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Προλογικό Σημείωμα
Στόχος του παρόντος έργου είναι να προσφέρει στους φοιτητές της Θεολογίας, προς τους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται, τη δυνατότητα
μιας πρώτης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Ασφαλώς δεν είναι δυνατό μέσα στο πλαίσιο αυτών των σύντομων σημειώσεων να περιγραφούν όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της
βιβλικής εβραϊκής γλώσσας. Για τον λόγο αυτόν επιλέχτηκαν τα στοιχεία
εκείνα που κρίθηκαν απαραίτητα, ώστε να μπορέσει ο αρχάριος από τα
πρώτα κεφάλαια να εργαστεί στο πρωτότυπο κείμενο, αποφεύγοντας τη
συστηματική εκμάθηση μεγάλου αριθμού κανόνων γραμματικής και συντακτικού.
Τα στοιχεία που επιλέχτηκαν για να παρουσιαστούν εδώ κατανεμήθηκαν
σε δεκατέσσερα κεφάλαια. Στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την ιστορία, τη γραφή και την ανάγνωση της
γλώσσας. Τα επόμενα εννιά κεφάλαια εμφανίζουν ενιαία δομή· αρχίζουν με
την παράθεση τεσσάρων χωρίων από την Πεντάτευχο στο πρωτότυπο και σε
νεοελληνική μετάφραση, και στη συνέχεια γίνεται ανάλυσή τους σε δύο
ενότητες· στην πρώτη αναγνωρίζονται γραμματικά όλες οι λέξεις των χωρίων και στη δεύτερη συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα. Το έργο ολοκληρώνεται με ένα παράδειγμα κλίσης ομαλού ρήματος.
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
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1. Η οικογένεια των σημιτικών γλωσσών
και η εβραϊκή γλώσσα

Με τον όρο “εβραϊκή γλώσσα” ή “εβραϊκά” δηλώνεται η γλώσσα του
πρωτότυπου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης (με εξαίρεση τις περικοπές Έσβ

δρας δ΄ 8-6, 18. ζ΄ 12-26· Δανιήλ β΄ 4 - ζ΄ 28. Ιερεμίας ι΄ 11 και δύο λέξεις
στο Γένεσις λα΄ 47, που είναι γραμμένες στα αραμαϊκά). Ο όρος αυτός δεν
απαντά στο πρωτότυπο κείμενο. Βρίσκεται για πρώτη φορά στον ελληνικό
πρόλογο του βιβλίου Σοφία Σειράχ (στχ. 22 “ἑβραϊστί”) και στη συνέχεια
στη ραβινική γραμματεία, που όμως προτιμά τον χαρακτηρισμό “ιερή γλώσσα”. Η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει τα εβραϊκά “γλώσσα της Χαναάν” (Ησαΐας
ιθ΄ 18).
Από γλωσσολογική άποψη τα εβραϊκά αποτελούν μία από τις διαλέκτους
της χαναανιτικής γλώσσας, που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των λεγόμενων “σημιτικών γλωσσών”. Οι σημιτικές γλώσσες διαιρούνται, με βάση τη
γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών που τις μιλούν, σε τρεις μεγάλες ομάδες: Ανατολικές (Μεσοποταμία), Βορειοδυτικές (Συρία - Παλαιστίνη) και
Νότιες (Αραβική χερσόνησος - Αιθιοπία).
Στην περιοχή της Μεσοποταμίας κυριαρχεί από τα μέσα της γ΄ π.Χ. χιλιετίας η ακκαδική γλώσσα, η οποία μαρτυρείται από έναν τεράστιο αριθμό
κειμένων σε συλλαβική σφηνοειδή γραφή. Κατά την περσική περίοδο (ς΄
π.Χ. αιώνας) εκτοπίστηκε από τα αραμαϊκά, παρέμεινε όμως σε χρήση μέχρι
τον α΄ μ.Χ. αιώνα.
Η ακκαδική γλώσσα περιλαμβάνει δύο διαλέκτους τα βαβυλωνιακά και
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τα ασσυριακά, κάθε μια από τις οποίες διακρίνεται σε τρεις περιόδους: αρχαία, μέσα και νέα βαβυλωνιακά / ασσυριακά.
Στην περιοχή της Συρίας και της Παλαιστίνης εντοπίζονται οι περισσότερες σημιτικές γλώσσες με τις αντίστοιχες διαλέκτους τους. Η αρχαιότερη
σήμερα γνωστή από τις γλώσσες αυτές είναι η εμπλαϊτική
εμπλαϊτική,
τική η οποία μαρτυρείται από κείμενα του τέλους της γ΄ π.Χ. χιλιετίας γραμμένα σε σφηνοειδή
συλλαβική γραφή, που βρέθηκαν στο Tell el Mardich (την αρχαία Έμπλα), 70
χιλιόμετρα περίπου νότια του Χαλεπίου.
Εξίσου αρχαία γλώσσα της περιοχής είναι και η αμοριτική
αμοριτική,
τική που όμως ανιχνεύεται μόνο σε κύρια ονόματα της β΄ π.Χ. χιλιετίας.
Στην περιοχή της Ras-Shamra, στα βόρεια παράλια της Συρίας, βρέθηκαν
τα ερείπια της αρχαίας πόλης Ουγαρίτ και η βιβλιοθήκη της, που περιλάμβανε τεράστιο αριθμό κειμένων του ιδ΄ - ιγ΄ π.Χ. αιώνα σε αλφαβητική σφηνοειδή γραφή και ουγαριτική γλώσσα.
Νοτιότερα της Ουγαρίτ επικρατεί η χαναανιτική γλώσσα, που περιλαμβάνει τέσσερις διαλέκτους.
Από τις διαλέκτους αυτές μεγαλύτερη διάδοση γνώρισαν τα φοινικικά.
Μάρτυρες της γλώσσας αυτής αποτελούν επιγραφές της α΄ π.Χ. χιλιετίας
από τις φοινικικές πόλεις (Βύβλο, Τύρο, Σιδώνα) της συριακής παραλίας,
καθώς και από τις φοινικικές αποικίες (Καρχηδόνα) της Μεσογείου στις οο

ποίες ομιλείται μια ιδιαίτερη διάλεκτος μέχρι τον 2 μ.Χ. αιώνα.
Η πιο γνωστή διάλεκτος της χαναανιτικής γλώσσας όμως είναι τα εβραϊ-

κά, στα οποία είναι γραμμένα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και γι’ αυτό
έχει μελετηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αρχαία γλώσσα της πε-
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ριοχής.
Ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη και της Νεκράς Θάλασσας μαρτυρούνται δύο ακόμη διάλεκτοι της χαναανιτικής γλώσσας· τα αμμωνιτικά από
έναν πολύ μικρό αριθμό επιγραφών και τα μωαβιτικά κυρίως από τη Στήλη

του βασιλιά Μεσά (850 π.Χ. περίπου) και ορισμένες ακόμη επιγραφές της
ίδιας περιόδου.
Αναμφίβολα η πιο μακρόβια και ευρύτερα διαδεδομένη γλώσσα της περιοχής είναι τα αραμαϊκά.
αραμαϊκά Η αρχαιότερη περίοδος της γλώσσας μαρτυρείται
από επιγραφές του ι΄ π.Χ. αιώνα και εξής (αρχαία αραμαϊκά). Από τον η΄ π.Χ.
αιώνα αρχίζει η διείσδυση της γλώσσας στην Παλαιστίνη (πρβλ. Β΄ Βασιλέων
ιη΄ 26). Πριν από τα μέσα της α΄ π.Χ. χιλιετίας γίνεται γλώσσα του εμπορίου
σε όλη την περιοχή της νοτιοδυτικής Ασίας και από τον ς΄ π.Χ. αιώνα επίσημη γλώσσα του Περσικού Κράτους (αυτοκρατορικά αραμαϊκά). Σ’ αυτήν τη
γλώσσα είναι γραμμένοι οι Πάπυροι της Ελεφαντίνης του ε΄ π.Χ. αιώνα και
τα αραμαϊκά τμήματα στα βιβλία Έσδρας και Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης.
Από τον α΄ π.Χ. αιώνα η γλώσσα χωρίζεται σε δύο ομάδες διαλέκτων. Η
πρώτη ομάδα (δυτικά αραμαϊκά) περιλαμβάνει τα ναβαταϊκά και τα παλμυ-

ρανικά, που επιβιώνουν μέχρι τον γ΄ μ.Χ. αιώνα με κέντρο την Πέτρα και την
Παλμύρα αντίστοιχα, καθώς και τα σαμαρειτικά (δ΄ μ.Χ. αιώνας).
Στην ίδια ομάδα ανήκουν επίσης τα ιουδαιοαραμαϊκά, η γλώσσα την οποία μιλούσε ο Ιησούς Χριστός και στην οποία είναι γραμμένα τα Κείμενα

του Κουμράν, τα Ταργκουμίμ (παραφράσεις των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στα αραμαϊκά) και το Ιεροσολυμιτικό Ταλμούδ (αποθησαύριση της
ραβινικής εξηγητικής παράδοσης). Μετά τον ε΄ μ.Χ. αιώνα αρχίζει μια νέα
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περίοδος της διαλέκτου, που χαρακτηρίζεται ως Χριστιανοπαλαιστινιακά και
η οποία διαρκεί ως τον η΄ μ.Χ. αιώνα, οπότε επικρατεί στην περιοχή η αραβική γλώσσα. Η διάλεκτος αυτή επιβιώνει μέχρι σήμερα ως ένα γλωσσικό
κατάλοιπο (νέα δυτικοαραμαϊκά) στην περιοχή Μαλουλά, κοντά στην Δαμασκό.
Η δεύτερη ομάδα (ανατολικά αραμαϊκά) περιλαμβάνει τα συριακά (γ΄ ιγ΄ μ.Χ. αιώνας), τα ιουδαιοβαβυλωνιακά (δ΄ - ς΄ μ.Χ. αιώνες), γλώσσα στην
οποία είναι γραμμένο το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ, και τα μανδαϊκά (γ΄ - η΄
μ.Χ. αιώνες). Τα ανατολικοαραμαϊκά επιβιώνουν μέχρι σήμερα ως γλωσσικά
κατάλοιπα στην ιρακινή και ιρανική περιοχή του Καυκάσου.
Οι νότιες σημιτικές γλώσσες εντοπίζονται στην περιοχή της Αραβικής
Χερσονήσου και στην Αιθιοπία, όπου αντίστοιχα κυριαρχούν τα αραβικά και
τα αιθιοπικά.
αιθιοπικά Η αραβική γλώσσα περιλαμβάνει δύο ομάδες διαλέκτων, με
αρχαιότερες τις νοτιοαραβικές, που μαρτυρούνται από επιγραφές του η΄ - ς΄
π.Χ. αιώνα. Στις βορειοαραβικές διαλέκτους διακρίνονται τρεις περίοδοι: τα
προκλασικά αραβικά (ε΄ π.Χ. - δ΄ μ.Χ. αιώνες), τα κλασικά αραβικά (δ΄ - ζ΄
μ.Χ. αιώνες) και οι σύγχρονες αραβικές διάλεκτοι.
Η αιθιοπική γλώσσα διακρίνεται επίσης σε διάφορες περιόδους από την
αρχαιότητα μέχρι τις σύγχρονες αιθιοπικές διαλέκτους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρχαία αιθιοπικά, που από τον α΄ μ.Χ. αιώνα επιβιώνουν μέχρι
σήμερα ως η γλώσσα της αιθιοπικής Εκκλησίας.
Κύρια χαρακτηριστικά των σημιτικών γλωσσών είναι το πλήθος των λαρυγγόφωνων συμφώνων, η έλλειψη ουδέτερου γένους, τα αντωνυμικά επιθήματα, κλπ. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος σχηματισμού των
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λέξεων· η βασική σημασία κάθε λέξης περιέχεται σε μια ρίζα, που αποτελείται συνήθως από τρία σύμφωνα. Οι διάφοροι τύποι των λέξεων σχηματίζονται στη συνέχεια με την προσθήκη προθημάτων, προσφυμάτων και επιθημάτων και φωνηεντικές μεταβολές στη βασική ρίζα.
Στην ιστορία της εβραϊκής γλώσσας διακρίνονται τρεις μεγάλες χρονικές
περίοδοι:
α) Αρχαία εβραϊκά από τα παλαιότερα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης,
όπως ο “Ύμνος της Δεβόρας” στο Κριταί κεφ. ε΄ (ια΄ π.Χ. αιώνας), μέχρι
τα κλασικά εβραϊκά της περιόδου της βασιλείας (ι΄ - ς΄ π.Χ. αιώνες) και
μέχρι την αιχμαλωσιακή και μεταιχμαλωσιακή εποχή, κατά την οποία τα
εβραϊκά αρχίζουν να εκτοπίζονται στην καθημερινή ζωή από τα αραμαϊκά.
β) Μέσα εβραϊκά από τα μεταγενέστερα παλαιοδιαθηκικά έργα, Άσμα

