

Wn
[-chem]
[-am] nebo ~h, [-hem]

[-nu]

!k,

! '

[-chen]
[-an] nebo !h, [-hen]

Tyto přípony po připojení k podstatnému jménu vyjadřují vlastnictví a umožňují skloňovat předložky.
Uveďme si příklad skloňování podstatného jména: jak říct „můj strýc“, „tvá teta“, „naši strýcové“?
Hebrejsky „strýc“ je dAD [dod], „teta“ hd'AD [doda]. „Naše tety“ tedy bude WnyteAdAD [dodotejnu], „můj
strýc“ ydiAD [dodi], „jeho strýcové“ wyd'AD [dodaw]. (Koncovky značené zeleně se nazývají status
constructus – vázaný stav – a budou vysvětleny později.)

1.
Jednotné
číslo

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

Množné
číslo

2. f
3. m
3. f

DAD [dod] „strýc“
ydiAD [dodi]
^d.AD [dodcha]
%deAD [dodech]
AdAD [dodo]
hd'AD [doda]
WndeAD [dodenu]
~k,d.AD [dodchem]
!k,d.AD [dodchen]
~d'AD [dodam]
!d'AD [dodan]

hd'AD [doda] „teta“
ytid;AD [dodati]
^t.d;AD [dodatcha]
%ted;AD [dodatech]
Atd;AD [dodato]
ht'd;AD [dodata]
Wnted;AD [dodatenu]
~k,t.d;AD [dodatchem]
!k,t.d;AD [dodatchen]
~t'd;AD [dodatam]
!t'd;AD [dodatan]

~ydiAD [dodim] „strýcové“
yd;AD [dodaj]
^ydeAD [dodejcha]
%yid;AD [dodajich]
wyd'AD [dodaw]
h'ydeAD [dodejha]
WnydeAD [dodejnu]
~k,ydeAD [dodejchem]
!k,ydeAD [dodejchen]
~h,ydeAD [dodejhem]
!h,ydeAD [dodejhen]

tAdAD [dodot] „tety“
yt;AdAD [dodotaj]
^yteAdAD [dodotejcha]
%yit;AdAD [dodotajich]
wyt'AdAD [dodotaw]
h'yteAdAD [dodotejha]
WnyteAdAD [dodotejnu]
~k,yteAdAD [dodotejchem]
!k,yteAdAD [dodotejchen]
~h,Yt;AdAD [dodotejhem]
!h,yt;AdAD [dodotejhen]
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Pomocí těchto osobních přípon lze skloňovat i množství předložek. Zde jsou některé z nich:

lv, [šel] můj (moje), tvůj (tvoje)…
1. os.
2. os. mužského rodu
2. os. ženského rodu
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yLiv, [šeli] „můj“
^L.v, [šelcha] „tvůj“
%L'v, [šelach] „tvůj“

AL.v, [šelo] „jeho“
HL'v, [šela] „její“

Množné číslo
WnL'v, [šelanu] „náš“
~k,L'v, [šelachem] „váš“
!k,L'v, [šelachen] „váš“
~h,L'v, [šelahem] „jejich“

!h,L'v,

[šelahen] „jejich“

Jde o druhý, hovorovější způsob vyjádření vlastnictví; „můj strýc“: ydiAD [dodi] nebo yLiv, dADh; [hadod šeli] (doslova „ten strýc který je můj“). Podobně se šel používá i pro přivlastnění dalším osobám:
dywiD' lv, hl'Wtx]h; [ha-chatula šel David] „Davidova kočka“.

l. [l-] (k, pro…) mně, tobě…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yli [li] „mně“
^l. [lecha] „tobě“
%l' [lach] „tobě“

Al [lo] „jemu“
Hl' [la] „jí“

Množné číslo
Wnl' [lanu] „nám“
~k,l' [lachem] „vám“
!k,l' [lachen] „vám“
~h,l' [lahem] „jim“

!h,l'

[lahen] „jim“

Tvary této předložky jsou velmi užitečné pro tvoření slovesa „mít“. Ve skutečnosti totiž v hebrejštině
sloveso „mít“ neexistuje. Místo něj se používá výraz l. vye [ješ l-] „je pro…“ (srv. angl. there is). „Mám
strýce“ tak vyjádříme dAD yli vye [ješ li dod]; „Oni mají kočku“ bude lWtx' ~h,l' vye [ješ lahem chatul].
Záporný tvar k l. vye [ješ l-] je
hd'AD yli !yae [ejn li doda].

l. !yae

[ejn l-] „není pro…“. „Nemám žádnou tetu“ tak bude

B. [b-] (v) ve mně, v tobě…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yBi [bi] „ve mně“
^B. [becha] „v tobě“
%B' [bach] „v tobě“

AB [bo] „v něm“
HB' [ba] „v ní“

Množné číslo
WnB' [banu] „v nás“
~k,B' [bachem] „ve vás“
!k,B' [bachen] „ve vás“
~h,B' [bahem] „v nich“

!h,B'

[bahen] „v nich“

tae [et] (znak čtvrtého pádu) mne, tebe…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
ytiao [oti] „mne“
^t.ao [otcha] „tebe“
%t'ao [otach] „tebe“

Atao [oto] „jeho“
Ht'ao [ota] „ji“

Množné číslo
Wnt'ao [otanu] „nás“
~k,t.ao [otchem] „vás“
!k,t.ao [otchen] „vás“
~t'ao [otam] „je“

!t'ao

[otan] „je“
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Další slovíčko, bez kterého se neobejdete. tae [et] označuje přímý předmět (čtvrtý pád). Lze je
skloňovat a tak dostaneme zájmenné tvary „mne“, „tebe“, „jeho“, „ji“, „nás“, „vás“, „je“.
Podívejme se na nejvýmluvnější příklad: jak lze hebrejsky říci „Miluju tě“? Sloveso „milovat“ má tvar
bheao [ohev] pro muže a tb,h,ao [ohevet] pro ženy. Dostáváme tak čtyři způsoby, jak vyznat lásku: muž ženě
říká %t'ao bheao ynia] [ani ohev otach], muž muži ^t.ao bheao ynia] [ani ohev otcha], žena muži ^t.ao tb,h,ao ynia]
[ani ohevet otcha] a žena ženě %t'ao tb,h,ao ynia] [ani ohevet otach].
Další použití tae [et] si ukážeme později.

mi [m-] (od) ode mě, od tebe…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
[mimeni] „ode mě“
[mimcha] „od tebe“
[mimech] „od tebe“

yniMm. i
^M.mi
%Memi
WnM.mi [mimenu] „od něj“
Hn'Mm. i [mimena] „od ní“

Množné číslo
WnM.mi [mimenu] „od nás“
~K,mi [mikem] „od vás“
!K,mi [miken] „od vás“
~h,me [mehem] „od nich“

!h,me

[mehen] „od nich“

Pozor, tato předložka je úžasně nepravidelná!

~[i [im-] (s) se mnou, s tebou…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yTiai [iti] „se mnou“
^T.ai [itcha] „s tebou“
%T'ai [itach] „s tebou“

ATai [ito] „s ním“
HT'ai [ita] „s ní“

Množné číslo
WnT'ai [itanu] „s námi“
~k,T.ai [itchem] „s vámi“
!k,T.ai [itchen] „s vámi“
~T'ai [itam] „s nimi“

!T'ai

[itan] „s nimi“

Ke skloňování se používají jiné tvary tae [et]. „Pojď s námi“ tedy bude WnT'ai

aAB

[bo itanu].

lybiv.Bi [bišvil-] (pro) pro mě, pro tebe…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yliybiv.Bi [bišvili] „pro mě“
^l.ybiv.Bi [bišvilcha] „pro tebe“
%leybiv.Bi [bišvilech] „pro tebe“

Alybiv.Bi [bišvilo] „pro něj“
Hl'ybiv.Bi [bišvila] „pro ni“

Množné číslo
Wnleybiv.Bi [bišvilenu] „pro nás“
~k,l.ybiv.Bi [bišvilchem] „pro vás“
!k,l.ybiv.Bi [bišvilchen] „pro vás“
~l'ybiv.Bi [bišvilam] „pro ně“

!l'ybiv.Bi

[bišvilan] „pro ně“

l[; [‘al-] (na) na mně, na tobě…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yl;[; [‘alaj] „na mně“
^yle[; [‘alejcha] „na tobě“
%yil;[; [‘alajich] „na tobě“
wyl'[; [‘alav] „na něm“
h'yle[; [‘alejha] „na ní“

Množné číslo
Wnyle[; [‘alejnu] „na nás“
~k,yle[; [‘alejchem] „na vás“
!k,yle[; [‘alejchen] „na vás“
~h,yle[; [‘alejhem] „na nich“
!h,yle[; [‘alejhen] „na nich“
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Tato předložka má samozřejmě široké využití. Dobrým příkladem může být známý výraz
~k,yle[; ~Alv' [šalom ‘alejchem], který znamená „Pokoj tobě“ a zní podobně jako jeho arabský protějšek
salám ‘alajkum.

!yBe [bejn-] (mezi) mezi mnou…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yniyBe [bejni] „mezi mnou“
^n.yBe [bejncha] „mezi tebou“
%neyBe [bejnech] „mezi tebou“

AnyBe [bejno] „mezi ním“
hn'yBe [bejna] „mezi ní“

Množné číslo
WnneyBe [bejnenu] „mezi námi“
~k,neyBe [bejnechem] „mezi vámi“
!k,neyBe [bejnechen] „mezi vámi“
~h,neyBe [bejnehem] „mezi nimi“

!h,neyBe

[bejnehen] „mezi nimi“

lae [el-] (k) ke mně…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yl;a, [elaj] „ke mně“
^ylea, [elejcha] „k tobě“
%yil;a, [elajich] „k tobě“
wyl'a, [elav] „k němu“
h'ylea, [elejha] „k ní“

Množné číslo
Wnylea, [elejnu] „k nám“
~k,ylea, [elejchem] „k vám“
!k,ylea, [elejchen] „k vám“
~h,ylea, [elejhem] „k nim“
!h,ylea, [elejhen] „k nim“

ynep.li [lifnej-] (před) přede mnou…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yn;p'l. [lefanaj] „přede mnou“
^ynep'l. [lefanejcha] „před tebou“
%yin;p'l. [lefanajich] „před tebou“
wyn'p'l. [lefanav] „před ním“
h'ynep'l. [lefanejha] „před ní“

Množné číslo
Wnynep'l. [lefanejnu] „před námi“
~k,ynep.li [lifnejchem] „před vámi“
!k,ynep.li [lifnejchen] „před vámi“
~h,ynep.li [lifnejhem] „před nimi“
!h,ynep.li [lifnejhen] „před nimi“

yrex]a; [acharej-] (za, po) za mnou…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yr;x]a; [acharaj] „za mnou“
^yrex]a; [acharejcha] „za tebou“
%yir;x]a; [acharajich] „za tebou“
wyr'x]a; [acharav] „za ním“
h'yrex]a; [acharejha] „za ní“

Množné číslo
Wnyrex]a; [acharejnu] „za námi“
~k,yrex]a; [acharejchem] „za vámi“
!k,yrex]a; [acharejchen] „za vámi“
~h,yrex]a; [acharejhem] „za nimi“
!h,yrex]a; [acharejhen] „za nimi“

!yae [ejn-] (nebýt) nejsem, nejsi…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yneneyae [ejneni] „nejsem“
yniyae [ejni] „nejsem“
^n.yae [ejncha] „nejsi“
%neyae [ejnech] „nejsi“

Anyae [ejno] „není“
hn'yae [ejna] „není“

Množné číslo

Wnneyae

[ejnenu] „nejsme“

~k,n.yae [ejnchem] „nejste“
!k,n.yae [ejnchen] „nejste“
~n'yae [ejnam] „nejsou“
!n'yae [ejnan] „nejsou“
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AmK. [kmo-] (jako) jako já…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yniAmK; [kamoni] „jako já“
ytiAmK. [kemoti] „jako já“
^AmK; [kamocha] „jako ty“
^t.AmK. [kemotcha] „jako ty“
%AmK; [kamoch] „jako ty“
%teAmK. [kemotech] „jako ty“

Množné číslo
WnAmK; [kamonu] „jako my“
WnteAmK. [kemotenu] „jako my“
~k,AmK. [kemochem] „jako vy“
~k,t.AmK. [kemotchem] „jako vy“
!k,AmK. [kemochen] „jako vy“
!k,t.AmK. [kemotchen] „jako vy“
~h,AmK. [kemohem] „jako oni“

WhAmK; [kamohu] „jako on“
AtAmK. [kemoto] „jako on“
h'AmK; [kamoha] „jako ona“
ht'AmK. [kemota] „jako ona“

~t'AmK. [kemotam] „jako oni“
!h,AmK. [kemohen] „jako ony“
!t'AmK. [kemotan] „jako ony“

d[; [‘ad-] (až do, dokud, …) až ke mně…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yd;[] [‘adaj] „až ke mně“
^yde[] [‘adejcha] „až k tobě“
%yid;[] [‘adajich] „až k tobě“
wyd'[] [‘adav] „až k němu“
h'yde[] [‘adejha] „až k ní“

Množné číslo
Wnyde[] [‘adejnu] „až k nám“
~k,yde[] [‘adejchem] „až k vám“
!k,yde[] [‘adejchen] „až k vám“
~h,yde[] [‘adejhem] „až k nim“
!h,yde[] [‘adejhen] „až k nim“

yliB. [bli-] (bez…) beze mě…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
yd;[]l.Bi [bil‘adaj] „beze mě“
^yde[]l.Bi [bil‘adejcha] „bez tebe“
%yid;[]l.Bi [bil‘adajich] „bez tebe“
wyd'[]l.Bi [bil‘adav] „bez něho“
h'yde[]l.Bi [bil‘adejha] „bez ní“

Množné číslo
Wnyde[]l.Bi [bil‘adejnu] „bez nás“
~k,yde[]l.Bi [bil‘adejchem] „bez vás“
!k,yde[]l.Bi [bil‘adejchen] „bez vás“
~h,yde[]l.Bi [bil‘adejhem] „bez nich“
!h,yde[]l.Bi [bil‘adejhen] „bez nich“

Tvoří se spojením yliB. [bli] a d[; [‘ad].
Příklad (z mé oblíbené písničky):
bez tebe“.

^yde[]l.Bi hl'Aky. alo ynia]

[ani lo jechola bil‘adejcha] „Nemůžu žít

~c,[, [‘ecem-] (sám, osobně…podobně jako angl. myself…) já (sám)…
1. os.
2. os. m.
2. os. ž.
3. os. m.
3. os. ž.

Jednotné číslo
ymic.[; [‘acmi] „já“
^m.c.[; [‘acmecha] „ty“
%mec.[; [‘acmech] „ty“
Amc.[; [‘acmo] „on“
hm'c.[; [‘acma] „ona“

Množné číslo
Wnymec.[; [‘acmenu] „my“
~k,mec.[; [‘acmechem] „vy“
!k,mec.[; [‘acmechen] „vy“
~m'c.[; [‘acmam] „oni“
!m'c.[; [‘acman] „ony“
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C) Mužský a ženský rod, jednotné a množné číslo
Podstatná jména ženského rodu obvykle končívají na h '[-a] nebo t [-t].
V množném čísle končívají maskulina obvykle ~y i[-im] a feminina tA [-ot]. Příklad: dAD [dod]
„strýc“, hd'AD [doda] „teta“, ~ydiAD [dodim] „strýcové“, tAdAD [dodot] „tety“. Tak jednoduché to však není
vždy.
Podle těchto pravidel se chovají i jednoduchá přídavná jména:
Př. 1: bAj [tov] „dobrý“, hb'Aj [tova] „dobrá“, ~ybiAj [tovim] „dobří“, tAbAj [tovot] „dobré“.
Př. 2: lAdG' [gadol] „velký“, hl'AdG. [gdola], ~yliAdG. [gdolim], tAlAdG. [gdolot].

D) Člen a ukazovací zájmena
Hebrejský určitý člen je h; [ha-]. Vždy stojí před podstatným jménem, takže např. „ten film“ se řekne
jr,s,h; [ha-seret].
Člen ha- splývá s předložkami l. [l-] „k“ a B. [b-] „v“, takže vzniká
„ráno“ se řekne rq,BoB; [ba-boker] a ne *[be-ha-boker].

l;

[la-] a

B;

[ba-]. Například

Neurčitý člen v hebrejštině neexistuje, „(nějaký) film“ je prostě jr,s, [seret].
Ukazovací zájmeno mužského rodu je hz, [ze] „tento“, ženského tazo [zot] „tato“.
Podívejme se teď na několik výmluvných příkladů k zapamatování (pozor, byly vybrány záměrně!):
-

bAj jr,s, [seret tov, „film dobrý“] „(nějaký) dobrý film“
hb'Aj hd'['sm. i [mis‘ada tova, „restaurace dobrá“] „(nějaká) dobrá restaurace“
vd'x'h; jr,s,h; [ha-seret ha-chadaš, „ten film ten nový“] „ten nový film“
vd'x' jr,s,h; [ha-seret chadaš, „ten film nový“; v přítomném čase neexistuje sloveso „být“] „ten film je
nový“

-

vd'x' jr,s, [seret chadaš, „film nový“] „(nějaký) nový film“
hz,h; #WBqih; [ha-kibbuc ha-ze, „ten kibbuc ten tento“] „tento kibbuc“
tn,y,n.[m; . tazoh; hn'WmT.h; [ha-tmuna ha-zot me‘anjenet, „ten obrázek (tmuna je však žens. rodu) ten tento
zajímavý“] „tento obrázek je zajímavý“

-

tazoh; hb'Whc.h; hl'm.fih;

[ha-simla ha-cehuva ha-zot, „tyto šaty (opět žens. rod) tyto žluté ty tyto“] „tyto

žluté šaty“

E) Vázaný stav (tzv. status constructus)
Vázaný stav popisuje skupinu dvou podstatných jmen, z nichž druhé určuje první bez použití
předložky. Příklad: ~yziWPT; #ymi [mic tapuzim, „džus pomeranče“] „pomerančový džus“.
U jednotného číslo ženského rodu a množného čísla mužského rodu dochází ke změně koncovky,
ostatní se nemění: z h '[-a] se stává t ;[-at], z ~y i[-im] se stává y e[-ej].
Př. 1: hg'W[ [uga (žens.j.)] „dort“; dl'AqAv
Př. 2:
z Izraele“.

~yziWPT;

tg;W[

[ugat šokolad] „čokoládový dort“.

[tapuzim (mužs.mn.)] „pomeranče“;

laer'f.yi yzeWPT;

[tapuzej Jisrael] „pomeranče

Za zmínku stojí, že koncovka -at je pozůstatkem velmi staré vývojové fáze hebrejštiny. hg'W[ [uga],
psané s němým koncovým h [h], se před tisíciletími vyslovovalo *[ugat]. Koncové -t později zmizelo a jeho
pozůstatek se objevuje jen ve vázaném stavu.
Určitý člen ve vázaném stavu: pozor, h; [ha-] stojí jen u druhého podstatného jména! ~yziWPT;
[mic tapuzim] „(nějaký) pomerančový džus“, ~yziWPT;h; #ymi [mic ha-tapuzim] „ten pomerančový džus“.

#ymi
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F) Číslovky
1 až 19
Pro počítání podstatných jmen ženského rodu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tx;a;
~yiT;v.
yTev.
vlov'
[B'r.a;
vmex'
vve
[b;v,
hn,mov.
[v;Te
rf,[,

[achat]

11

hr,f.[, tx;a;

[achat ‘esre]

[štajim], ve váz.
stavu [štej]

12

hr,f.[, ~yTev.