Ασμάτων, Εκκλησιαστής, Εσθήρ, Δανιήλ, Έσδρας, Νεεμίας, Χρονικά (δ΄ β΄ π.Χ. αιώνας), μέχρι τη μεσοδιαθηκική γραμματεία, όπως το πρωτότυπο του βιβλίου Σοφία Σειράχ (β΄ π.Χ. αιώνας) και τα Κείμενα της Ερήμου

της Ιουδαίας (β΄ π.Χ. - α΄ μ.Χ. αιώνες), καθώς και τη ραβινική γραμματεία
με πλήθος αραμαϊκών και ελληνικών δανείων.
γ) Νέα εβραϊκά από το τέλος του ιθ΄ μ.Χ. αιώνα, με τεχνητή αναβίωση
των εβραϊκών υπό την επίδραση του σιωνισμού, απλοποίηση και εξευρωπαϊσμό της γραμματικής και εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, μέχρι
σήμερα, που αποτελούν (από το 1948) επίσημη γλώσσα του κράτους του
Ισραήλ.
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2. Το εβραϊκό αλφάβητο

Το εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 γράμματα, που είναι όλα σύμφωνα. Τα
φωνήεντα, όπως και στα άλλα σημιτικά αλφάβητα, δεν παριστάνονται στη
γραφή, αλλά εννοούνται κατά την ανάγνωση. Γραφή και ανάγνωση γίνονται
από δεξιά προς τα αριστερά.
Μετά την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη (ιβ΄ π.Χ. αιώνας) οι Ισραηλίτες παρέλαβαν το φοινικικό / χαναανιτικό αλφάβητο, από το οποίο κατάγονται επίσης το ελληνικό και λατινικό. Η γραφή αυτή, με συνεχή εξέλιξη,
παρέμεινε σε χρήση μέχρι τα μέσα του β΄ π.Χ. αιώνα, οπότε οι ραβίνοι τη
θεώρησαν ακατάλληλη για την καταγραφή ιερών κειμένων. Με την εξάπλωση κατά την περσική περίοδο της αραμαϊκής γλώσσας, της οποίας η γραφή
επίσης κατάγεται από τη φοινικική, η λεγόμενη παλαιοεβραϊκή γραφή αντικαταστάθηκε από την αραμαϊκή, που για το σχήμα των γραμμάτων της ονομάστηκε “τετράγωνη”. Τα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου παριστάνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου στην πρώτη στήλη δίνεται η τετράγωνη
μορφή των γραμμάτων, στη δεύτερη η ονομασία τους, στην τρίτη η προφορά τους, στην τέταρτη η αριθμητική αξία των γραμμάτων και, τέλος, η αντιστοιχία τους με τα ελληνικά:
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• Πέντε από τα είκοσι δύο γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου (

p c) έχουν και μια δεύτερη, τελική, μορφή, όταν βρίσκονται στο τέλος
της λέξης.
• Οι εβραϊκές λέξεις δεν χωρίζονται και γι’ αυτό μερικές εκδόσεις κειμένων
χρησιμοποιούν, για να αποφύγουν τυχόν κενά στο τέλος των σειρών, εκτός από τις συνηθισμένες, και επιμηκυμένες μορφές ορισμένων γραμμάτων

a ()ﬠ, d ()ﬡ, h ()ﬢ, k ()ﬣ, l ()ﬤ, ~ ()ﬥ, r ()ﬦ, t ()ﬧ.
י
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b g d k p t, όταν παίρνουν μια τελεία στη μέση (B
G D K P T) προφέρονται τραχύτερα (β/b, γ/g, δ/d, χ/κ, φ/π, θ/τ).
Τα γράμματα a h x [ είναι λαρυγγόφωνα και παρουσιάζουν μαζί
με το r ορισμένες κοινές ιδιότητες. Η προφορά τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το ελληνικό γλωσσικό αίσθημα, γι’ αυτό τα a και [ δεν προφέρονται κατά την ανάγνωση, ενώ τα h και x αποδίδονται αντίστοιχα

• Τα γράμματα

•

σαν απαλό και τραχύ “χ”.

f

• Το γράμμα σιν, όταν φέρει μια τελεία στο πάνω αριστερό άκρο του ( ),
προφέρεται σαν “σ”, ενώ όταν η τελεία βρίσκεται στο πάνω δεξιό άκρο

v

του ( ) προφέρεται σαν παχύ “ś”.

יא
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3. Φωνηεντικά γράμματα - Φωνήεντα

Η έλλειψη φωνηέντων δημιούργησε νωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιούνται ορισμένα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου και σαν φωνήεντα, προκειμένου να παραστήσουν μακρούς φθόγγους. Τα γράμματα αυτά ονομάζονται “φωνηεντικά” και είναι τα

h (= α), w (= ο), y (= ι) και σε μερικές περι-

a. Έτσι, το ίδιο γράμμα μπορεί κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί είτε ως σύμφωνο: !wy (γιαβάν: w = β) είτε σαν φωνήεν: lawy (γιο’ελ: w = ο).
πτώσεις και το

Η χρήση των φωνηεντικών γραμμάτων δεν έλυσε ικανοποιητικά το πρόβλημα, γι’ αυτό, όταν η γλώσσα έπαψε να είναι ζωντανή, μορφωμένοι Ιουδαίοι (μασορίτες), προκειμένου να διατηρήσουν την ορθή προφορά κατά
την ανάγνωση των ιερών κειμένων, επινόησαν διάφορα συστήματα φωνηεντισμού, από τα οποία επικράτησε το λεγόμενο “Τιβεριαδικό”, που χρονολογείται από τον η΄ μ.Χ. αιώνα. Στο σύστημα αυτό τα φωνήεντα παριστάνονται κυρίως με γραμμές και τελείες κάτω και πάνω από τα γράμματα.
Τα φωνήεντα διακρίνονται σε πλήρη (μακρά - βραχέα) και ελλιπή (υπερβραχέα) και παριστάνονται στον παρακάτω πίνακα:
Ο φθόγγος “α”:
κάμετς
πάθαχ
χατέφ πάθαχ

m'
m;
m]

μᾱ (πλήρες - μακρό)
μα (πλήρες - βραχύ)
μᾰ (ελλιπές - υπερβραχύ)

Ο φθόγγος “ε”:
τσέρε

me

με (πλήρες - μακρό)
יב
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m,
m.
m/

σεγόλ
σιεβά
χατέφ σεγόλ

με (πλήρες - μακρό / βραχύ)
με (ελλιπές - υπερβραχύ)
με (ελλιπές - υπερβραχύ)

Ο φθόγγος “ι”:

mi

χίρεκ

μι (πλήρες - μακρό / βραχύ)

Ο φθόγγος “ο”:

mo
Am
m'
m\

χόλεμ
μεγάλο χόλεμ
κάμετς χατούφ
χατέφ κάμετς

μο (πλήρες - μακρό)
μο (πλήρες - μακρό)
μο (πλήρες βραχύ)
μο (ελλιπές - υπερβραχύ)

Ο φθόγγος “ου”:

mu
Wm

κιμπούτς
σιούρεκ

μου (πλήρες - μακρό/βραχύ)
μου (πλήρες - μακρό)

• Κατά την ανάγνωση διαβάζονται πρώτα τα σύμφωνα και μετά τα φωνήεντα:

!TeyI (γιτέν) = αυτός δίνει
WmqUy" (γιακουμού) = αυτοί σηκώνονται
rv,a] (᾿αšέρ) = ο οποίος, η οποία, το οποίο / που
Εξαίρεση:
Όταν τα λαρυγγόφωνα

h;, x;

και

[;

βρίσκονται στο τέλος της λέξης με-

τά από μακρό φωνήεν, που δεν είναι κάμετς, υπεισέρχεται μεταξύ του
φωνήεντος και του λαρυγγόφωνου ένας φθόγγος “α”. Αυτό το “α” παριστάνεται με πάθαχ, που ονομάζεται «υπείσακτο» και γράφεται κάτω
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από το λαρυγγόφωνο, αλλά προφέρεται πριν από αυτό· διαβάζεται, δηλαδή, πρώτα το φωνήεν και μετά το σύμφωνο:

x;Wr (ρούαχ) = αέρας
x;no (νόαχ) = Νώε
• Δεν υπάρχει λέξη που να αρχίζει με φωνήεν.
• Στην περίπτωση του τελικού κιαφ τα φωνήεντα σιεβά και κάμετς τοπο-

% ^).

θετούνται στη μέση του γράμματος ( ,

• Τα ελλιπή φωνήεντα δεν τονίζονται ποτέ και δεν μπορούν να βρίσκονται
διαδοχικά το ένα μετά το άλλο (το επόμενο φωνήεν είναι πάντοτε πλήρες).
• Μετά τον φωνηεντισμό των Μασοριτών τα φωνηεντικά γράμματα είτε
διατηρούνται, οπότε η γραφή είναι “πλήρης”:

dywID" (νταβίδ) = Δαβίδ
είτε παραλείπονται, οπότε η γραφή είναι “ελλιπής”:

dwID" (νταβίδ) = Δαβίδ
Κατά συνέπεια, όταν τα φωνηεντικά γράμματα συνοδεύονται από φωνήεν, διαβάζονται σαν σύμφωνα, όπως στο παραπάνω παράδειγμα το
γράμμα βαβ. Αντίθετα, αν ένα γράμμα δεν συνοδεύεται από κάποιο
σύμβολο φωνήεντος δεν διαβάζεται, όπως στο παραπάνω παράδειγμα
το γιοδ.
• Όταν κάποιο σύμφωνο δεν συνοδεύεται από φωνήεν, αλλά πρέπει να
διαβαστεί, το συγκεκριμένο σύμφωνο επισημαίνεται με ένα σύμβολο
που είναι όμοιο με το σιεβά, δηλώνει όμως την απουσία φωνήεντος και
δεν προφέρεται (άφωνο σιεβά).

יד
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• Για τη διάκριση του έμφωνου σιεβά, που προφέρεται ως “ε”, από το
άφωνο, που δηλώνει την απουσία φωνήεντος, ισχύει ο εξής πρακτικός
κανόνας:
Το σιεβά είναι έμφωνο όταν βρίσκεται:
α) κάτω από το πρώτο σύμφωνο της λέξης:

~y[ivr' > (ρεσαΐμ) = ασεβείς
β) μετά από άλλο σιεβά, οπότε το πρώτο είναι άφωνο:

ylimr. K> ; (καρμελί) = Κάρμηλος
γ) κάτω από σύμφωνο με τελεία στη μέση του:

!wOtB.Gi (γκιμπεθόν) = Γαβαών
δ) μετά από (άτονο) μακρό φωνήεν:

!wOrm.vo (σομερόν) = Σαμάρεια
• Για τη διάκριση κατά την ανάγνωση μεταξύ του μακρού κάμετς, που
προφέρεται “α”, και του κάμετς χατούφ, που προφέρεται “ο”, ισχύει ο
εξής πρακτικός κανόνας:
Κάμετς (άτονο) πριν από σιεβά είναι συνήθως κάμετς χατούφ:

•

hm'kx. ' (χοχμά) = σοφία
hl'ka. ' (᾿οχλά) = τροφή
Το γράμμα h μέσα στη λέξη είναι πάντοτε σύμφωνο, ενώ στο τέλος της
λέξης είναι σχεδόν πάντοτε φωνηεντικό γράμμα: (συνήθως μακρό “α”),
οπότε δεν προφέρεται:

•

ha'le (λε᾿ά) = Λεία
Το γράμμα a, επειδή έχασε σε μερικές περιπτώσεις την αξία του ως
σύμφωνο, αλλά διατηρείται στη γραφή, λειτουργεί δευτερευόντως σαν

טו
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φωνηεντικό γράμμα για μακρά φωνήεντα:

as'a' (᾿ασά) = Ασά
aL{mi (μιλλό) = Μιλλώ
arEmm. ; (μαμρέ) = Μαμβρή

טז
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4. Συλλαβές - Μασοριτικά σύμβολα

1. Η δυνατότητα σχηματισμού μιας συλλαβής από σύμφωνα (Σ) και φωνήεντα (Φ) είναι στα εβραϊκά περιορισμένη. Υπάρχουν μόνον τρεις δυνατότητες σχηματισμού συλλαβών:
ΣΦ
ΣΦΣ
ΣΦΣΣ (μόνο στο τέλος της λέξης)
• κάθε συλλαβή αρχίζει πάντοτε με ένα και μοναδικό σύμφωνο (ΣΣΦ ή ΦΣ
= αδύνατα).
• Μεταξύ δύο συμφώνων μιας συλλαβής υπάρχει ένα και μοναδικό φωνήεν (ΣΦΦΣ = αδύνατο).
• Το τέλος μιας συλλαβής μπορεί να είναι ένα φωνήεν (ΣΦΦ = αδύνατο),
οπότε η συλλαβή ονομάζεται “ανοιχτή”, ή ένα σύμφωνο, οπότε ονομάζεται “κλειστή”, και μόνο στο τέλος της λέξης μπορεί να υπάρχουν δύο
σύμφωνα (ΣΦΣΣΣ = αδύνατο), οπότε λέγεται “διπλά κλειστή” συλλαβή.
Ο φωνηεντισμός μιας συλλαβής με μακρά ή βραχέα φωνήεντα εξαρτάται
από το τέλος της συλλαβής (ανοιχτή ή κλειστή) και από τον τονισμό της.
Γενικά ισχύει το εξής σχήμα:
άτονη ανοιχτή συλλαβή

:

τονισμένη ανοιχτή συλλαβή

μακρό ή ελλιπές φωνήεν
:

μακρό φωνήεν

άτονη κλειστή συλλαβή

:

βραχύ φωνήεν

τονισμένη κλειστή συλλαβή

:

μακρό φωνήεν ή
βραχύ πάθαχ, σεγόλ, χίρεκ

יז

Μιλτιάδη Κωνσταντίνου

2. Οι Μασορίτες, εκτός από τα φωνήεντα, επινόησαν και ένα πλήθος άλλων συμβόλων, κυρίως προς διευκόλυνση της μελωδικής ανάγνωσης των
κειμένων στη συναγωγή. Από τα σύμβολα αυτά θα αναφερθούν εδώ μόνον
όσα είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάγνωση και τον τονισμό του κειμένου.

Νταγιές
Μια τελεία στη μέση του γράμματος ονομάζεται “νταγιές” και δηλώνει
είτε την τράχυνση της προφοράς του συμφώνου (τραχυντικό νταγιές) είτε τη
δίπλωσή του (διπλωτικό νταγιές).
Τραχυντικό νταγιές τοποθετείται μονό στα συμφωνά

b, g, d, k, p, t

B G D, K, P, T) στις εξής περιπτώσεις:

( , ,

- Όταν βρίσκονται στην αρχή της λέξης και η προηγούμενη λέξη τελειώνει
σε σύμφωνο.
- Όταν βρίσκονται στην αρχή συλλαβής μέσα στη λέξη και η
προηγούμενη συλλαβή τελειώνει σε σύμφωνο.
- Όταν βρίσκονται στο τέλος διπλά κλειστής συλλαβής.
Διπλωτικό νταγιές τοποθετείται σε όλα τα σύμφωνα εκτός των λαρυγγό-

a h, x, [) και του r, για να δηλώσει τη δίπλωση του συμφώνου.
Στα b, g, d, k, p, t το διπλωτικό νταγιές δηλώνει ταυτόχρονα και την

φωνων ( ,
-

τράχυνση της προφοράς τους.
- Όταν το τελικό σύμφωνο κλειστής συλλαβής έχει διπλωτικό νταγιές, το
διπλούμενο σύμφωνο κλείνει την προηγούμενη συλλαβή και ανοίγει την
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επόμενη.
- κάμετς πριν από διπλωτικό νταγιές είναι κάμετς χατούφ:

yZI[' (῾οζζί) = η δύναμή μου
Βασική διάκριση μεταξύ τραχυντικού και διπλωτικού νταγιές είναι ότι το
τραχυντικό ποτέ δεν ακολουθεί πλήρες φωνήεν, ενώ το διπλωτικό ακολουθεί πάντοτε ένα πλήρες φωνήεν.

Μαππίκ

h στο τέλος της λέξης είναι σχεδόν πάντοτε φωνηεντικό
γράμμα και γι’ αυτό δεν προφέρεται. Στις (σπάνιες) περιπτώσεις που το h
Το γράμμα

πρέπει να προφερθεί σαν σύμφωνο, αυτό δηλώνεται με μια τελεία μέσα στο
γράμμα που ονομάζεται “μαππίκ”:

Hy" (γιαχ) = Κύριος.
Μέθεγ
Το μέθεγ είναι μια μικρή κάθετη γραμμή αριστερά από το φωνήεν (στο
χόλεμ και στο σιούρεκ κάτω από το προηγούμενο σύμφωνο), που δηλώνει
έναν δευτερεύοντα τόνο στη λέξη και τη μακρότητα του φωνήεντος.
Η σημαντική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το μέθεγ κατά την ανάγνωση φαίνεται στην περίπτωση λέξεων που γράφονται κατά τον ίδιο τρόπο· π.χ.

hm'kx. ('
hm'kx. '
hl'ka. ('

(χαχεμά) = αυτή είναι σοφή
(χοχμά)

= σοφία

(’αχελά)

= αυτή έφαγε
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hl'ka. '
War.YI)w:
War.YIw:

(’οχλά)

= τροφή

(βαγιρε’ού) = και φοβήθηκαν
(βαγιρ’ού)

= και είδαν

Μακέφ
Η σύνδεση δύο ή περισσότερων λέξεων σε μια τονική ενότητα παριστάνεται στη γραφή με μια οριζόντια γραμμή, που ονομάζεται “μακέφ” και τίθεται μεταξύ των κορυφών του τελικού συμφώνου της πρώτης λέξης και του
αρκτικού της επόμενης:

lae-tyBe (μπεθ-᾿ελ) = Βαιθήλ
Κάμετς πριν από μακέφ είναι κάμετς χατούφ:

#r<a('h-' lK' (κολ-χα’άρετς) = όλη η γη
Τόνοι
Οι εβραϊκές λέξεις τονίζονται συνήθως στην τελευταία συλλαβή. Όταν
πρέπει να τονιστούν διαφορετικά, αυτό δηλώνεται με διάφορα σύμβολα,
που διακρίνονται σε σημεία τονισμού και σημεία παύσης.
Τα σημεία τονισμού τοποθετούνται στις συλλαβές που φέρουν τον κυρίως τόνο της λέξης, χωρίς να επιφέρουν άλλες αλλαγές στην ορθογραφία
της λέξης. Είναι πολυάριθμα, αλλά η εκμάθησή τους δεν είναι απαραίτητη
για τον αρχάριο.
Τα σημεία παύσης παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον γιατί, εκτός
από τον τόνο της λέξης, δηλώνουν και την παύση του λόγου και επιφέρουν
φωνηεντικές μεταβολές στις λέξεις που τα φέρουν. Τα συχνότερα σημεία
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παύσης είναι:
• Σιλούκ:
Μικρή κάθετη γραμμή, όμοια με το μέθεγ, αριστερά από το φωνήεν της
τελευταίας τονιζόμενης συλλαβής του στίχου.
• Σοφ πασούκ:

`

Δυο μικροί επάλληλοι ρόμβοι ( ) που τοποθετούνται μετά την τελευταία
λέξη του στίχου.
Σιλούκ και σοφ πασούκ δηλώνουν το τέλος του στίχου.
• Άθναχ:
Τονικό σημάδι που έχει τη μορφή ανεστραμμένου “ν” (

_

) και τοποθε-

τείται αριστερά από το φωνήεν της τονιζόμενης συλλαβής για να χωρίσει
τον στίχο σε δυο μέρη.

Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται στις λέξεις τα σημεία τονισμού και
παύσης φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα από τον πρώτο στίχο της Αγίας
Γραφής (Γένεσις α΄ 1):

`#r<a('h' taeîw> ~yImß:Vh' ; taeî ~yhil_ a{ / ar"äB' tyviÞarEB.
Λέξεις που φέρουν σημεία παύσης βρίσκονται στην “κατάσταση παύσης” και αυτό συνεπάγεται αλλαγές στον φωνηεντισμό τους. Συνήθως γίνεται μετατροπή του πάθαχ ή του σεγόλ σε κάμετς:

yn:ysi / yn"+ysi (σινάι / σινᾶι) = Σινά
~x,lÞ, tyBeî / ~x,l_' tyBeä (μπεθ λέχεμ / μπεθ λάχεμ) = Βηθλεέμ
Κεθίβ--κερέ
Κεθίβ
Οι Μασορίτες σεβάστηκαν απόλυτα το αφωνηέντιστο κείμενο που τους
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παραδόθηκε. Έτσι, όταν για κάποια λέξη προτείνουν διαφορετική ανάγνωση

yrEq. (κερέ) = πρέπει να διαβαστεί] από αυτήν που παραδίδει το κείμενο
[bytiK. (κεθίβ) = είναι γραμμένο], αφήνουν τα σύμφωνα της λέξης αμετά[

βλητα, αλλά παραπέμπουν με έναν κυκλίσκο ή αστερίσκο στο περιθώριο,
όπου γράφουν τα σύμφωνα της λέξης που προτείνουν με την ένδειξη

yrq ή

qš. Η λέξη του κειμένου φωνηεντίζεται όμως με τα φωνήεντα που αντιστοιχούν στη λέξη του περιθωρίου· π.χ.
Α΄ Βασιλέων η΄ 25:

κείμενο

:

περιθώριο

:

qv;wvi K
qš qvyv

άρα η λέξη πρέπει να διαβαστεί “σισάκ” και όχι “σιβσάκ”.
Για μερικές λέξεις που πρέπει να διαβαστούν διαφορετικά, αλλά επαναλαμβάνονται συχνά στο κείμενο, παραλείπονται τα σύμβολα του κεθίβ κερέ. Μια τέτοια περίπτωση είναι το όνομα του Θεού, που το αφωνηέντιστο
κείμενο αποδίδει με το ιερό τετραγράμματο

hwhy. Η σωστή προφορά του

hw<hy. : (Γιαχβέ), αλλά για λόγους ευσέβειας οι ραββίνοι προτείνουν την
ανάγνωση yn"doa] (αδονάι = ο Κύριος) ή am'v. (σεμά = το όνομα). Έτσι, στα
σύμφωνα hwhy τοποθετούνται τα φωνήεντα του yn"doa] (αλλά απλό σιεβά
αντί χατέφ πάθαχ) ή του am'v., οπότε προκύπτει η γραφή hw"hoy> ή hw"hy>.
είναι

Άγνοια του φαινομένου αυτού οδήγησε στη λανθασμένη ανάγνωση “Ιεχοβά”.
Ανάλογα ισχύουν και για την προσωπική αντωνυμία (βλ. κεφ. 7), η οποία
στο γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού έχει δύο γένη· αρσενικό

aWh (= αυτός)

ayhi (= αυτή). Όμως στη χειρόγραφη παράδοση του αφωνηέντηστου κειμένου της Πεντατεύχου εμφανίζεται πάντοτε με τη μορφή awh.
και θηλυκό
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Έτσι, οι Μασορίτες φωνηεντίζουν τη λέξη ως

aWh (για αρσενικό) ή ως awhi

(για θηλυκό), ανάλογα με τη συνάφεια, χωρίς να το επισημαίνουν με τα
σύμβολα του κεθίβ - κερέ.
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5. Λέξεις και ρίζες

rr"G> %l,m, %l,m,ybia] .1
~ykilm' . h['B'r>a; .2
`At*kulm. ; aFeÞN:tiw> .3
~Ad+a/ #r<a,B. Wkl.m' rv,a] ~ykil'M.h; .4
1. Ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς των Γεράρων (Γένεσις κ΄ 2)
2. Τέσσερις βασιλιάδες (Γένεσις κδ΄ 9)
3. Και θα αυξηθεί η βασιλεία του. (Αριθμοί κδ΄ 7)
4. Οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη χώρα της Εδώμ· (Γένεσις λς΄ 31)

%l,my, bia]

Αβιμέλεχ (= ο πατέρας μου είναι βασιλιάς)
Κύριο όνομα

%l,m,

βασιλιάς
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, που προέρχεται από τη ρίζα

%lm με κατάλληλο φωνηεντισμό των δύο

πρώτων γραμμάτων της.

rr"G>

Γκεράρ (Ο΄ Γέραρα)
Τοπωνύμιο

h['Br' a> ;

τέσσερις / τέσσερα
Αριθμητικό

~ykilm' .