[štem ‘esre]

[šaloš]

13

[šloš ‘esre]

[arba‘]

14

[chameš]

15

[šeš]

16

[ševa‘]

17

[šmone]

18

[teša‘]

19

hr,f.[, vlov.
hr,f.[, [B;r.a;
hr,f.[, vmex]
hr,f.[, vve
hr,f.[, [b;v.
hr,f.[, hn,mov.
hr,f.[, [v;T.

[echad]

11

rf'[' dx;a;

[achad ‘asar]

[šnajim], ve váz.
stavu [šnej]

12

rf'[' ~ynev.

[šnem ‘asar]

[šloša]

13

[šloša ‘asar]

[arba‘a]

14

[chamiša]

15

[šiša]

16

[šiv‘a]

17

[šmona]

18

[tiš‘a]

19

rf'[' hv'lov.
rf'[' h['B'r.a;
rf'[' hV'mix]
rf'[' hV'vi
rf'[' h['b.vi
rf'[' hn'mov.
rf'[' h['v.Ti

[arba‘ ‘esre]
[chameš ‘esre]
[šeš ‘esre]
[šva‘ ‘esre]
[šmone ‘esre]
[tša‘ ‘esre]

[‘eser]

Pro počítání podstatných jmen mužského rodu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dx'a,
~yin;v.
ynev.
hv'lov.
h['B'r.a;
hV'mix]
hV'vi
h['b.vi
hn'mov.
h['v.Ti
hr'f'[]

[arba‘a ‘asar]
[chamiša ‘asar]
[šiša ‘asar]
[šiv‘a ‘asar]
[šmona ‘asar]
[tiš‘a ‘asar]

[‘asara]

20 až 90
20
30
40
50

~yrif.[,
~yvilov.
~y[iB'r.a;
~yVimix]

[‘esrim]

60

[šlošim]

70

[arba‘im]

80

[chamišim]

90

~yVivi
~y[ib.vi
~ynimov.
~y[iv.Ti

[šišim]
[šiv‘im]
[šmonim]
[tiš‘im]

100 až 900
100
200
300
400
500

ha'me
~yit;am'
tAame vlov.
tAame [B;r.a;
tAame vmex]

[mea]

600

[matajim]

700

[šloš meot]

800

[arba‘ meot]

900

[chameš meot]

tAame vve
tAame [b;v.
tAame hn,mov.
tAame [v;T.

[šeš meot]
[šva‘ meot]
[šmone meot]
[tša‘ meot]
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1 000 až 10 000
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

@l,a,
~yiP;l.a;
~ypil'a] tv,lov.
~ypil'a] t[;B;r.a;
~ypil'a] tv,mex]

[elef]

6 000

[alpajim]

7 000

[šlošet alafim]

8 000

[arba‘at alafim]

9 000

[chamešet alafim]

10 000

~ypil'a] tv,ve
~ypil'a] t[;b.vi
~ypil'a] tn;mov.
~ypil'a] t[;v.Ti
~ypil'a] tr,f,[]

[šešet alafim]
[šiv‘at alafim]
[šmonat alafim]
[tiš‘at alafim]
[‘aseret alafim]

Jak se tyto číslovky používají?
Pro počítání se užívají tvary ženského rodu: číselná řada 1, 2, 3… tedy zní
[štajim], vlov' [šaloš]…

tx;a;

[achat],

~yiT;v.

Číslovky 1-19 se shodují s rodem podstatného jména. „Jedna“ stojí za počítaným předmětem, ostatní
číslovky před. „Dvě“ se užívá ve vázaném stavu: ze ~yiT;v. [štajim] se stává yTev. [štej], ze ~yin;v. [šnajim]
vznikne ynev. [šnej].
Příklady:
- počítání obrázků (hn'WmT. [tmuna, „obrázek, fotka“, žens. rod]): tx;a; hn'WmT. [tmuna achat], tAnWmT.
[štej tmunot], tAnWmT. vlov' [šaloš tmunot], tAnWmT. [B'r.a; [arba‘ tmunot].
- počítání učitelů (hr,Am [more, „učitel“, mužs. rod]): dx;a, hr,Am [more echad], ~yriAm
~yriAm hv'lov. [šloša morim], ~yriAm h['B'r.a; [arba‘a morim].

ynev.

yTev.

[šnej morim],

Číslovky do 99 se tvoří spojením desítek a jednotek pomocí spojky w. [ve] „a“. „Dvacet šest“ je
vvew. ~yrif.[, [‘esrim ve-šeš] pro ženský rod a hV'viw. ~yrif.[, [‘esrim ve-šiša] pro mužský. V těchto
složeninách už „jedna“ nestojí za podstatným jménem a „dva“ je v obvyklém, tj. ne vázaném stavu.
Vyšší číslovky se skládají od větších k menším, před poslední člen se vkládá
napíšeme vmex'w. ~yrif[, ~yit;am' @l,a, [elef matajim ‘esrim ve-chameš].

Řadové číslovky
Pro mužský rod:
1.
2.
3.
4.
5.

!Avari
ynive
yviyliv.
y[iybir.
yviymix]

[rišon]

6.

[šeni]

7.

[šliši]

8.

[rvi‘i]

9.

[chamiši]

10.

[rišona]

6.

[šenit]

7.

[šlišit]

8.

[rvi‘it]

9.

[chamišit]

10.

yVivi
y[iybiv.
yniymiv.
y[iyviT.
yriyfi[]

[šiši]

tyVivi
ty[iybiv.
tyniymiv.
ty[iyviT.
tyriyfi[]

[šišit]

[švi‘i]
[šmini]
[tši‘i]
[‘asiri]

Pro ženský rod:
1.
2.
3.
4.
5.

hn'Avari
tynive
tyviyliv.
ty[iybir.
tyviymix]

[švi‘it]
[šminit]
[tši‘it]
[‘asirit]

w.

[ve] „a“. 1225
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G) Některé výrazy

daom. [meod] velmi
- daom. tn,y,n.[m
; . ~yrib;D. [dvarim me‘anjenet meod, „věci zajímavé velmi“] „velmi zajímavé věci“
v, [še] že
- hx'WtP. ts,n,K.hv
; , bveAx hT'a; [ata chošev še-ha-kneset ptucha, „ty myslící že ten parlament otevřený“]
„ty si myslíš, že parlament je otevřený“
?hpoyae [ejfo?] kde?
?!a'l. [lean?] kam?
; e [meajin?] odkud?
?!yiam

Věk
- ?aWh
-

hM'K; !B, [ben kama hu?, „syn kolik on?“] „Kolik má (on) let?“
?ayhi hM'K; tB; [bat kama hi?, „dcera kolik ona?“] „Kolik má (ona) let?“
… !B, aWh [hu ben …, „on syn …“] „Je mu … let“
… tB; ayhi [hi bat …, „ona dcera …“] „Je jí … let“
… !B, ynia] [ani ben …, „já syn …“] „Je mi … let“
(Tam) je / není

vye [ješ] (tam) je / jsou (obdoda angl. “there is/are”)
!yae [ejn] (tam) není / nejsou
- !r'm.qu dy;-l[; !Alm' vye [ješ malon al-jad Qumran, „(tam) je hotel blízko Qumránu“] „Nedaleko Qumránu
je hotel“
-

!r'm.quB. !Alm' !yae

[ejn malon be-Qumran, „(tam) není hotel v Qumránu“] „V Qumránu není hotel“

Ješ a ejn jsme už viděli ve výrazech l. vye [ješ l-] „mít“ / l. !yae [ejn l-] „nemít“.

Znak přímého předmětu (4. pádu)
Už jsme si ukázali skloňování slovíčka tae [et] k vyjádření zájmen „mne“, „tebe“, „jeho“ atp.
Ve spojení s podstatnými jmény ve čtvrtém pádu se et používá jen před určitým předmětem (tj. s určitým
členem h; [ha-]), jinak se neužívá.
Př. 1: aSeKi xq; [kach kise, „vezmi židli“] „Posaď se na židli“; „židle“ je přímý předmět slovesa „vzít“,
protože jde o neurčitý předmět, neužívá se tae [et].
Př. 2: aSeKih; ta, xq; [kach et ha-kise, „vezmi et tuto židli“] „Posaď se na tuto židli“; „tato židle“ musí
být spojena s et, protože jde o určité podstatné jméno (díky členu ha-).

Stupňování a srovnávání

mi rteAy [joter mi-] více než
- yniMm
. i bAj rteAy aWh [hu joter tov mimeni, „on více dobrý ode mě“] „Je lepší než já“
rteAy [joter] více
- ~x; rteAy [joter cham, „více teplý“] „teplejší“
ykih] [haki] nejvíce; též rteAyB. [bejoter] nejvíce; podstatné i přídavné jméno musí být určeny členem h;
- ~x; ykih] ~Ayh; [hajom haki cham, „ten den nejvíce teplý“] „nejteplejší den“
- rteAyB. hp,y'h; ~Aqm'h; [hamakom hajafe bejoter, „to místo to krásné nejvíce“] „nejkrásnější místo“
AmK. [kmo] tak … jako, stejně jako

[ha-]
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4) ČASOVÁNÍ
Nezapomínejte na to, co jsme si již ukázali…
Ženský rod
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Jednotné
číslo
Množné
číslo

Mužský rod

ynia]

já
ty
on / ona
my
vy
oni / ony

[ani]

T.a; [at]
ayhi [hi]

hT'a;
aWh
Wnx.n;a]

[ata]
[hu]

[anachnu]

!T,a; [aten]
!he [hen]

~T,a; [atem]
~he [hem]

Hebrejština má tři časy – přítomný, minulý a budoucí – jeden rozkazovací způsob a jeden infinitiv.
Nejprve se na tyto tvary podívejme trochu teoreticky, potom si ukážeme mnoho příkladů, které ilustrují tuto
nejucelenější část hebrejského jazyka.
Poznámky:
1) Neurčitý podmět vyjadřuje hebrejština třetí osobou množného čísla bez užití jakéhokoliv zájmena.
Př.: ~l'A[h; lKomi ~yaiB' [baim mikol ha‘olam] „přicházejí z celého světa“.
2) Zápor označuje alo [lo]. Př.: dqero

ynia]

[ani roked] „tančím“; dqero

alo ynia]

[ani lo roked] „netančím“.