βασιλιάδες
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, που
προέρχεται από τη ρίζα

%lm με την προσθήκη της χαρακτη-
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ριστικής για τα αρσενικά ονόματα κατάληξης του πληθυντικού
αριθμού

~y-i (βλ. κεφ. 11).

Η προσθήκη κατάληξης στη ρίζα μιας λέξης επιφέρει συχνά

%l,m, > ~ykilm' ). .

μεταβολές στον φωνηεντισμό της (

θα αυξηθεί

aFeNt: iw>

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο
από το ρήμα της ρίζας
Ο σύνδεσμος

w> και

afn.

w> είναι πολυσήμαντος και ενώνεται πάντοτε με

την επόμενη λέξη. Αν η επόμενη λέξη είναι ρήμα, ο σύνδεσμος
παίζει καθοριστικό ρόλο στον χρόνο του ρήματος (βλ. κεφ. 8).
Η ρίζα

afn, περιέχει τη βασική σημασία του ρήματος (υψώ-

νω), ενώ με διάφορους εσωτερικούς μετασχηματισμούς (προσθήκη σ’ αυτήν προθημάτων και προσφυμάτων, φωνηεντικές
μεταβολές) δηλώνεται το πρόσωπο, το γένος και η διάθεση
του ρήματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση γ΄ θηλυκό, ενικού,
αυτοπαθούς διάθεσης).

η βασιλεία του
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό

Atkulm. ;

tkulm. ; και από το αντωνυμικό επίθημα A-.
Το ουσιαστικό προέρχεται από τη ρίζα %lm με την προσθήκη
της κατάληξης tW- και είναι θηλυκού γένους ενικού αριθμού
και βρίσκεται σε κατάσταση παύσης (βλ. κεφ. 4).
Το αντωνυμικό επίθημα (κάτι αντίστοιχο προς τα ελληνικά
εγκλιτικά) είναι μια συλλαβή που προστίθεται στο τέλος των

כה
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λέξεων, προκαλώντας συχνά σ’ αυτές φωνηεντικές μεταβολές
(βλ. κεφ. 12). Για το γ΄ πρόσωπο αρσενικού γένους ενικού α-

w

ριθμού (= του) είναι πάντα το γράμμα , φωνηεντιζόμενο ανάλογα.

οι βασιλιάδες
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το άρθρο
από το ουσιαστικό

h; και

~ykilm' ,. που προέρχεται από τη ρίζα

%lm (βλ. παραπάνω).
~ykilM' h. ;

Το εβραϊκό άρθρο (ίδιο για όλα τα γένη και τους αριθμούς)

h;

είναι μια μονοσύλλαβη λέξη ( ), που συνδέεται πάντοτε
με το όνομα που προσδιορίζει (βλ. κεφ. 6), προκαλώντας δίπλωση του αρκτικού συμφώνου της (βλ. κεφ. 4: νταγιές).

που
Αναφορική αντωνυμία
Η αναφορική αντωνυμία είναι στα εβραϊκά άκλιτη.

βασίλεψαν
Ρήμα της ρίζας

rv,a]

%lm.

%lm περιέχει τη βασική σημασία του ρήματος (βασιλεύω), ενώ με την προσθήκη σ’ αυτήν της κατάληξης W- (και τις

Η ρίζα

ανάλογες φωνηεντικές μεταβολές) σχηματίζεται το γ΄ αρσενι-

Wkl.m'

κό πρόσωπο πληθυντικού αριθμού (βλ. κεφ. 8).

στη χώρα
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
από το ουσιαστικό

#r<a,.
כו

B.

και
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Η πρόθεση

B. (= σε, πάνω, κ.ά.), ως μονοσύλλαβο μέρος του

λόγου, δεν απαντά μόνη της στην πρόταση, αλλά συνδέεται
πάντοτε με τη λέξη που προσδιορίζει.

#r<a,B.

Το ουσιαστικό

#r<a, (= γη, χώρα) είναι θηλυκού γένους (εξαί-

ρεση βλ. κεφ. 7) και ενικού αριθμού.

Εδώμ
Τοπωνύμιο σε κατάσταση παύσης (βλ. κεφ. 4).

~Ad+a/

Οι λέξεις

%l,my, bia,] %l,m,, ~ykilm' ,. Atkulm. ,; ~ykilM' h. ,; Wkl.m,' έ-

χουν τρία σύμφωνα κοινά. Τα τρία αυτά σύμφωνα αποτελούν τη ρίζα των
λέξεων αυτών και ονομάζονται “ριζικά”.
Οι περισσότερες εβραϊκές λέξεις προέρχονται από ρίζες με τρία ριζικά
σύμφωνα, που περιέχουν τη βασική σημασία της λέξης. Οι διάφοροι γραμματικοί τύποι σχηματίζονται στη συνέχεια με την προσθήκη στα τρία ριζικά
σύμφωνα φωνηέντων, καθώς και προθημάτων, προσφυμάτων και επιθημάτων.
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6. Ονοματική Πρόταση - Άρθρο

dx'(a, hw"hy> .1
rb'Dh" -; bAj .2
daom. lAdG" hv,mo vyaih' .3
lae vyai al{ .4
1. Ο Γιαχβέ (είναι) ένας. (Δευτερονόμιον ς΄ 4)
2. Καλός (είναι) ο λόγος (Δευτερονόμιον α΄ 14)
3. Ο άνθρωπος Μωυσής (ήταν) πολύ μεγάλος (Έξοδος ια΄ 3)
4. Δεν (είναι) άνθρωπος ο Θεός (Αριθμοί κγ΄ 19)

hw"hy>

Γιαχβέ / Κύριος
Όνομα του Θεού (βλ. κεφ. 4), υποκείμενο της πρότασης.

dx'a,

ένας
Αριθμητικό, κατηγόρημα της πρότασης.

bAj

καλός
Επίθετο, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, κατηγόρημα της
πρότασης.

rb'Dh" ;

ο λόγος
Η λέξη, που είναι υποκείμενο της πρότασης, αποτελείται από
δύο στοιχεία: από το άρθρο

h; και από το ουσιαστικό rb'D".

Το εβραϊκό άρθρο (ίδιο για όλα τα γένη και τους αριθμούς)

εί-

h;

ναι μια μονοσύλλαβη λέξη ( ) που συνδέεται πάντοτε με το όνομα που προσδιορίζει, προκαλώντας δίπλωση του αρκτικού συμ-

כח
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φώνου της (βλ. κεφ. 4: νταγιές).

ο άνθρωπος

vyaih'

Έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού. Επειδή
το

a, όπως και τα άλλα λαρυγγόφωνα (βλ. κεφ. 2), δεν μπορεί να

υποστεί δίπλωση (βλ. κεφ. 4: νταγιές) μεταβάλλεται ο φωνηεντι-

h; > h').

σμός του άρθρου (

Μωυσής

hv,mo

Κύριο όνομα. Οι λέξεις

hv,mo vyaih' αποτελούν το υποκεί-

μενο της πρότασης.

μεγάλος

lAdG"

Επίθετο, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

πολύ

daom.

Επίρρημα. Τα επιρρήματα κατά τη σύνταξη έπονται της λέξης
που προσδιορίζουν. Οι λέξεις

daom. lAdG" αποτελούν το κα-

τηγόρημα της πρότασης.

δεν / όχι

al{

Αρνητικό μόριο· κατά τη σύνταξη προηγείται πάντοτε της λέξης που προσδιορίζει.

άνθρωπος

vyai{

Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, κατηγόρημα
της πρότασης.

Ελ / Θεός

lae

Η λέξη

lae, που συντακτικά είναι υποκείμενο της πρότασης,

γραμματικά είναι είτε κύριο όνομα (πρβλ. το όνομα του επι-

כט
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κεφαλής του χαναανιτικού πανθέου θεού Ελ) είτε ουσιαστικό
που σημαίνει “θεός”.

1. Προτάσεις χωρίς ρήμα χρησιμοποιούνται συχνά στα εβραϊκά και ονομάζονται “ονοματικές”, γιατί ο πυρήνας τους αποτελείται από δύο ονόματα.
Η γενική λειτουργία των ονοματικών προτάσεων είναι να περιγράψουν σχέσεις, ιδιότητες και καταστάσεις, αλλά όχι να αναφέρουν γεγονότα και πράξεις. Αυτό είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ σημαντικό για την ορθή
κατανόηση του κειμένου. Όταν, για παράδειγμα, περιγράφονται στο Α΄ Σαμουήλ ις΄ 18 τα προτερήματα του Δαβίδ αναφέρεται μεταξύ αυτών και το
ότι «ο Γιαχβέ (ήταν) μαζί του» (ονοματική πρόταση), ενώ, όταν στο Α΄ Σαμουήλ γ΄ 19 γίνεται λόγος για τον Σαμουήλ σημειώνεται ότι «ο Γιαχβέ ήταν
μαζί του» (ρηματική πρόταση). Παρ’ όλο που στη μετάφραση των δύο προτάσεων δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική διαφορά, στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για παράθεση της γνώμης του συγγραφέα για τον Δαβίδ,
ενώ στη δεύτερη το ότι ο Γιαχβέ ήταν μαζί με τον Σαμουήλ παρουσιάζεται
ως πραγματικό γεγονός.
Η σειρά των μελών (υποκείμενο - κατηγόρημα) μιας ονοματικής πρότασης δεν είναι αυστηρά καθορισμένη. Στην περίπτωση που το κατηγόρημα
προηγείται του υποκειμένου, η έμφαση δίνεται στην πληροφορία για το
γνωστό υποκείμενο (παραδείγματα 2 και 4).
Χρονική σχέση μεταξύ των μελών μιας ονοματικής πρότασης δεν δηλώνεται, αλλά εξάγεται από τα συμφραζόμενα.

ל
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2. Το εβραϊκό οριστικό άρθρο (αόριστο άρθρο δεν υπάρχει) δεν εμφανίζεται ποτέ σαν αυτόνομη λέξη, αλλά συνδέεται πάντοτε με το όνομα που

h; και επι-

προσδιορίζει. Για όλα τα γένη και τους αριθμούς έχει τη μορφή ·

φέρει κατά τη σύνδεσή του με τη λέξη δίπλωση του αρκτικού συμφώνου
της.

a h x [) και το r που δεν επιδέχονται δίπλωση, ο άρθρο παίρνει κατά περίπτωση τις μορφές: -h;), -h; και h,.
Μπροστά από τα λαρυγγόφωνα (

Η σύνδεση με το άρθρο προκαλεί σε ορισμένα ονόματα και μετατροπή του
φωνήεντος του αρκτικού συμφώνου από βραχύ σε μακρό:

rh; (βουνό) > rh'h' (το βουνό)
~[; (λαός)
> ~['h' (ο λαός)
#r<a, (γη) > #r<ah' ' (η γη)
!Ara] (κιβώτιο) > !Ara'h' (το κιβώτιο)
Όταν σε μια έναρθρη λέξη προστίθενται οι προθέσεις

B., l. και K. το άρ-

θρο παραλείπεται και η πρόθεση παίρνει το φωνήεν του:

%l,Ml, ;
#r<a);B);
~yrIbD; K> ;

<
<
<

Αντίθετα, η προσθήκη

%l,Mh, ; + l. (στον βασιλιά)
#r>a);h); + B. (στη χώρα)
B.~yrIDh> ; + K. (σύμφωνα με τα λόγια)
του συνδέσμου w> δεν επιφέρει μεταβολές:

%l<Mh, w; .>
Σε περίπτωση που πριν από ένα έναρθρο όνομα προηγούνται μονοσύμ-

w>

φωνη πρόθεση και ο σύνδεσμος , το όνομα συνδέεται πρώτα με την πρό-

לא
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θεση:

%l,Ml, w; >

<

%l,Mh, ; + l. + w>.

לב
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7. Προσωπική Αντωνυμία - Γένος Ονομάτων - Επίθετα

^yh,la{ / hw"hy> ykinOa' .1
hw"hyl; hT'a; vAdq' ~[; .2
hl'doGh> ; ry[ih' awhi .3
daom. awhi hp'y-" yKi hV'aih-' ta, War>YIw: .4
1. Εγώ (είμαι) ο Γιαχβέ, ο Θεός σου (Έξοδος κ΄ 2)
2. Λαός άγιος (είσαι) εσύ του Γιαχβέ (Δευτερονόμιον ζ΄ 6)
3. Αυτή (είναι) η πόλη η μεγάλη (Γένεσις ι΄ 12)
4. Και είδαν τη γυναίκα ότι (ήταν) όμορφη αυτή πολύ (Γένεσις ιβ΄ 14)

ykinOa'

εγώ
Προσωπική αντωνυμία, α΄ προσώπου, κοινού γένους, ενικού
αριθμού.

hw"hy>

Γιαχβέ / Κύριος
Όνομα του Θεού (βλ. κεφ. 4).

^yh,la{ /

ο Θεός σου
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό

~yhila{ / και από το αντωνυμικό επίθημα ^-.
Το ουσιαστικό ~yhila
{ / (= Θεός / θεοί) είναι μορφολογικά
πληθυντικού αριθμού, αλλά, όταν αναφέρεται στον Θεό του
Ισραήλ, συντάσσεται με ρήμα σε ενικό, ενώ όταν χρησιμοποιείται για τη δήλωση άλλων θεοτήτων, λογίζεται ως πληθυντικός στην έννοια και στη σύνταξη.

לג
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Το αντωνυμικό επίθημα για τη δήλωση του β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού (= σου) έχει τη μορφή

^- και

κατά τη σύνδεσή του με τη λέξη που προσδιορίζει προκαλεί σ’
αυτήν μορφολογικές μεταβολές (βλ. κεφ. 12).

λαός

~[;

Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

άγιος

vAdq'

Επίθετο, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.
Το επίθετο ακολουθεί πάντοτε το ουσιαστικό και συμφωνεί
μαζί του κατά γένος και αριθμό.

εσύ

hT'a;

Προσωπική αντωνυμία, β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

για τον / του Γιαχβέ

hw"hyl;

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση

l. και

hw"hy>.
Οι προθέσεις B., l. και K., όταν συνδέονται με ονόματα που το
το όνομα του Θεού

πρώτο τους φωνήεν είναι χατέφ, φωνηεντίζονται με το αντίστοιχο πλήρες βραχύ φωνήεν:

yn"doa] + l. = yn"doal;,
και αντίστοιχα (επειδή ο φωνηεντισμός του

yn"doa,] βλ. κεφ. 4: κεθίβ - κερέ):
hw"hy> + l. = hw"hyl;.

έρχεται από το

αυτή

לד

hw"hy>

προ-
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awhi

ayhi)

Προσωπική αντωνυμία, γ΄ προσώπου, θηλυκού γένους, (

ενικού αριθμού (για τη μορφή της αντωνυμίας βλ. κεφ. 4: κεθίβ - κερέ).

η πόλη

ry[ih'

Έναρθρο ουσιαστικό (βλ. κεφ. 6), θηλυκού γένους, ενικού αριθμού.

η μεγάλη

hl'doGh. ;

Έναρθρο επίθετο θηλυκού γένους, ενικού αριθμού.

και είδαν

War>YIw:

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο
από το ρήμα της ρίζας
Η ρίζα

w> και

har.

har, περιέχει τη βασική σημασία του ρήματος (βλέ-

πω), ενώ με διάφορους εσωτερικούς μετασχηματισμούς (προ-

w>

σθήκη σ’ αυτήν του συνδέσμου , του προθήματος
κατάληξης

-y, της

W- και φωνηεντικές μεταβολές) δηλώνεται το πρό-

σωπο, το γένος, ο αριθμός, ο χρόνος και η διάθεση του ρήματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση γ΄ αρσενικό, πληθυντικού,
μέλλων, ενεργητικής διάθεσης, βλ. κεφ. 8).

τον / την
Μόριο της αιτιατικής.

-ta,

Τίθεται πριν από ένα ουσιαστικό, για να δηλώσει ότι αυτό είναι το αντικείμενο του ρήματος που προηγείται.

η γυναίκα
Έναρθρο ουσιαστικό, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού.

לה
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hV'aih'

ότι
Σύνδεσμος

-yKi

όμορφη
Επίθετο, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού.

hp'y"

αυτή
Προσωπική αντωνυμία, γ΄ προσώπου, θηλυκού γένους, ενικού

ayhi

αριθμού.

πολύ
Επίρρημα.

daom.

Τα επιρρήματα κατά τη σύνταξη έπονται της λέξης που προσδιορίζουν.

1. Η προσωπική αντωνυμία στα εβραϊκά είναι είτε ανεξάρτητη είτε εξαρτημένη ως αντωνυμικό επίθημα σε ουσιαστικά, ρήματα και προθέσεις. Η
ανεξάρτητη προσωπική αντωνυμία απαντά συνήθως ως υποκείμενο σε ονοματικές προτάσεις (παραδείγματα 1 και 3). Το α΄ πρόσωπο στον ενικό και
στον πληθυντικό αριθμό είναι κοινό για το αρσενικό και το θηλυκό γένος,
ενώ τα άλλα πρόσωπα (β΄ και γ΄) έχουν ιδιαίτερο τύπο για το κάθε γένος:
Ενικός
α΄ κοινό
β΄ αρσενικό
β΄ θηλυκό
γ΄ αρσενικό

ynIa] ή ykinOa'
hT;)a;
T.a;
aWh

Πληθυντικός
εγώ
εσύ
εσύ
αυτός

לו

Wnx.n:a]
~T,a;
!T,a;
~he ή hM;)he

εμείς
εσείς
εσείς
αυτοί
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ayhi

γ΄ θηλυκό

αυτή

hN;)he

αυτές

2. Τα εβραϊκά ονόματα έχουν μόνο δύο γένη: αρσενικό και θηλυκό. Ονόματα με κατάληξη
κό

h-;) ή t- είναι θηλυκού γένους, εκτός από το ουσιαστι-

hl;)yl> ; (= νύχτα) που είναι αρσενικό.
Ανεξάρτητα από την κατάληξη θηλυκού γένους είναι επίσης:
- ονόματα με θηλυκή σημασία:
π.χ.

~ae (= μητέρα)

- τα ονόματα των ζευγαρωτών μελών του σώματος:
π.χ.

dy" (= χέρι), !yI[; (= μάτι)

- όλα τα ονόματα των πόλεων
- και τα ονόματα:

ry[i (= πόλη)
x:Wr (= αέρας / πνεύμα)
vp,n< (= ψυχή / ζωντανός οργανισμός)
#r<a, (= γη / χώρα).

3. Τα επίθετα στην εβραϊκή γλώσσα είναι ελάχιστα και μοιάζουν μορφολογικά με τα ουσιαστικά. Μέσα στην πρόταση ακολουθούν το ουσιαστικό
που προσδιορίζουν και συμφωνούν μαζί του κατά γένος και αριθμό.
Όταν το ουσιαστικό είναι προσδιορισμένο (έναρθρο, κύριο όνομα, κλπ),
τότε και το επίθετο που το ακολουθεί παίρνει επίσης άρθρο (παράδειγμα 3).
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8. Ρηματική Πρόταση - Επιθηματική Κλίση

Atr"buq-. ta, vyai [d:y-" al{ .1
hv,moK. laerf" y. IB. dA[ aybin" ~q'-al{ .2
~yIrc"+ m. il. ytiyfi[' rv,a] ~t,yair> ~T,a; .3
`~V'm( i ynIbl. i hV'ai T'x.ql; w' > .4
1. Δεν έμαθε κανείς τον τάφο του (Δευτερονόμιον λδ΄ 6)
2. Δεν εμφανίστηκε προφήτης πλέον στον Ισραήλ σαν τον Μωυσή
(Δευτερονόμιον λδ΄ 10)

3. Εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους· (Έξοδος ιθ΄ 4)
4. Και θα πάρεις γυναίκα για τον γιο μου από εκεί (Γένεσις κδ΄ 7)

al{

δεν
Αρνητικό μόριο.

[d:y"

έμαθε
Ρήμα της ρίζας

[dy (= γνωρίζω).

Τα τρία σύμφωνα που συγκροτούν τη ρίζα ενός ρήματος, φωνηεντιζόμενα το πρώτο με κάμετς και το δεύτερο με πάθαχ,
σχηματίζουν το γ΄ πρόσωπο, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, τετελεσμένου χρόνου, της βασικής ενεργητικής διάθεσης
του συγκεκριμένου ρήματος. Επειδή αυτός ο ρηματικός τύπος
είναι ο απλούστερος, τα ρήματα παρατίθενται στα λεξικά σ’
αυτόν τον τύπο και η κλίση του ρήματος αρχίζει από το γ΄
πρόσωπο και προχωρεί στα υπόλοιπα με την προσθήκη επι-
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θημάτων (επιθηματική κλίση).

άνδρας / κάποιος

vyai

Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.
Η λέξη χρησιμοποιείται συχνά και σαν αόριστο άρθρο (κάποιος, ένας, κανείς).

τον / την

-ta,

Μόριο της αιτιατικής.

ο τάφος του

Atr"buq.

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό, θη-

hr"buq. και από το αντωνυμικό
επίθημα γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους ενικού αριθμού w-.
λυκού γένους, ενικού αριθμού

δεν
Αρνητικό μόριο.

al{

σηκώθηκε / αναστήθηκε / εμφανίστηκε
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, γ΄ προσώπου,

~q'

αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας
Ρήματα με δεύτερο ριζικό σύμφωνο

~wq.

w ή y αποβάλλουν κατά

την κλίση το δεύτερο ριζικό, οπότε εμφανίζονται με δύο μόνο
σύμφωνα.

προφήτης
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

πλέον

aybin"

Χρονικό Επίρρημα.

στον Ισραήλ

לט
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dA[

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
από το όνομα

laerf" y. IB.

laer);fy. I.

σαν τον Μωυσή
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
από το κύριο όνομα

hv,moK.

B. και
K. και

hv,mo.

εσείς
Προσωπική αντωνυμία β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού.

~T,a;

είδατε
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, β΄ προσώπου,
αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, της ρίζας

~t,yair>

Σε ρήματα με τρίτο ριζικό

har.

h μετατρέπεται κατά την κλίση το h

y

σε .

όσα
Αναφορική αντωνυμία

έκανα
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, α΄ προσώπου,

rv,a]

κοινού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

hf[ (γ΄ ριζικό h

βλ. παραπάνω).

ytiyfi['

στους Αιγυπτίους
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
το όνομα

l. και

~yIrc: m. i σε κατάσταση παύσης.

θα πάρεις

~yIr+"cm. il.

w>

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο και

מ

Στοιχεία Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας

από το ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού (επίθημα

T'xq. l; w' >

ρίζας

T;)-), της

xql.

Η προσθήκη του συνδέσμου

w> σε ρήμα επιθηματικής κλίσης

προσδίδει σ’ αυτό σημασία μέλλοντος.

γυναίκα
Ουσιαστικό, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού.

στον γιο μου
Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από την πρόθεση

hV'ai
ynIbl. i

l.,

!Be, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού και
από το αντωνυμικό επίθημα, α΄ προσώπου, ενικού αριθμού yαπό το ουσιαστικό

.
Η προσθήκη του αντωνυμικού επιθήματος στο ουσιαστικό
προκαλεί σ’ αυτό φωνηεντικές μεταβολές (βλ. κεφ. 12), με

!Be > !B.) να μην μπορεί

αποτέλεσμα η νέα μορφή της λέξης (
να συνδεθεί με την πρόθεση

l., καθώς προσκρούει στον κανό-

να, σύμφωνα με τον οποίο τα ελλιπή φωνήεντα (σιεβά) δεν
μπορούν να βρίσκονται διαδοχικά το ένα μετά το άλλο (βλ.
κεφ. 3). Έτσι, αλλάζει το φωνήεν της πρόθεσης, ενώ αποβάλλεται το τραχιντικό νταγιές από αρκτικό σύμφωνο της λέξης,
εφόσον προηγείται φωνήεν (βλ. κεφ. 4).