Je důležité se zde zmínit o tom, že většina hebrejských sloves i podstatných jmen má kořen, který lze
snadno rozpoznat (tento charakter sdílejí i další semitské jazyky včetně arabštiny). Nová slova se z kořene
tvoří přidáním samohlásek, příp. dalších souhlásek. Kořen tak lze přirovnat ke kostře hebrejských slov,
zatímco samohlásky tvoří maso.
Př.: kořen dml [l-m-d] se vztahuje na pojem učení: dmeAl [lomed] „učím se“, dWMli [limud] „učení“,
[talmid] „student“.

dymil.T;

Stejně tak se přidáním samohlásek a souhlásek ke kořeni časuje: kořen rbd [d-b-r] se vztahuje na
; . [medaber] „mluvím“, yTir.B;Di [dibarti] „mluvil jsem“, rBed;a; [adaber] „budu mluvit“.
pojem mluvení: rBedm

A) Přítomný čas
Tvoří se užitím slovesného příčestí, které má jen čtyři tvary: mužs. jednotné č., mužs. množné č.,
žens. jednotné č. a žens. možné č. Možné tvary tak jsou:
Jednotné číslo
Množné číslo

h

Ženský rod
'[-a] / t ;[-at] / t ,[-et]

tA

Mužský rod
bez přípony / h ,[-e]

~y i[-im]

[-ot]

Př. 1: hc,Ar ynia] [ani roce] „chci“ (m.), hc'Ar ynia] [ani roca] „chci“ (f.),
rocim] „chceme“ (m.), tAcAr Wnx.n;a] [anachnu rocot] „chceme“ (f.).
Př. 2: tr,B,dm
; .

T.a;

[at medaberet] „mluvíš“ (f.), ~yriBed;m.

~he

~yciAr Wnx.n;a]

[anachnu

[hem medaberim] „(oni) mluví“.

Přípony se velmi podobají těm, které již známe z podstatných a přídavných jmen.

B) Minulý čas
Užití osobních zájmen není v tomto času nutné (kromě aWh [hu] „on“ a ayhi [hi] „ona“). Je tomu tak
proto, že přípony tohoto času jasně označují osobu, rod i číslo. Přípony jsou tyto:
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Ženský rod
Jednotné
číslo
Množné
číslo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Mužský rod

yTi

já
ty
on / ona
my
vy
oni / ony

[-ti]

t [-t]
h '[-a]
!T,

hT'
Wn

[-nu]

~T,

[-ten]

W

[-ta]

[-tem]

[-u]

C) Budoucí čas
Tvoří se přidáváním předpon a přípon:

Jednotné
číslo
Množné
číslo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

já
ty
on / ona
my
vy
oni / ony

…a

Ženský rod
Mužský rod
[alef se nevyslovuje, samohlásky se zde užívají různé]
y i…T [t…i]
…T [t…]
…T [t…]
…y [j…]
…n [n…]
W…T [t…u]
W…y [j…u]

V tomto času se užívají zájmena (mohou ale být vynechána). V záporu stojí la; [al], nikdy alo [lo].
První os. mn. č. může být též přeložena jako výzva. Př.:
„Promluvme si s učitelem“.

hreAmh;-~[i rBed;n.

[nedaber ‘im ha-more]

D) Rozkazovací způsob
Na rozdíl od mnoha indoevropských jazyků má hebrejština jen tři tvary: 2. os. mužs. j. č., 2. os. žens.
j. č. a 2. os. mn. č. Tvary se podobají budoucímu času bez předpon:

ar'q.Ti hT'a; [ata tikra] „budeš číst“ (m.) – !ar'q. [kra] „čti!“ (m. sing.)
yair.q.Ti T.a; [at tikri] „budeš číst“ (f.) – !yair.qi [kiri] „čti!“ (f. sing.)
War.q.Ti ~T,a; [atem tikru] „budete číst“ – !War.qi [kiru] „čtěte!“ (pl.)
E) Infinitiv
Začíná předložkou li [li-] / l; [la-] / l. [le-] (srv. angl. “to go”)a následuje kořen slovesa. Užívá se,
stejně jako v češtině, po způsbových slovesech lAky' [jachol] „moci“, hc,Ar [roce] „chtít“ a dalších.
Př.: tAyx.li

hc'Ar ynia]

[ani roca lichjot] „Chci žít“ (f.)
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F) Úplné časování 48 hebrejských sloves
Přílohou obecných gramatických pravidel je přehled časování 48 nejdůležitějších sloves, neboť
aplikace obecných pravidel může často činit obtíže ohledně správného umístění samohlásek, nemluvě o tzv.
„slabých slovesech“.
Vzor uspořádání tabulky:

kořen – význam - infinitiv
Přítomný

Budoucí

Rozkazovací zp.

M
F
M

M
F
M

M
F

F

F

Jednotné č.

1.

Množné č.

M Sing
F Sing
M Pl
F Pl

Minulý

2.
3.
1.
2.

M
F

3.

1) hyh [h-j-h] – „být“ – tAyh.li [lihjot]
Přítomný
neužívá se
neužívá se

Množné č.

neužívá se

Jednotné č.

neužívá se

1.
2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiyyih' [hajiti]
t'yyih' [hajita]
tyyih' [hajit]
hy'h' [haja]
ht'y.h' [hajta]
Wnyyih' [hajinu]
~t,yyih' [hajitem]
!t,yyih' [hajiten]
Wyh' [haju]

hy,h.a, [ehje]
hy,h.Ti [tihje]
yyih.Ti [tihji]
hy,h.yi [jihje]
hy,h.Ti [tihje]
hy,h.ni [nihje]
Wyh.Ti

[tihju]

Wyh.yi

[jihju]

Rozkazovací zp.

hy,h/ [heje]
yyih] [haji]

Wyh/

[heju]

2) lav [š-’-l] – „ptát se“ – lAav.li [liš’ol]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

laeAv [šoel]
tl,a,Av [šoelet]
~ylia]Av [šoalim]
tAla]Av [šoalot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTil.a;v' [šaalti]
T'l.a;v' [šaalta]
T.l.a;v' [šaalt]
la;v' [šaal]
hl'a]v' [šaala]
Wnl.a;v' [šaalnu]
~T,l.a;v] [šaaltem]
!T,l.a;v] [šaalten]
Wla]v' [šaalu]

la;v.a, [eš’al]
la;v.Ti [tiš’al]
ylia]v.Ti [tiš’ali]
la;v.yi [jiš’al]
la;v.Ti [tiš’al]
la;v.ni [niš’al]
Wla]v.Ti

[tiš’alu]

Wla]v.yi

[jiš’alu]

Rozkazovací zp.

la;v.
ylia;v.

[š’al]

Wla;v.

[š’alu]

[š’ali]
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3) !ma [’-m-n] – „věřit“ – !ymia/h,l. [lehe’emin]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

!ymiam] ; [ma’amin]
hn'ymiam] ; [ma’amina]
~yniymiam] ; [ma’aminim]
tAnymiam] ; [ma’aminot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTinm. ;a/h, [he’emanti]
T'nm. ;a/h, [he’emanta]
T.nm. ;a/h, [he’emant]
!ymia/h, [he’emin]
hn'ymia/h, [he’emina]
Wnm;a/h, [he’emanu]
~T,nm. ;a/h, [he’emantem]
!T,nm. ;a/h, [he’emanten]
Wnymia/h, [he’eminu]

!ymia]a; [a’amin]
!ymia]T; [ta’amin]
hn'ymia]T; [ta’amina]
!ymia]y; [ja’amin]
!ymia]T; [ta’amin]
!ymia]n; [na’amin]
Wnymia]T;

[ta’aminu]

Wnymia]y;

[ja’aminu]

Rozkazovací zp.

!mea]h; [ha’amen]
yniymia]h; [ha’amini]

Wnymia]h;

[ha’aminu]

4) bvx [ch-š-b] – „myslet“ – bAvx.l; [lachšov]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

bveAx [chošev]
tb,v,Ax [choševet]
~ybiv.Ax [chošvim]
tAbv.Ax [chošvot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTib.v;x' [chašavti]
T'b.v;x' [chašavta]
T.b.v;x' [chašavt]
bv;x' [chašav]
hb'v.x' [chašva]
Wnb.v;x' [chašavnu]
~T,b.v;x] [chašavtem]
!T,b.v;x] [chašavten]
Wbv.x' [chašvu]

bvox.a, [echšov]
bvox.T; [tachšov]
ybiv.x;T; [tachšvi]
bvox.y; [jachšov]
bvox.T; [tachšov]
bvox.n; [nachšov]
Wbv.x.T;

[tachšvu]

Wbv.x.y;

[jachšvu]

Rozkazovací zp.

bvox] [chašov]
ybiv.xi [chišvi]

Wbv.xi

[chišvu]

5) !vy [j-š-n] – „spát“ – !Avyli [lišon]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

!vey' [jašen]
hn'v.ye [ješna]
~yniv.ye [ješnim]
tAnv.ye [ješnot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTin.v;y' [jašanti]
T'n.v;y' [jašanta]
T.n.v;y' [jašant]
!v,y' [jašen]
hn'v.y' [jašna]
Wnv;y' [jašanu]
~T,n.v;y. [ješantem]
!T,n.v;y. [ješanten]
Wnv.y' [jašnu]

!v;yai [išan]
!v;yTi [tišan]
yniv.yTi [tišni]
!v;yyi [jišan]
!v;yTi [tišan]
!v;yni [nišan]
Wnv.yTi

[tišnu]

Wnv.yyi

[jišnu]

Rozkazovací zp.

!v;y. [ješan]
yniv.yi [jišni]

Wnv.yi

[jišnu]
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6) hnq [k-n-h] – „koupit“ – tAnq.li [liknot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hn,Aq [kone]
hn'Aq [kona]
~yniAq [konim]
tAnAq [konot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiyniq' [kaniti]
t'yniq' [kanita]
tyniq' [kanit]
hn'q' [kana]
ht'n.q' [kanta]
Wnyniq' [kaninu]
~t,yniq. [knitem]
!t,yniq. [kniten]
Wnq' [kanu]

hn,q.a, [ekne]
hn,q.Ti [tikne]
yniq.Ti [tikni]
hn,q.yi [jikne]
hn,q.Ti [tikne]
hn,q.ni [nikne]
Wnq.Ti

[tiknu]

Wnq.yi

[jiknu]

Rozkazovací zp.

hneq.
yniq.

[kni]

Wnq.

[knu]

[kne]

7) ~lv [š-l-m] – „platit“ – ~Lev;l. [lešalem]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

~Levm; . [mešalem]
tm,L,vm; . [mešalemet]
~ymiL.vm; . [mešalmim]
tAmL.vm; . [mešalmot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTim.L;vi [šilamti]
T'm.L;vi [šilamta]
T.m.L;vi [šilamt]
~Levi [šilem]
hm'L.vi [šilema]
Wnm.L;vi [šilamnu]
~T,m.L;vi [šilamtem]
!T,m.L;vi [šilamten]
WmL.vi [šilemu]

~Lev;a] [ašalem]
~Lev;T. [tešalem]
ymiL.v;T. [tešalemi]
~Lev;y. [ješalem]
~Lev;T. [tešalem]
~Lev;n. [nešalem]
WmL.v;T.

[tešalemu]

WmL.v;y.

[ješalemu]

Rozkazovací zp.

~Lev;
ymiL.v;

[šalem]

WmL.v;

[šalemu]

[šalemi]

8) db[ [‘-b-d] – „pracovat“ – dAb[]l; [la‘avod]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

dbeA[ [‘oved]
td,b,A[ [‘ovedet]
~ydib.A[ [‘ovdim]
tAdb.A[ [‘ovdot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTid.b;[' [‘avadti]
T'd.b;[' [‘avadta]
T.d.b;[' [‘avadt]
db;[' [‘avad]
hd'b.[' [‘avda]
Wnd.b;[' [‘avadnu]
~T,d.b;[] [‘avadtem]
!T,d.b;[] [‘avadten]
Wdb.[' [‘avdu]

dbo[/a, [e‘evod]
dbo[]T; [ta‘avod]
ydib.[;T; [ta‘avdi]
dbo[]y; [ja‘avod]
dbo[]T; [ta‘avod]
dbo[]n; [na‘avod]
Wdb.[;T;

[ta‘avdu]

Wdb.[;y;

[ja‘avdu]

Rozkazovací zp.

dbo[] [‘avod]
ydib.[i [‘ivdi]

Wdb.[i

[‘ivdu]
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9) rbd [d-b-r] – „mluvit“ – rBed;l. [ledaber]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rBedm; . [medaber]
tr,B,dm; . [medaberet]
~yriB.dm; . [medabrim]
tArB.dm; . [medabrot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.B;Di [dibarti]
T'r.B;Di [dibarta]
T.r.B;Di [dibart]
rBeDi [diber]
hr'B.Di [dibra]
Wnr.B;Di [dibarnu]
~T,r.B;Di [dibartem]
!T,r.B;Di [dibarten]
WrB.Di [dibru]

rBed;a] [adaber]
rBed;T. [tedaber]
yriB.d;T. [tedabri]
rBed;y. [jedaber]
rBed;T. [tedaber]
rBed;n. [nedaber]
WrB.d;T.

[tedabru]

WrB.d;y.

[jedabru]

Rozkazovací zp.

rBeD; [daber]
yriB.D; [dabri]

WrB.D;

[dabru]

10) arq [k-r-’] – „číst“ – aArq.li [likro]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

areAq [kore]
tareAq [kore’t]
~yair.Aq [kor’im]
tAar.Aq [kor’ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiar'q' [kara’ti]
t'ar'q' [kara’ta]
tar'q' [kara’t]
ar'q' [kara]
ha'r.q' [kar’a]
Wnar'q' [kara’nu]
~t,ar'q' [kara’tem]
!t,ar'q' [kara’ten]
War.q' [kar’u]

ar'q.a, [ekra]
ar'q.Ti [tikra]
yair.q.Ti [tikr’i]
ar'q.yi [jikra]
ar'q.Ti [tikra]
ar'q.ni [nikra]
War.q.Ti

[tikr’u]

War.q.yi

[jikr’u]

Rozkazovací zp.

ar'q.
yair.qi

[kir’i]

War.qi

[kir’u]

[kra]

11) [dy [j-d-‘] – „vědět, znát“ – t[;d;l' [lada‘at]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

[:deAy [jodea‘]
t[;d;Ay [joda‘at]
~y[id.Ay [jod‘im]
tA[d.Ay [jod‘ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTi[.d;y' [jada‘ti]
T'[.d;y' [jada‘ta]
T.[;d;y' [jada‘at]
[d;y' [jada‘]
h['d.y' [jad‘a]
Wn[.d;y' [jada‘nu]
~T,[.d;y' [jada‘tem]
!T,[.d;y' [jada‘ten]
W[d.y' [jad‘u]

[d;ae [eda‘]
[d;Te [teda‘]
y[id.Te [ted‘i]
[d;ye [jeda‘]
[d;Te [teda‘]
[d;ne [neda‘]
W[d.Te

[ted‘u]

W[d.ye

[jed‘u]

Rozkazovací zp.

[D; [da‘]
y[iD. [d‘i]

W[D.

[d‘u]
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12) hf[ [‘-s-h] – „dělat“ – tAf[]l; [la‘asot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hfeA[ [‘ose]
hf'A[ [‘osa]
~yfiA[ [‘osim]
tAfA[ [‘osot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiyfi[' [‘asiti]
t'yfi[' [‘asita]
tyfi[' [‘asit]
hf'[' [‘asa]
ht'f.[' [‘asta]
Wnyfi[' [‘asinu]
~t,yfi[] [‘asitem]
!t,yfi[] [‘asiten]
Wf[' [‘asu]

hf,[/a, [e‘ese]
hf,[]T; [ta‘ase]
yfi[]T; [ta‘asi]
hf,[]y; [ja‘ase]
hf,[]T; [ta‘ase]
hf,[]n; [na‘ase]
Wf[]T;

[ta‘asu]

Wf[]y;

[ja‘asu]

Rozkazovací zp.

hfe[]
yfi[]

[‘asi]

Wf[]

[‘asu]

[‘ase]

13) htv [š-t-h] – „pít“ – tAtv.li [lištot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hteAv [šote]
ht'Av [šota]
~ytiAv [šotim]
tAtAv [šotot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiytiv' [šatiti]
t'ytiv' [šatita]
tytiv' [šatit]
ht'v' [šata]
hT't.v' [šatta]
Wnytiv' [šatinu]
~t,ytiv. [štitem]
!t,ytiv. [štiten]
Wtv' [šatu]

hT,v.a, [ešte]
hT,v.Ti [tište]
yTiv.Ti [tišti]
hT,v.yi [jište]
hT,v.Ti [tište]
hT,v.ni [nište]
WTv.Ti

[tištu]

WTv.yi

[jištu]

Rozkazovací zp.

htev.
ytiv.

[šti]

Wtv.

[štu]

[šte]

14) lka [’-k-l] – „jíst“ – lAka/l, [le’echol]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

lkeAa [ochel]
tl,k,Aa [ochelet]
~ylik.Aa [ochlim]
tAlk.Aa [ochlot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTil.k;a' [achalti]
T'l.k;a' [achalta]
T.l.k;a' [achalt]
lk;a' [achal]
hl'k.a' [achla]
Wnl.k;a' [achalnu]
~T,l.k;a] [achaltem]
!T,l.k;a] [achalten]
Wlk.a' [achlu]

lk;ao [ochal]
lk;aTi [tichal]
ylik.aTi [tichli]
lk;ayi [jichal]
lk;aTi [tichal]
lk;ani [nichal]
Wlk.aTi

[tichlu]

Wlk.ayi

[jichlu]

Rozkazovací zp.

lkoa/ [echol]
ylik.ai [ichli]

Wlk.ai

[ichlu]
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15) !tn [n-t-n] – „dát“ – ttel' [latet]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

!teAn [noten]
tn,t,An [notenet]
~ynit.An [notnim]
tAnt.An [notnot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTit;n' [natati]
T't;n' [natata]
T.t;n' [natat]
!t;n' [natan]
hn't.n' [natna]
WNt;n' [natanu]
~T,t;n. [netatem]
!T,t;n. [netaten]
Wnt.n' [natnu]

!Tea, [eten]
!TeTi [titen]
yniT.Ti [titni]
!Teyi [jiten]
!TeTi [titen]
!Teni [niten]
WnT.Ti

[titnu]

WnT.yi

[jitnu]

Rozkazovací zp.

!Te [ten]
yniT. [tni]

WnT.

[tnu]

16) har [r-’-h] – „vidět“ – tAar.li [lir’ot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

haeAr [ro’e]
ha'Ar [ro’a]
~yaiAr [ro’im]
tAaAr [ro’ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiyair' [ra’iti]
t'yair' [ra’ita]
tyair' [ra’it]
ha'r' [ra’a]
ht'a]r' [ra’ata]
Wnyair' [ra’inu]
~t,yair] [ra’item]
!t,yair] [ra’iten]
War' [ra’u]

ha,r.a, [er’e]
ha,r.Ti [tir’e]
yair.Ti [tir’i]
ha,r.yi [jir’e]
ha,r.Ti [tir’e]
ha,r.ni [nir’e]
War.Ti

[tir’u]

War.yi

[jir’u]

Rozkazovací zp.

haer.
yair.