από εκεί
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
από) και από το τοπικό επίρρημα

מא

!mi (=

~v;) (= εκεί). Κατά τη σύνδε-
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ση το τελικό σύμφωνο της πρόθεσης αφομοιώνεται από το
αρκτικό του επιρρήματος, το οποίο γι’ αυτό υφίσταται δίπλω-

~V'mi

ση.

1. Οι εβραϊκές προτάσεις είναι στην πλειονότητά τους ρηματικές και η
γενική λειτουργία τους είναι να αναφέρουν πράξεις και γεγονότα (μαζί με τα
αποτελέσματά τους), αλλά όχι να σχολιάσουν ή να περιγράψουν σχέσεις και
ιδιότητες (πρβλ. κεφ.6: Ονοματική πρόταση).
Στην απλή ρηματική πρόταση το ρήμα κατέχει πάντοτε την πρώτη θέση
(εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις), ακολουθεί το υποκείμενο, και
στη συνέχεια κλείνουν την πρόταση το αντικείμενο, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, κλπ. Πριν από το ρήμα μπορούν να μπουν μόνον εισαγωγικά μόρια,

w> (= και), yKi (= ότι, διότι), rv,aK] ; (= όπως), !Ke (= έτσι), hKo (= έτσι,
κατ’ αυτόν τον τρόπο) και το αρνητικό μόριο aOl (= δεν).
όπως

Το ρήμα συμφωνεί κατά γένος και αριθμό με το υποκείμενό του. Το αντικείμενο των μεταβατικών ρημάτων επισημαίνεται συχνά με το μόριο

tae

που δηλώνει ότι η λέξη που ακολουθεί βρίσκεται σε αιτιατική πτώση.
2. Ο πυρήνας του εβραϊκού ρήματος αποτελείται από τρία σύμφωνα που
ονομάζονται “ριζικά”. Το πρώτο από τα ριζικά σύμφωνα συμβολίζεται με το
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p, το δεύτερο με το [ και το τρίτο με το l. Ο συμβολισμός αυτός
προέρχεται από τα τρία ριζικά σύμφωνα της ρίζας l[p (= κάνω), που χρηγράμμα

σιμοποιούσαν οι γραμματικές του μεσαίωνα ως παράδειγμα. Έτσι, “ρήμα

a΄΄p” σημαίνει ρήμα που έχει ως πρώτο ριζικό το a, “ρήμα w΄΄[” ρήμα με
δεύτερο ριζικό w και “ρήμα h΄΄l” ρήμα με τρίτο ριζικό h.
Το εβραϊκό ρήμα έχει δύο βασικές κλίσεις, την επιθηματική και την προθηματική (και τις αντίστοιχες “της ακολουθίας”) που, χωρίς να αντιστοιχούν
ακριβώς στους χρόνους των ελληνικών ρημάτων, εκφράζουν κάποια χρονική
σχέση μεταξύ των όρων της πρότασης. Έχει επίσης τέσσερις εγκλίσεις, προστακτική, επιτακτική, προτρεπτική, ευχετική, και δύο ονοματικούς τύπους,
μετοχή και απαρέμφατο. Τέλος, με διάφορους εσωτερικούς μετασχηματισμούς προκύπτουν διαφοροποιήσεις στη βασική σημασία του ρήματος, που
ονομάζονται “διαθέσεις” (πρβλ. ελληνικά: γράφω, γράφομαι, κλπ). Υπάρχουν επτά συνήθεις διαθέσεις: βασική ή καλ, νιφάλ, ιφίλ, οφάλ, πιέλ, πουάλ
και ιθπαέλ, καθώς και τέσσερις σπάνιες: ισταφέλ, πολέλ ή ποέλ, πολάλ ή
ποάλ και ιθπολέλ ή ιθποέλ. Από τις συνήθεις διαθέσεις οι τρεις είναι ενεργητικές (καλ, ιφίλ, πιέλ), τρεις παθητικές (νιφάλ, οφάλ, πουάλ) και μία αυτοπαθής (ιθπαέλ). Η σημασία της καλ αντιστοιχεί προς την ελληνική ενεργητική. Το όνομά της,

lq; (= ελαφρύς, εύκολος), υποδηλώνει τον ρόλο της ως

βασικής διάθεσης, από την οποία με εσωτερικούς μετασχηματισμούς ή εξωτερικές προσθήκες προκύπτουν όλες οι υπόλοιπες.
Τα εβραϊκά ρήματα διακρίνονται σε ισχυρά και ασθενή. Τα ισχυρά ρήματα είναι ομαλά και είναι τα λιγότερα, ενώ τα ασθενή είναι ανώμαλα και εί-
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ναι τα περισσότερα. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή τα ρήματα κατατάσσονται ως εξής:
Α. Ισχυρά ρήματα
Ι. χωρίς λαρυγγόφωνο ριζικό
ΙΙ. με λαρυγγόφωνο ριζικό
α)
β)
γ)

p λαρυγγόφωνο
[ λαρυγγόφωνο ή r
l λαρυγγόφωνο
Β. Ασθενή ρήματα

Ι. με πρώτο ριζικό ασθενές
α)
β)
γ)

a΄΄p
n΄΄p
y΄΄p

ΙΙ. διρριζικά ρήματα
α)
β)
γ)

w΄΄[
y΄΄[
[΄΄[

Ι. με τρίτο ριζικό ασθενές
α)
β)

a΄΄l
h΄΄l

3. Η επιθηματική κλίση είναι η πρώτη από τις δύο βασικές κλίσεις του
εβραϊκού ρήματος. Ονομάζεται έτσι γιατί κατά την κλίση του ρήματος προστίθενται στα τρία ριζικά σύμφωνα επιθήματα που δηλώνουν το πρόσωπο,
το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου. Με αλλαγές στον τονισμό και
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κατά συνέπεια και στον φωνηεντισμό τού ρηματικού θέματος, καθώς και
εξωτερικές προσθήκες σ’ αυτό δηλώνεται επίσης η διάθεση του ρήματος.
Κάθε πρόσωπο έχει δύο τύπους, έναν αρσενικό και έναν θηλυκό, εκτός
από το α΄ πρόσωπο, που είναι κοινό και για τα δύο γένη. Το τρίτο πρόσωπο,
αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της διάθεσης καλ σχηματίζεται από τα
τρία σύμφωνα που συγκροτούν τη ρίζα ενός ρήματος, φωνηεντιζόμενα το
πρώτο με κάμετς και το δεύτερο με πάθαχ, χωρίς προσθήκη επιθήματος.
Επειδή αυτός ο ρηματικός τύπος είναι ο απλούστερος, τα ρήματα παρατίθενται στα λεξικά σ’ αυτόν τον τύπο και η κλίση του ρήματος αρχίζει από το γ΄
πρόσωπο και προχωρεί στα υπόλοιπα με την προσθήκη επιθημάτων.
Τα επιθήματα που προστίθενται στα τρία ριζικά σύμφωνα του ρήματος
και είναι κοινά για όλα τα ρήματα είναι τα εξής:
ΕΝΙΚΟΣ
γ΄ αρσ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρσ.
β΄ θηλ.
α΄ κοινό

ΧΧΧ

hΧ);ΧΧ
T;)Χ.ΧΧ
T.ΧΧ. Χ
yTiΧΧ. Χ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

bt;K;)
hb;)t.K(;)
T;)b.t;K;)
T.b.t;K);
yTib.t;K);

WΧΧΧ
WΧΧΧ
~T,ΧΧ. Χ
!T,ΧΧ. Χ
WnΧΧ. Χ

Wbt.K)(;
Wbt.K)(;
~T,b.t;K.
!T,b.t;K.
Wnb.t;K);

Το ισχυρό ρήμα χωρίς λαρυγγόφωνο ριζικό στο γ΄ πρόσωπο αρσενικού
γένους ενικού αριθμού της επιθηματικής κλίσης στη βασική διάθεση φωνηεντίζεται πάντοτε με κάμετς στο πρώτο και πάθαχ στο δεύτερο ριζικό. Οι
φωνηεντικές καταλήξεις

h-;) και W- (γ΄ θηλ. εν. και γ΄ κοιν. πληθ.) είναι πά-

ντοτε τονιζόμενες και το προηγούμενο άτονο φωνήεν μετατρέπεται σε έμφωνο σιεβά. Από τις συμφωνικές καταλήξεις, οι
מה

~T,- και !T,- (β΄ πληθ.
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αρσ. και θηλ.) είναι τονιζόμενες, οπότε το φωνήεν της πρώτης συλλαβής του
θέματος εκπίπτει σε έμφωνο σιεβά.
Η επιθηματική κλίση δεν εκφράζει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του
ρήματος. Κατά βάση εκφράζει παρελθόν, και γι’ αυτό σε παλιότερες γραμματικές χαρακτηρίζεται σαν “τετελεσμένος χρόνος”, αλλά όταν προηγείται ο
σύνδεσμος

w> δηλώνει μέλλοντα. Στην περίπτωση αυτή ο σύνδεσμος w> ονο-

μάζεται “βαβ της ακολουθίας” και η κλίση “επιθηματική της ακολουθίας”.
Ένα ρήμα δηλαδή επιθηματικής κλίσης μπορεί να αποδοθεί με ρήμα σε παρατατικό, αόριστο, παρακείμενο ή υπερσυντέλικο, αλλά επίσης και σε ενεστώτα ή μέλλοντα, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Έτσι, η κλασική φράση

hw"hy> rm;a' hKo (Έξοδος δ΄ 22), με την οποία εισάγονται πολλές προφητικές ρήσεις, μπορεί να αποδοθεί είτε ως “ο Γιαχβέ λέει τα εξής” (πρβλ. Ο΄:
Τάδε λέγει Κύριος) είτε ως “ο Γιαχβέ είπε τα εξής”.

מו
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9. Συνεζευγμένη κατάσταση

~r"ba. -; la, hw"hy>-rb;d> hy"h' .1
ybia' tyBemi ynIx;q'l. rv,a] ~yIm;V'h; yhel{a/ hw"hy> .2
hv,mo-dy:B. hw"hy> hW"ci rv,a]-lK' .3
yr"f' ~r"b.a;-tv,ae ~ve .4
1. Έγινε ο λόγος του Κυρίου (= Ο Κύριος απευθύνθηκε) προς τον Άβραμ
(Γένεσις ιε΄ 1)

2. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, ο οποίος με πήρε απ’ το σπίτι του πατέρα μου (Γένεσις κδ΄ 7)
3. Όλα όσα πρόσταξε ο Κύριος με το χέρι (= μέσω) του Μωυσή
(Αριθμοί ιε΄ 23)

4. Το όνομα της γυναίκας του Αβραάμ (ήταν) Σάρα (Γένεσις ια΄ 29)

hy"h'

έγινε
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

hyh.
hw"hy>-rb;d>

ο λόγος του Κυρίου

rb'D'), αρσενικού γένους, ενικού αριθμού,

Ουσιαστικό (

συνδεδεμένο με το όνομα του Θεού.
Η συντακτική σύνδεση δύο ουσιαστικών (που στα ελληνικά γίνεται συνήθως με τη χρήση της γενικής πτώσης)
γίνεται στα εβραϊκά με το σχήμα: ουσιαστικό σε “συνε-
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ζευγμένη κατάσταση” + (έναρθρο) ουσιαστικό (ή κύριο
όνομα) σε “απόλυτη κατάσταση”.

προς τον Άβραμ

~r"b.a;-la,

la, = σε, προς)και κύριο όνομα.

Πρόθεση (

ο Κύριος

hw"hy>

Όνομα του Θεού

ο Θεός του ουρανού

~yIm;V'h; yhel{a/

Ουσιαστικό (

~yhila{ )/ , αρσενικού γένους, (μορφολογι-

κά) πληθυντικού αριθμού (με σημασία ενικού· βλ. κεφ.
7, παράδειγμα 1), σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους, δυικού αριθμού (βλ. κεφ. 11), σε απόλυτη κατάσταση.

ο οποίος
Αναφορική αντωνυμία.

rv,a]

πήρε εμένα
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, γ΄ προ-

ynIx;q'l.

σώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

xql + αντωνυμικό επίθημα, α΄ προσώπου, ενικού αριθμού (y, + συνδετικό σύμφωνο n).
από το σπίτι του πατέρα μου
Πρόθεση

ybia' tyBemi

!mi (το τελικό σύμφωνο της πρόθεσης αφο-

μοιώνεται από το αρκτικό της επόμενης λέξης) + ουσια-

tyIB); , θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση + ουσιαστικό (ba'), αρσενικού
στικό (

מח
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γένους, ενικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση +
αντωνυμικό επίθημα α΄ προσώπου, ενικού αριθμού (βλ.
κεφ. 12).

το σύνολο όσων (= όλα όσα)

lKo), αρσενικού γένους, ενικού αριθμού,

Ουσιαστικό (

rv,a]-lK'

σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με αναφορική αντωνυμία.

διέταξε
Ρήμα, πιέλ (= έντονα ενεργητικής) διάθεσης, επιθηματι-

hW"ci

κής κλίσης, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

hwc.

ο Κύριος
Όνομα του Θεού

hw"hy>

με το χέρι (μέσω) του Μωυσή

B.

Εμπρόθετο ( ) ουσιαστικό (

hv,mo-dy:B.

dy"), θηλυκού γένους, ενι-

κού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με κύριο όνομα.

το όνομα
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε συ-

~ve

νεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με ...

της γυναίκας του Άβραμ
... ουσιαστικό (

~r"b.a;-tv,ae

hV'ai), θηλυκού γένους, ενικού αριθ-

μού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με κύριο όνομα.

מט
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Σάρα
Κύριο όνομα

yr"f'

Ο προσδιορισμός ενός ουσιαστικού από ένα άλλο επιτυγχάνεται στα εβραϊκά με τη σύνδεση των δύο ονομάτων σε μια τονική ενότητα. Κατά τη
σύνδεση το όνομα που προσδιορίζεται μπαίνει πρώτο, υποτάσσεται τονικά
(χωρίς να χάνει τελείως τον τόνο του) στο επόμενο όνομα και, εφόσον είναι
δυνατό, αλλάζει μορφή (βράχυνση φωνηέντων και αλλαγή καταλήξεων). Το
όνομα που προσδιορίζει το άλλο ακολουθεί το προσδιοριζόμενο, δεν αλλάζει μορφή και παίρνει τον κυρίως τόνο. Το πρώτο όνομα βρίσκεται στη “συνεζευγμένη κατάσταση”, ενώ το δεύτερο στην “απόλυτη κατάσταση”:

hr'AT =νόμος + %l,m, =βασιλιάς
⇓

%l,m, tr:AT =βασιλικός νόμος
Το όνομα στη συνεζευγμένη κατάσταση δεν παίρνει ποτέ άρθρο. Άρθρο
παίρνει μόνο το δεύτερο όνομα, οπότε και το πρώτο γίνεται συγκεκριμένο:

%l,Mh, ; tr:AT

= ο νόμος του βασιλιά

Όταν το δεύτερο ουσιαστικό είναι κύριο όνομα, τότε το πρώτο είναι πάντοτε συγκεκριμένο. Για να παραμείνει το πρώτο όνομα αόριστο, πρέπει το
κύριο όνομα να συνοδεύεται από την πρόθεση

l.. Σ’ αυτήν την περίπτωση

όμως το πρώτο όνομα παραμένει στην απόλυτη κατάσταση:

dwID);-!B, = ο γιος του Δαβίδ
נ
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dwId);l. !Be = (ένας) γιος του Δαβίδ
Η σύνδεση των δύο ονομάτων δεν μπορεί να διασπαστεί από επίθετα ή
άλλους προσδιορισμούς:

lwOdG;)h; hw;)hy> ~wOy = η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη.
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10. Προθηματική κλίση - Προστακτική

~l'[ol. %l{my. I hw"hy> .1
~v' abot'-al{ .2
hw"hy> yrEbD. I-lK' tae hv,mo bTok.YIw: .3
h[orP> -; la, aBo .4
1. Ο Κύριος θα βασιλεύει αιώνια (Έξοδος ιε΄ 18)
2. Δεν θα μπεις εκεί (Δευτερονόμιον α΄ 37)
3. Έγραψε ο Μωυσής όλους τους λόγους του Κυρίου (Έξοδος κδ΄ 4)
4. Πήγαινε στον φαραώ (Έξοδος ζ΄ 26)

hw"hy>

ο Κύριος
Όνομα του Θεού.

%l{my. I

θα βασιλεύει
Ρήμα, βασικής διάθεσης της ρίζας

%lm (= βασιλεύω).

%l{my. I σχηματίζεται με την προσθήκη
στη ρίζα του ρήματος του προθήματος -y (προθηματική

Ο ρηματικός τύπος

κλίση), που δηλώνει το πρόσωπο (γ΄) και το γένος (αρσενικό)
του υποκειμένου, ενώ η έλλειψη κατάληξης δηλώνει τον
αριθμό του (ενικός). Η προθηματική κλίση δηλώνει συνήθως
μέλλοντα.

~l'[ol.

στον αιώνα / αιώνια
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
και το ουσιαστικό

l.

~l'[o, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού,
נב
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σε απόλυτη κατάσταση.

al{

δεν
Αρνητικό μόριο.

aboT'

θα μπεις / θα πας
Ρήμα, βασικής διάθεσης, προθηματικής κλίσης, β΄ προσώ-

-T), αρσενικού γένους, ενικού αριθμού (έλλειψη κατάληξης), της ρίζας awb (αποβολή του w κατά την
που (πρόθημα

κλίση, βλ. κεφ. 8).

~v'

εκεί
Τοπικό επίρρημα.

bTokY. Iw:

έγραψε
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο

w>

και από το ρήμα, βασικής διάθεσης, προθηματικής κλίσης,
γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

btk.
Όταν σε ρήμα προθηματικής κλίσης προτάσσεται ο σύνδε-

w>

σμος , αυτός φωνηεντίζεται με πάθαχ και προκαλεί δίπλωση του αρκτικού συμφώνου του ρήματος, ενώ το ρήμα δηλώνει πλέον παρελθόν.

hv,mo

ο Μωυσής
Κύριο όνομα.

tae

τον / την
Μόριο της αιτιατικής.

yrEb.DI-lK'

το σύνολο των λόγων

נג
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Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με ουσιαστικό, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με ...

hw"hy>

του Κυρίου
... το όνομα του Θεού.

aBo

πήγαινε
Ρήμα, βασικής διάθεσης, προστακτική, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού, της ρίζας

awb.

Η προστακτική σχηματίζεται από το β΄ πρόσωπο της προθηματικής κλίσης με αφαίρεση του προθήματος:

aboT' (=θα

aBo (=πήγαινε).

πας· βλ. παράδειγμα 2)>

h[orP> -; la,

στον φαραώ
Πρόθεση

la, (=προς) + ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενι-

κού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

1. Η προθηματική κλίση είναι η δεύτερη από τις δύο βασικές κλίσεις του
εβραϊκού ρήματος. Ονομάζεται έτσι, γιατί κατά την κλίση του ρήματος προστίθενται στα τρία ριζικά σύμφωνα προθήματα, που, σε συνδυασμό με τις
καταλήξεις, δηλώνουν το πρόσωπο, το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου.
Κάθε πρόσωπο έχει δύο τύπους, έναν αρσενικό και έναν θηλυκό, εκτός
από το α΄ πρόσωπο, που είναι κοινό και για τα δύο γένη.

נד
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Τα προθήματα και οι καταλήξεις, που προστίθενται στα τρία ριζικά σύμφωνα του ρήματος και είναι κοινά για όλα τα ρήματα, είναι τα εξής:
ΕΝΙΚΟΣ
γ΄ αρσ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρσ.
β΄ θηλ.
α΄ κοινό

y
ΧΧΧT
ΧΧΧT
yΧΧi ΧT
ΧΧΧa
ΧΧΧ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

bTok.yI
bTok.Ti
bTok.Ti
ybiT.k.T
bTok.a,

WΧΧΧy
hn"ΧΧΧT
WΧΧΧT
hn"ΧΧΧT
ΧΧΧn

WbT.k.yI
hn"b.Tok.Ti
WbT.k.Ti
hn"b.Tok.Ti
bTok.nI

Η προσθήκη του προθήματος δημιουργεί με το πρώτο ριζικό γράμμα του
ρήματος κλειστή συλλαβή (βλ. κεφ. 4). Έτσι, το πρώτο ριζικό φωνηεντίζεται
με άφωνο σιεβά, που δηλώνει την απουσία φωνήεντος (βλ. κεφ. 3) και το
δεύτερο ριζικό, εφόσον είναι

b, g, d, k, p, t, παίρνει τραχυντικό νταγιές

(βλ. κεφ. 4). Το γ΄ θηλυκό και το β΄ αρσενικό ενικού αριθμού έχουν κοινό

bTokT. )i , όπως επίσης το γ΄ και το β΄ θηλυκό πληθυντικού αριθμού
(hn"bT
. okT. )i , οπότε η διάκριση γίνεται μόνον από τη συνάφεια του κειμέτύπο (

νου.
Η προθηματική κλίση, όπως και η επιθηματική, δεν εκφράζει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του ρήματος. Κατά βάση εκφράζει μέλλον ή παρόν
και γι’ αυτό σε παλιότερες γραμματικές χαρακτηρίζεται σαν «μη τετελεσμέ-

w>

νος χρόνος» του ρήματος, αλλά, όταν προηγείται ο σύνδεσμος , δηλώνει
παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή ο σύνδεσμος

w> ονομάζεται «βαβ της ακο-

λουθίας» και η κλίση «προθηματική της ακολουθίας».
Ο σύνδεσμος

w> κατά τη σύνδεσή του με ρήμα προθηματικής κλίσης φω-

νηεντίζεται με πάθαχ και προκαλεί δίπλωση του προθηματικού συμφώνου.
נה
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a του α΄ προσώπου ενικού, που δεν μπορεί να υποστεί δίπλωση, ο σύνδεσμος φωνηεντίζεται με κάμετς: bToka
. w, ."

Πριν από το πρόθημα

2. Η προστακτική στα εβραϊκά έχει μόνο β΄ πρόσωπο και σχηματίζεται
από το β΄ πρόσωπο της προθηματικής κλίσης με την αφαίρεση του προθήματος. Επειδή μετά την αφαίρεση του προθήματος στο β΄ θηλυκό ενικού και
στο β΄ αρσενικό πληθυντικού προκύπτουν δύο σιεβά στην αρχή της λέξης,
πράγμα αντίθετο με τους κανόνες του φωνηεντισμού (βλ. κεφ. 3), το πρώτο
σιεβά στα πρόσωπα αυτά μετατρέπεται σε χίρεκ. Έτσι, η προστακτική ισχυρού μη λαρυγγοφώνου ρήματος στη βασική διάθεση έχει τη μορφή:

αρσ.
θηλ.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

bToK.
ybit.Ki

Wbt.Ki
hn"b.toK.

נו
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11. Ενικός, Πληθυντικός, Δυϊκός - Δεικτικές Αντωνυμίες

hw"hy> hW"ci-rv,a] ~yrIbD' h> ; hL,ae .1
x:yrIb+ W. ~yItl; D' > hh'bog> hm'Ax tArcuB. ~yrI[' hL,ae-lK' .2
aWhh; ~AYB; taZOh; hr"yVih-; ta, hv,mo bTokY. Iw: .3
wf'[e ydEy> ~yIdY: h" w; > bqo[]y: lAq lQoh; .4
1. Αυτά είναι τα λόγια που πρόσταξε ο Κύριος (Έξοδος λε΄ 1)
2. Όλες αυτές (ήταν) πόλεις οχυρωμένες, με τείχος ψηλό, διπλές πόρτες και
αμπάρα (Δευτερονόμιον γ΄ 5)
3. Έγραψε ο Μωυσής τον ύμνο αυτόν κατά τη μέρα εκείνη
(Δευτερονόμιον λα΄ 22)

4. Η φωνή (είναι) η φωνή του Ιακώβ, αλλά τα χέρια είναι τα χέρια

του

Ησαύ (Γένεσις κζ΄ 22)

hL,ae

αυτοί, -ές
Δεικτική αντωνυμία, κοινού γένους, πληθυντικού αριθμού.