[r’i]

War.

[r’u]

[r’e]

17) ryv [š-j-r] – „zpívat“ – ryvil' [lašir]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rv' [šar]
hr'v' [šara]
~yriv' [šarim]
tArv' [šarot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.v; [šarti]
T'r.v; [šarta]
T.r.v; [šart]
rv' [šar]
hr'v' [šara]
Wnr.v; [šarnu]
~T,r.v; [šartem]
!T,r.v; [šarten]
Wrv' [šaru]

ryvia' [ašir]
ryviT' [tašir]
yriyviT' [taširi]
ryviy' [jašir]
ryviT' [tašir]
ryvin' [našir]
WryviT'

[taširu]

Wryviy'

[jaširu]

Rozkazovací zp.

ryvi
yriyvi

[šir]

Wryvi

[širu]

[širi]
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18) btk [k-t-b] – „psát“ – bATk.li [lichtov]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

bteAK [kotev]
tb,t,AK [kotevet]
~ybit.AK [kotvim]
tAbt.AK [kotvot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTib.t;K' [katavti]
T'b.t;K' [katavta]
T.b.t;K' [katavt]
bt;K' [katav]
hb't.K' [katva]
Wnb.t;K' [katavnu]
~T.b.t;K. [ktavtem]
!T.b.t;K. [ktavten]
Wbt.K' [katvu]

bTok.a, [echtov]
bTok.Ti [tichtov]
ybiT.k.Ti [tichtevi]
bTok.yi [jichtov]
bTok.Ti [tichtov]
bTok.ni [nichtov]
WbT.k.Ti

[tichtevu]

WbT.k.yi

[jichtevu]

Rozkazovací zp.

btoK. [ktov]
ybit.Ki [kitvi]

Wbt.Ki

[kitvu]

19) rma [’-m-r] – „říct“ – rm;aol [lomar]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rmeAa [omer]
tr,m,Aa [omeret]
~yrim.Aa [omrim]
tArm.Aa [omrot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.m;a' [amarti]
T'r.m;a' [amarta]
T.r.m;a' [amart]
rm;a' [amar]
hr'm.a' [amra]
Wnr.m;a' [amarnu]
~T,r.m;a] [amartem]
!T,r.m;a] [amarten]
Wrm.a' [amru]

rm;ao [omar]
rm;aTi [timar]
yrim.aTi [timri]
rm;ayi [jimar]
rm;aTi [timar]
rm;ani [nimar]
Wrm.aTi

[timru]

Wrm.ayi

[jimru]

Rozkazovací zp.

rmoa/ [emor]
yrim.ai [imri]

Wrm.ai

[imru]

20) lky [j-k-l] – „moci“
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

lAky' [jachol]
hl'Aky. [jechola]
~yliAky. [jecholim]
tAlAky. [jecholot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTil.Aky' [jacholti]
T'l.Aky' [jacholta]
T.l.Aky' [jacholt]
lAky' [jachol]
hl'k.y' [jachla]
Wnl.Aky' [jacholnu]
~T,l.Aky' [jacholtem]
!T,l.Aky' [jacholten]
Wlk.y' [jachlu]

lk;Wa [uchal]
lk;WT [tuchal]
ylik.WT [tuchli]
lk;Wy [juchal]
lk;WT [tuchal]
lk;Wn [nuchal]
Wlk.WT

[tuchlu]

Wlk.Wy

[juchlu]

Rozkazovací zp.
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21) rwg [g-w-r] – „přebývat“ – rWgl' [lagur]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rG' [gar]
hr'G' [gara]
~yriG' [garim]
tArG' [garot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.G; [garti]
T'r.G; [garta]
T.r.G; [gart]
rG' [gar]
hr'G' [gara]
Wnr.G; [garnu]
~T,r.G; [gartem]
!T,r.G; [garten]
WrG' [garu]

rWga' [agur]
rWgT' [tagur]
yriWgT' [taguri]
rWgy' [jagur]
rWgT' [tagur]
rWgn' [nagur]
WrWgT'

[taguru]

WrWgy'

[jaguru]

Rozkazovací zp.

rWG
yriWG

[gur]

WrWG

[guru]

[guri]

22) $lh [h-l-k] – „jít“ – tk,l,l' [lalechet]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

%leAh [holech]
tk,l,Ah [holechet]
~ykil.Ah [holchim]
tAkl.Ah [holchot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTik.l;h' [halachti]
T'k.l;h' [halachta]
T.k.l;h' [halacht]
%l;h' [halach]
hk'l.h' [halcha]
Wnk.l;h' [halachnu]
~T,k.l;h' [halachtem]
!T,k.l;h' [halachten]
Wkl.h' [halchu]

%l,ae [elech]
%l,Te [telech]
ykil.Te [telchi]
%l,ye [jelech]
%l,Te [telech]
%l,ne [nelech]
Wkl.Te

[telchu]

Wkl.ye

[jelchu]

Rozkazovací zp.

$le
ykil.

[lech]

Wkl.

[lechu]

[lechi]

23) [sn [n-s-‘] – „jet“ – [:Asn.li [linsoa‘]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

[:seAn [nosea‘]
t[;s;An [nosa‘at]
~y[is.An [nos‘im]
tA[s.An [nos‘ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTi[.s;n' [nasa‘ti]
T'[.s;n' [nasa‘ta]
t[;s;n' [nasa‘at]
[s'n' [nasa‘]
h['s.n' [nas‘a]
Wn[]s;n' [nasa‘nu]
~T,[.s;n. [nesa‘tem]
!T,[.s;n. [nesa‘ten]
W[s.n' [nas‘u]

[S'a, [esa‘]
[S'Ti [tisa‘]
y[iS.Ti [tis‘i]
[S'yi [jisa‘]
[S'Ti [tisa‘]
[S'ni [nisa‘]
W[S.Ti

[tis‘u]

W[S.yi

[jis‘u]

Rozkazovací zp.

[s; [sa‘]
y[is. [s‘i]

W[s.

[s‘u]
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24) hcr [r-c-h] – „chtít“ – tAcr.li [lircot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hc,Ar [roce]
hc'Ar [roca]
~yciAr [rocim]
tAcAr [rocot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiycir' [raciti]
t'ycir' [racita]
tycir' [racit]
hc'r' [raca]
ht'c.r' [racta]
Wnycir' [racinu]
~t,ycir; [racitem]
!t,ycir; [raciten]
Wcr' [racu]

hc,r.a, [erce]
hc,r.Ti [tirce]
ycir.Ti [tirci]
hc,r.yi [jirce]
hc,r.Ti [tirce]
hc,r.ni [nirce]
Wcr.Ti

[tircu]

Wcr.yi

[jircu]

Rozkazovací zp.

hcer.
ycir.

[rci]

Wcr.

[rcu]

[rce]

25) #wr [r-w-c] – „běžet“ – #Wrl' [laruc]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

#r' [rac]
hc'r' [raca]
~ycir' [racim]
tAcr' [racot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTic.r; [racti]
T'c.r; [racta]
T.c.r; [ract]
#r' [rac]
hc'r' [raca]
Wnc.r; [racnu]
~T,c.r; [ractem]
!T,c.r; [racten]
Wcr' [racu]

#Wra' [aruc]
#WrT' [taruc]
yciWrT' [taruci]
#Wry' [jaruc]
#WrT' [taruc]
#Wrn' [naruc]
WcWrT'

[tarucu]

WcWry'

[jarucu]

Rozkazovací zp.

#Wr
yciWr

[ruc]

WcWr

[rucu]

[ruci]

26) rmg [g-m-r] – „dokončit“ – rAmg.li [ligmor]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rmeAG [gomer]
tr,m,AG [gomeret]
~yrim.AG [gomrim]
tArm.AG [gomrot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.m;G' [gamarti]
T'rm. ;G' [gamarta]
T.r.m;G' [gamart]
rm;G' [gamar]
hr'm.G' [gamra]
Wnr.m;G' [gamarnu]
~T.r.m;G. [gmartem]
!T.r.m;G. [gmarten]
Wrm.G' [gamru]

rmog.a, [egmor]
rmog.Ti [tigmor]
yrim.g.Ti [tigmeri]
rmog.yi [jigmor]
rmog.Ti [tigmor]
rmog.ni [nigmor]
Wrm.g.Ti

[tigmeru]

Wrm.g.yi

[jigmeru]

Rozkazovací zp.

rmoG. [gmor]
yrim.Gi [gimri]

Wrm.Gi

[gimru]
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27) ~ys [s-j-m] – „uzavřít“ – ~Yes;l. [lesajem]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

~Yesm; . [mesajem]
tm,Y,sm; . [mesajemet]
~ymiY.sm; . [mesajemim]
tAmY.sm; . [mesajemot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTim.Y;si [sijamti]
T'm.Y;si [sijamta]
T.m.Y;si [sijamt]
~Yesi [sijem]
hm'Y.si [sijema]
Wnm.Y;si [sijamnu]
~T,m.Y;si [sijamtem]
!T,m.Y;si [sijamten]
WmY.si [sijemu]

~Yes;a] [asajem]
~Yes;T. [tesajem]
ymiY.s;T. [tesajemi]
~Yes;y. [jesajem]
~Yes;T. [tesajem]
~Yes;n. [nesajem]
WmY.s;T.

[tesajemu]

WmY.s;y.

[jesajemu]

Rozkazovací zp.

~Yes;
ymiY.s;

[sajem]

WmY.s;

[sajemu]

[sajemi]

28) ryc [c-j-r] – „malovat“ – rYec;l. [lecajer]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rYecm; . [mecajer]
tr,Y,cm; . [mecajeret]
~yriY.cm; . [mecajerim]
tArY.cm; . [mecajerot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.Y;ci [cijarti]
T'r.Y;ci [cijarta]
T.r.Y;ci [cijart]
rYeci [cijer]
hr'Y.ci [cijera]
Wnr.Y;ci [cijarnu]
~T,r.Y;ci [cijartem]
!T,r.Y;ci [cijarten]
WrY.ci [cijeru]

rYec;a] [acajer]
rYec;T. [tecajer]
yriY.c;T. [tecajeri]
rYec;y. [jecajer]
rYec;T. [tecajer]
rYec;n. [necajer]
WrY.c;T.

[tecajeru]

WrY.c;y.

[jecajeru]

Rozkazovací zp.

rYec; [cajer]
yriY.ci [cijeri]

WrY.ci

[cijeru]

29) awb [b-w-’] – „přijít“ – aAbl' [lavo]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

aB' [ba]
ha'B' [ba’a]
~yaiB' [ba’im]
tAaB' [ba’ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiaB' [ba’ti]
t'aB' [ba’ta]
taB' [ba’t]
aB' [ba]
ha'B' [ba’a]
WnaB' [ba’nu]
~t,aB' [ba’tem]
!t,aB' [ba’ten]
WaB' [ba’u]

aAba' [avo]
aAbT' [tavo]
yaiAbT' [tavo’i]
aAby' [javo]
aAbT' [tavo]
aAbn' [navo]
WaAbT'

[tavo’u]

WaAby'

[javo’u]

Rozkazovací zp.

aAB [bo]
yaiAB [bo’i]

WaAB

[bo’u]
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30) ~yf [s-j-m] – „položit“ – ~yfil' [lasim]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

~f' [sam]
hm'f' [sama]
~ymif' [samim]
tAmf' [samot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTim.f; [samti]
T'm.f; [samta]
T.m.f; [samt]
~f' [sam]
hm'f' [sama]
Wnm.f; [samnu]
~T,m.f; [samtem]
!T,m.f; [samten]
Wmf' [samu]

~yfia' [asim]
~yfiT' [tasim]
ymiyfiT' [tasimi]
~yfiy' [jasim]
~yfiT' [tasim]
~yfin' [nasim]
WmyfiT'

[tasimu]

Wmyfiy'

[jasimu]

Rozkazovací zp.

~yfi
ymiyfi

[sim]

Wmyfi

[simu]

[simi]

31) bha [’-h-b] – „milovat“ – bAha/l, [le’ehov]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

bheAa [ohev]
tb,h,Aa [ohevet]
~ybih]Aa [ohavim]
tAbh]Aa [ohavot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTib.h;a' [ahavti]
T'b.h;a' [ahavta]
T.b.h;a' [ahavt]
bh;a' [ahav]
hb'h]a' [ahava]
Wnb.h;a' [ahavnu]
~T,b.h;a] [ahavtem]
!T,b.h;a] [ahavten]
Wbh]a' [ahavu]

bh;ao [ohav]
bh;aTi [tihav]
ybih]aTi [tihavi]
bh;ayi [jihav]
bh;aTi [tihav]
bh;ani [nihav]
Wbh]aTi

[tihavu]

Wbh]ayi

[jihavu]

Rozkazovací zp.

bh;a/
ybih]a;

[ahavi]

Wbh]a;

[ahavu]

[ehav]

32) lbq [k-b-l] – „dostat“ – lBeq;l. [lekabel]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

lBeqm; . [mekabel]
tl,B,qm; . [mekabelet]
~yliB.qm; . [mekablim]
tAlB.qm; . [mekablot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTil.B;qi [kibalti]
T'l.B;qi [kibalta]
T.l.B;qi [kibalt]
lBeqi [kibel]
hl'B.qi [kibla]
Wnl.B;qi [kibalnu]
~T,l.B;qi [kibaltem]
!T,l.B;qi [kibalten]
WlB.qi [kiblu]

lBeq;a] [akabel]
lBeq;T. [tekabel]
yliB.q;T. [tekabli]
lBeq;y. [jekabel]
lBeq;T. [tekabel]
lBeq;n. [nekabel]
WlB.q;T.

[tekablu]

WlB.q;y.

[jekablu]

Rozkazovací zp.

lBeq; [kabel]
yliB.q; [kabli]

WlB.q;

[kablu]
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33) dgn [n-g-d] – „říct“ – dyGih;l. [lehagid]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

dyGim; [magid]
hd'yGim; [magida]
~ydiyGim; [magidim]
tAdyGim; [magidot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTid.G;hi [higadeti]
T'd.G;hi [higadeta]
T.d.G;hi [higadet]
dyGihi [higid]
hd'yGihi [higida]
Wnd.G;hi [higadnu]
~T,d.G;hi [higadetem]
!T,d.G;hi [higadeten]
WdyGihi [higidu]

dyGia; [agid]
dyGiT; [tagid]
ydiyGiT; [tagidi]
dyGiy; [jagid]
dyGiT; [tagid]
dyGin; [nagid]
WdyGiT;

[tagidu]

WdyGiy;

[jagidu]

Rozkazovací zp.

dGeh; [haged]
ydiyGih; [hagidi]

WdyGih;

[hagidu]

34) xtp [p-t-ch] – „otevřít“ – x:ATp.li [liftoach]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

x:teAP [poteach]
tx;t;AP [potachat]
~yxit.AP [potchim]
tAxt.AP [potchot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTix.t;P' [patachti]
T'x.t;P' [patachta]
T.x.t;P' [patacht]
xt;P' [patach]
hx't.P' [patcha]
Wnx.t;P' [patachnu]
~T,x.t;P' [patachtem]
!T,x.t;P' [patachten]
Wxt.P' [patchu]

xT;p.a, [eftach]
xT;p.Ti [tiftach]
yxiT.p.Ti [tiftchi]
xT;p.yi [jiftach]
xT;p.Ti [tiftach]
xT;p.ni [niftach]
WxT.p.Ti

[tiftchu]

WxT.p.yi

[jiftchu]

Rozkazovací zp.

xt;P. [ptach]
yxit.Pi [pitchi]

Wxt.Pi

[pitchu]

35) rgs [s-g-r] – „zavřít“ – rAGs.li [lisgor]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

rgeAs [soger]
tr,g,As [sogeret]
~yrig.As [sogrim]
tArg.As [sogrot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTir.g;s' [sagarti]
T'r.g;s' [sagarta]
T.r.g;s' [sagart]
rg;s' [sagar]
hr'g.s' [sagra]
Wnr.g;s' [sagarnu]
~T.r.g;s. [sgartem]
!T.r.g;s. [sgarten]
Wrg.s' [sagru]

rGos.a, [esgor]
rGos.Ti [tisgor]
yriG.s.Ti [tisgeri]
rGos.yi [jisgor]
rGos.Ti [tisgor]
rGos.ni [nisgor]
WrG.s.Ti

[tisgeru]

WrG.s.yi

[jisgeru]

Rozkazovací zp.

rgos. [sgor]
yrig.si [sigri]

Wrg.si

[sigru]
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36) lxt [t-ch-l] – „začít“ – lyxit.h;l. [lehatchil]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

lyxitm. ; [matchil]
hl'yxitm. ; [matchila]
~yliyxitm. ; [matchilim]
tAlyxitm. ; [matchilot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTil.x;t.hi [hitchalti]
T'l.x;t.hi [hitchalta]
T.l.x;t.hi [hitchalt]
lyxit.hi [hitchil]
hl'yxit.hi [hitchila]
Wnl.x;t.hi [hitchalnu]
~T,l.x;t.hi [hitchaltem]
!T,l.x;t.hi [hitchalten]
Wlyxit.hi [hitchilu]

lyxit.a; [atchil]
lyxit.T; [tatchil]
yliyxit.T; [tatchili]
lyxit.y; [jatchil]
lyxit.T; [tatchil]
lyxit.n; [natchil]
Wlyxit.T;

[tatchilu]

Wlyxit.y;

[jatchilu]

Rozkazovací zp.

lxet.h; [hatchel]
yliyxit.h; [hatchili]

Wlyxit.h;

[hatchilu]

37) xkv [š-k-ch] – „zapomenout“ – x:Akv.li [liškoach]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

x:keAv [šocheach]
tx;k;Av [šochachat]
~yxik.Av [šochechim]
tAxk.Av [šochechot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTix.k;v' [šachachti]
T'x.k;v' [šachachta]
T.x.k;v' [šachacht]
xk;v' [šachach]
hx'k.v' [šachecha]
Wnx.k;v' [šachachnu]
~T,x.k;v' [šachachtem]
!T,x.k;v' [šachachten]
Wxk.v' [šachechu]

xK;v.a, [eškach]
xK;v.Ti [tiškach]
yxiK.v.Ti [tiškchi]
xK;v.yi [jiškach]
xK;v.Ti [tiškach]
xK;v.ni [niškach]
WxK.v.Ti

[tiškchu]

WxK.v.yi

[jiškchu]

Rozkazovací zp.

xk;v. [šchach]
yxik.vi [šichchi]

Wxk.vi

[šichchu]

38) hkx [ch-k-h] – „čekat“ – tAKx;l. [lechakot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hK,xm; . [mechake]
hK'xm; . [mechaka]
~yKixm; . [mechakim]
tAKx;m. [mechakot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiyKixi [chikiti]
t'yKixi [chikita]
tyKixi [chikit]
hK'xi [chika]
ht'K.xi [chikta]
WnyKixi [chikinu]
~t,yKixi [chikitem]
!t,yKixi [chikiten]
WKxi [chiku]

hK,x;a] [achake]
hK,x;T. [techake]
yKix;T. [techaki]
hK,x;y. [jechake]
hK,x;T. [techake]
hK,x;n. [nechake]
WKx;T.

[techaku]

WKx;y.

[jechaku]

Rozkazovací zp.

hKex;
yKix;

[chaki]

WKx;

[chaku]

[chake]
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39) fpx [ch-p-s] – „hledat“ – fPex;l. [lechapes]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

fPexm; . [mechapes]
tf,P,xm; . [mechapeset]
~yfiP.xm; . [mechapsim]
tAfP.xm; . [mechapsot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTif.P;xi [chipasti]
T'f.P;xi [chipasta]
T.f.P;xi [chipast]
fPexi [chipes]
hf'P.xi [chipsa]
Wnf.P;xi [chipasnu]
~T,f.P;xi [chipastem]
!T,f.P;xi [chipasten]
WfP.xi [chipsu]

fPex;a] [achapes]
fPex;T. [techapes]
yfiP.x;T. [techapsi]
fPex;y. [jechapes]
fPex;T. [techapes]
fPex;n. [nechapes]
WfP.x;T.

[techapsu]

WfP.x;y.

[jechapsu]

Rozkazovací zp.

fPex; [chapes]
yfiP.x; [chapsi]

WfP.x;

[chapsu]

40) acm [m-c-’] – „najít“ – aAcm.li [limco]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

aceAm [moce]
taceAm [moce’t]
~yaic.Am [moc’im]
tAac.Am [moc’ot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiac'm' [maca’ti]
t'ac'm' [maca’ta]
tac'm' [maca’t]
ac'm' [maca]
ha'c.m' [mac’a]
Wnac'm' [maca’nu]
~t,ac'm' [maca’tem]
!t,ac'm' [maca’ten]
Wac.m' [mac’u]

ac'm.a, [emca]
ac'm.Ti [timca]
yaic.m.Ti [timc’i]
ac'm.yi [jimca]
ac'm.Ti [timca]
ac'm.ni [nimca]
Wac.m.Ti

[timc’u]

Wac.m.yi

[jimc’u]

Rozkazovací zp.

ac'm.
yaic.mi

[mic’i]

Wac.mi

[mic’u]

[mca]

41) qvn [n-š-k] – „líbat“ – qVen;l. [lenašek]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

qVenm; . [menašek]
tq,V,nm; . [menašeket]
~yqiV.nm; . [menaškim]
tAqV.nm; . [menaškot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTiq.V;ni [nišakti]
T'q.V;ni [nišakta]
T.q.V;ni [nišakt]
qVeni [nišek]
hq'V.ni [niška]
Wnq.V;ni [nišaknu]
~T,q.V;ni [nišaktem]
!T,q.V;ni [nišakten]
WqV.ni [nišku]

qVen;a] [anašek]
qVen;T. [tenašek]
yqiV.n;T. [tenaški]
qVen;y. [jenašek]
qVen;T. [tenašek]
qVen;n. [nenašek]
WqV.n;T.

[tenašku]

WqV.n;y.

[jenašku]

Rozkazovací zp.

qVen; [našek]
yqiV.n; [naški]

WqV.n;

[našku]
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42) dqr [r-k-d] – „tancovat“ – dAqr.li [lirkod]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

dqeAr [roked]
td,q,Ar [rokedet]
~ydiq.Ar [rokdim]
tAdq.Ar [rokdot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTid.q;r' [rakadti]
T'd.q;r' [rakadta]
td,q;r' [rakadet]
dq;r' [rakad]
hd'q.r' [rakda]
Wnd.q;r' [rakadnu]
~T.d.q;r' [rakadtem]
!T.d.q;r' [rakadten]
Wdq.r' [rakdu]

dqor.a, [erkod]
dqor.Ti [tirkod]
ydiq.r.Ti [tirkedi]
dqor.yi [jirkod]
dqor.Ti [tirkod]
dqor.ni [nirkod]
Wdq.r.Ti

[tirkedu]

Wdq.r.yi

[jirkedu]

Rozkazovací zp.

dqor. [rekod]
yDiq.ri [rikdi]

WDq.ri

[rikdu]

43) xyx [ch-j-ch] – „smát se“ – xYex;l. [lechajech]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

xYexm; . [mechajech]
tx,Y,xm; . [mechajechet]
~yxiY.xm; . [mechajchim]
tAxY.xm; . [mechajchot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTix.Y;xi [chijachti]
T'x.Y;xi [chijachta]
T.x.Y;xi [chijacht]
xYexi [chijech]
hx'Y.xi [chijcha]
Wnx.Y;xi [chijachnu]
~T,x.Y;xi [chijachtem]
!T,x.Y;xi [chijachten]
WxY.xi [chijchu]

xYex;a] [achajech]
xYex;T. [techajech]
yxiY.x;T. [techajchi]
xYex;y. [jechajech]
xYex;T. [techajech]
xYex;n. [nechajech]
WxY.x;T.

[techajchu]

WxY.x;y.

[jechajchu]

Rozkazovací zp.

xYex; [chajech]
yxiY.x; [chajchi]

WxY.x;

[chajchu]

44) hkb [b-k-h] – „plakat“ – tAKb.li [livkot]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

hk,AB [boche]
hk'AB [bocha]
~ykiAB [bochim]
tAkAB [bochot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

ytiykiB' [bachiti]
t'ykiB' [bachita]
tykiB' [bachit]
hk'B' [bacha]
ht'k.B' [bachta]
WnykiB' [bachinu]
~t,ykiB; [bachitem]
!t,ykiB; [bachiten]
WkB' [bachu]

hK,b.a, [evke]
hK,b.Ti [tivke]
yKib.Ti [tivki]
hK,b.yi [jivke]
hK,b.Ti [tivke]
hK,b.ni [nivke]
WKb.Ti

[tivku]

WKb.yi

[jivku]

Rozkazovací zp.

hkeB.
ykiB.

[bechi]

WkB.

[bechu]

[beche]
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45) vbl [l-b-š] – „obléci“ – vBel;t.hil. [lehitlabeš]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

vBel;tm. i [mitlabeš]
tv,B,l;tm. i [mitlabešet]
~yviB.l;tm. i [mitlabšim]
tAvB.l;tm. i [mitlabšot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTiv.B;l;t.hi [hitlabašti]
T'v.B;l;t.hi [hitlabašta]
T.v.B;l;t.hi [hitlabašt]
vBel;t.hi [hitlabeš]
hv'B.l;t.hi [hitlabša]
Wnv.B;l;t.hi [hitlabašnu]
~T,v.B;l;t.hi [hitlabaštem]
!T,v.B;l;t.hi [hitlabašten]
WvB.l;t.hi [hitlabšu]

vBel;t.a, [etlabeš]
vBel;t.Ti [titlabeš]
yviB.l;t.Ti [titlabši]
vBel;t.yi [jitlabeš]
vBel;t.Ti [titlabeš]
vBel;t.ni [nitlabeš]
WvB.l;t.Ti

[titlabšu]

WvB.l;t.yi

[jitlabšu]

Rozkazovací zp.

vBel;t.hi [hitlabeš]
yviB.l;t.hi [hitlabši]

WvB.l;t.hi

[hitlabšu]

46) !yb [b-j-n] – „rozumět“ – !ybih'l. [lehavin]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

!ybime [mevin]
hn'ybime [mevina]
~yniybime [mevinim]
tAnybime [mevinot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTin.b;he [hevanti]
T'n.b;he [hevanta]
T.n.b;he [hevant]
!ybihe [hevin]
hn'ybihe [hevina]
Wnyb'he [hevanu]
~T,n.b;he [hevantem]
!T,n.b;he [hevanten]
Wnybihe [hevinu]

!ybia' [avin]
!ybiT' [tavin]
yniybiT' [tavini]
!ybiy' [javin]
!ybiT' [tavin]
!ybin' [navin]
WnybiT'

[tavinu]

Wnybiy'

[javinu]

Rozkazovací zp.

!ybeh' [haven]
yniybih' [havini]

Wnybih'

[havinu]

47) xlv [š-l-ch] – „poslat“ – x:Alv.li [lišloach]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

x:leAv [šoleach]
tx;l;Av [šolachat]
~yxil.Av [šolchim]
tAxl.Av [šolchot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTix.l;v' [šalachti]
T'x.l;v' [šalachta]
T.x.l;v' [šalacht]
xl;v' [šalach]
hx'l.v' [šalcha]
Wnx.l;v' [šalachnu]
~T,x.l;v' [šalachtem]
!T,x.l;v' [šalachten]
Wxl.v' [šalchu]

xl;v.a, [ešlach]
xl;v.Ti [tišlach]
yxil.v.Ti [tišlechi]
xl;v.yi [jišlach]
xl;v.Ti [tišlach]
xl;v.ni [nišlach]
Wxl.v.Ti

[tišlechu]

Wxl.v.yi

[jišlechu]

Rozkazovací zp.

xl;v. [šlach]
yxil.vi [šilchi]

Wxl.vi

[šilchu]
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48) dml [l-m-d] – „učit se“ – dAml.li [lilmod]
Přítomný
Jednotné č.

1.

Množné č.

dmeAl [lomed]
td,m,Al [lomedet]
~ydim.Al [lomdim]
tAdm.Al [lomdot]

2.

3.
1.
2.
3.

Minulý

Budoucí

yTid.m;l' [lamadti]
T'dm. ;l' [lamadta]
td,m;l' [lamadet]
dm;l' [lamad]
hd'm.l' [lamda]
Wnd.m;l' [lamadnu]
~T.dm. ;l' [lamadtem]
!T.dm. ;l' [lamadten]
Wdm.l' [lamdu]

dm;l.a, [elmad]
dm;l.Ti [tilmad]
ydim.l.Ti [tilmedi]
dm;l.yi [jilmad]
dm;l.Ti [tilmad]
dm;l.ni [nilmad]
Wdm.l.Ti

[tilmedu]

Wdm.l.yi

[jilmedu]

Rozkazovací zp.

dm;l. [lemad]
yDim.li [limdi]

WDm.li

David Uhlar i Escandell

 עברית בקלות/ Ivrit bkalut / Hebrejština je snadná
(z angl. originálu “Hebrew Is Easy”)

Translation © Jiří Gračka, 2006

[limdu]