τα λόγια

~yrIb'D>h;

rb'D'), αρσενικού γένους, πληθυντι-

Έναρθρο ουσιαστικό (

κού αριθμού , σε απόλυτη κατάσταση.
Ο πληθυντικός των αρσενικών ονομάτων σχηματίζεται με
την προσθήκη στη ρίζα του ονόματος της κατάληξης

που
Αναφορική αντωνυμία.

rv,a]

διέταξε / πρόσταξε

נז
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Ρήμα, πιέλ (= έντονα ενεργητικής) διάθεσης, επιθηματικής

hW"ci

κλίσης, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού,
της ρίζας

hwc.

ο Κύριος
Όνομα του Θεού.

hw"hy>

το σύνολο αυτών (= όλοι αυτοί)

lKo), αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε

Ουσιαστικό (

hL,ae-lK'

συνεζευγμένη κατάσταση + δεικτική αντωνυμία πληθυντικού αριθμού.

πόλεις

ry[i), θηλυκού γένους με μορφή αρσενικού

Ουσιαστικό (

~yrI['

(βλ. κεφ. 7), πληθυντικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

οχυρές

rWcB'), θηλυκού γένους (hr'WcB.), πληθυντικού

Επίθετο (

tArcuB.

αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.
Ο πληθυντικός των θηλυκών ονομάτων σχηματίζεται με
την αντικατάσταση της χαρακτηριστικής για τον ενικό κατάληξης

h-" από την κατάληξη tA-.

τείχος
Ουσιαστικό, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, σε απόλυτη

hm'Ax

κατάσταση.

ψηλό
Επίθετο, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, σε απόλυτη

נח
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hh'bog>

κατάσταση.

(διπλές) πόρτες

tl,D), , θηλυκού γένους, δυικού αριθμού, σε

Ουσιαστικό (

~yItl; D' >

απόλυτη κατάσταση.
Ο δυικός αριθμός των ονομάτων χρησιμοποιείται για τη
δήλωση ζεύγους πραγμάτων και σχηματίζεται με την προσθήκη στη ρίζα του ονόματος της κατάληξης

~yI-:.

και αμπάρα
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο
και από το ουσιαστικό

x:yrIb+ W.

w>

x:yrIb,. αρσενικού γένους, ενικού

αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση και κατάσταση παύσης.

w>
κό σύμφωνο b ή p, καθώς και με λέξεις των οποίων η
Ο σύνδεσμος , όταν συνδέεται με λέξεις που έχουν αρκτι-

πρώτη συλλαβή φωνηεντίζεται με ελλιπές φωνήεν (βλ.

W

κεφ. 3), μετατρέπεται σε .

έγραψε
Ρήμα, βασικής διάθεσης, προθηματικής κλίσης της ακολουθίας (βλ. κεφ. 10), γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού, της ρίζας

bTokY. Iw:

btk.

ο Μωυσής
Κύριο όνομα

τον ύμνο
Μόριο της αιτιατικής + έναρθρο ουσιαστικό, θηλυκού γέ-

hv,mo

νους, ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.
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αυτή / ετούτη

hr"yVih-; ta,

Έναρθρη δεικτική αντωνυμία, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού, που χρησιμοποιείται σαν επίθετο (ακολουθεί το
ουσιαστικό· βλ. κεφ. 7).

κατά τη μέρα

taZOh;

B.

Εμπρόθετο ( ), έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

εκείνος
Έναρθρη προσωπική αντωνυμία (βλ. κεφ. 7), γ΄ προσώπου,

~AYB;

αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, που χρησιμοποιείται
σαν επίθετο σε θέση δεικτικής αντωνυμίας.

η φωνή

aWhh;

lAq) σε ελλιπή γραφή (βλ. κεφ. 3),

Έναρθρο ουσιαστικό (

αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

η φωνή του Ιακώβ
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε συνε-

lQoh;

ζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με κύριο όνομα.

αλλά τα (δυο) χέρια

w>

Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από τον σύνδεσμο ,
από το άρθρο και το ουσιαστικό (

bqo[]y: lAq

dy"), θηλυκού γένους (βλ.

κεφ. 7), δυικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.
Ο σύνδεσμος

w>

είναι πολυσήμαντος και συχνά χρησιμο-

ποιείται ως αντιθετικός.

ס
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τα χέρια του Ησαύ

~yIdY: h" w; >

Ουσιαστικό, θηλυκού γένους, δυικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με κύριο όνομα.
Ο δυικός αριθμός της συνεζευγμένης κατάστασης των ονομάτων σχηματίζεται όπως και ο πληθυντικός της συνεζευγμένης κατάστασης των αρσενικών με την προσθήκη
στη ρίζα του ονόματος της κατάληξης

y-e.

wf'[e ydEy>

1. Τα εβραϊκά ονόματα έχουν ιδιαίτερες καταλήξεις για τον ενικό και
πληθυντικό αριθμό στην απόλυτη και συνεζευγμένη κατάσταση.

Τα αρσενικά ονόματα:
• στην απόλυτη και συνεζευγμένη κατάσταση του ενικού αριθμού δεν έχουν ιδιαίτερη κατάληξη·
• στην απόλυτη κατάσταση του πληθυντικού αριθμού παίρνουν την κατάληξη

~y-I·

• στη συνεζευγμένη κατάσταση του πληθυντικού αριθμού παίρνουν την
κατάληξη

y-e:

απόλυτη κατάσταση
συνεζευγμένη κατάσταση

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

rb'D'
rb;D.

~yrib'D.
yreb.Di

סא
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Τα θηλυκά ονόματα:
• στην απόλυτη κατάσταση του ενικού αριθμού έχουν την κατάληξη

h-' ή

t-·
• στη συνεζευγμένη κατάσταση του ενικού αριθμού έχουν την κατάληξη

t-; Χ·
• στην απόλυτη και συνεζευγμένη κατάσταση του πληθυντικού αριθμού
έχουν την κατάληξη

tA-:

απόλυτη κατάσταση
συνεζευγμένη κατάσταση

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

hr'AT
tr;AT

tArAT
tArAT

Οι καταλήξεις τονίζονται πάντοτε και η προσθήκη τους προκαλεί φωνηεντικές μεταβολές στο όνομα.
Ορισμένα αρσενικά ονόματα παίρνουν στον πληθυντικό κατάληξη θηλυκού και αντίθετα:

ba' (= πατέρας) > tAba' (= πατέρες)
hV'ai (= γυναίκα) > ~yvin" (= γυναίκες)
Εκτός από τον πληθυντικό αριθμό, ορισμένα ουσιαστικά που δηλώνουν
ζεύγος πραγμάτων ή χρονικές περιόδους έχουν και δυικό αριθμό, που στην
απόλυτη κατάσταση σχηματίζεται με την προσθήκη στη ρίζα του ουσιαστικού της κατάληξης

~yI-:, ενώ στη συνεζευγμένη χρησιμοποιεί τις ίδιες κατα-

λήξεις με τον πληθυντικό:

~Ay (= μέρα) > ~ymiy" (= μέρες) > ~yImA; y. (= διήμερο)
Τα επίθετα δεν έχουν δυικό αριθμό, οπότε, όταν προσδιορίζουν ουσιαστικά δυικού αριθμού, μπαίνουν σε πληθυντικό.
סב
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2. Η εβραϊκή γλώσσα έχει μόνο μία δεικτική αντωνυμία:

hz< = αυτός
tazo = αυτή
hL,ae = αυτοί -ές
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση της αντωνυμίας “εκείνος” χρησιμοποιείται το γ΄ πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας (βλ. κεφ. 7):

aWh
ayhi

= εκείνος
= εκείνη

~he = εκείνοι
!he = εκείνες

Οι δεικτικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται και σαν επίθετα.
Ως αντωνυμίες συμφωνούν κατά γένος και αριθμό με το ουσιαστικό που
προσδιορίζουν:

~yrIbD' h> ; hL,a.e

Όταν οι δεικτικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται σαν επίθετα, έπονται
του ουσιαστικού, συμφωνούν μαζί του κατά γένος και αριθμό και είναι πάντοτε έναρθρες:

hL,aeh; ~yrIbD' h> .;

סג
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12. Αντωνυμικά Επιθήματα

`tAC)m; Wlk.aTo ~k,ytebov.Am lkoB. .1
^t+<ybel.W ^yh,l{a/ hw"hy> ^l.-!t;n" rv,a] bAJh;-lk'b. T'xm. ;f'w> .2
`~h(,ynEp.li ~yfiT' rv,a] ~yjiP'v.Mih; hL,ae .3
`~yh(il{a/ Atao xq;l'-yKi WNn<yaew> .4
1. Σε όλες τις εγκαταστάσεις σας θα τρώτε άζυμα. (Έξοδος ιβ΄ 20)
2. Θα χαρείς για όλα τα καλά που έδωσε σ’ εσένα και στο σπίτι σου ο

Κύ-

ριος ο Θεός σου· (Δευτερονόμιον κς΄ 11)
3. Αυτές (είναι) οι διατάξεις που θα θέσεις υπόψη τους. (Έξοδος κα΄ 1)
4. Και πια δεν υπήρχε γιατί τον πήρε ο Θεός. (Γένεσις ε΄ 24)

lkoB.

στο σύνολο των (= σε κάθε)
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση
και από το ουσιαστικό

B.

lKo, αρσενικού γένους, ενικού α-

ριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση (ακολουθεί άλλο ουσιαστικό).

~k,ytebov.Am

εγκατάστασή σας
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό

bv'Am, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση και από το αντωνυμικό επίθημα ~k,β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού.
Το αντωνυμικό επίθημα (κάτι αντίστοιχο προς τα ελληνικά
εγκλιτικά) είναι μια συλλαβή που προστίθεται στο τέλος

סד
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των λέξεων· όταν η λέξη είναι ουσιαστικό, αυτό τίθεται σε
συνεζευγμένη κατάσταση.

θα τρώτε

Wlk.aTo

Ρήμα, βασικής διάθεσης, προθηματικής κλίσης, β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

lka.

άζυμα

hC'm); , θηλυκού γένους, πληθυντικού αριθ-

Ουσιαστικό (

`tAC)m;

μού, σε απόλυτη κατάσταση, σε κατάσταση παύσης.

θα χαρείς
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης της ακολουθίας (δηλώνει μέλλοντα, βλ. κεφ. 8), β΄ προσώπου, αρσενι-

T'xm. f; w' >

κού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

xmf.

για κάθε καλό

B.

Εμπρόθετο ( ) ουσιαστικό

lKo, αρσενικού γένους, ενικού

αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με
έναρθρο ουσιαστικό

bAJh;-lk'b.

bAj, αρσενικού γένους, ενικού α-

ριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

που
Αναφορική αντωνυμία

έδωσε σ’ εσένα
Ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, γ΄ προσώ-

rv,a]

που, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας
πρόθεση

^l.-!t;n"

!tn +

l. με αντωνυμικό επίθημα ^- β΄ προσώπου, αρ-

σενικού γένους, ενικού αριθμού.

סה
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ο Κύριος
Όνομα του Θεού

ο Θεός σου
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό

hw"hy>

~yhila{ ,/ αρσενικού γένους, (μορφολογικά) πληθυντικού
αριθμού (με σημασία ενικού· βλ. κεφ. 7, παράδειγμα 1), σε

^yh,l{a/

συνεζευγμένη κατάσταση και από το αντωνυμικό επίθημα

^- β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.
και στο σπίτι σου
Η λέξη αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: από τον σύνδε-

w>

σμο , ο οποίος μετατρέπεται σε

W επειδή ακολουθεί ελλι-

πές φωνήεν (βλ. κεφ. 11, παράδειγμα 2), από την πρόθεση

l., από το ουσιαστικό tyIB,; αρσενικού γένους, ενικού α^t+<ybel.W

ριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση, σε κατάσταση παύσης και από το αντωνυμικό επίθημα

^- β΄ προσώπου,

αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

αυτοί, -ές
Δεικτική αντωνυμία, κοινού γένους, πληθυντικού αριθμού.

οι διατάξεις
Έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

που

hL,ae

Αναφορική αντωνυμία.

θα θέσεις

סו
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Ρήμα, βασικής διάθεσης, προθηματικής κλίσης, β΄ προσώ-

~yjiP'v.Mih;

που, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, της ρίζας

~yf.

υπόψη τους / μπροστά τους
Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από την πρόθεση

rv,a]

από το ουσιαστικό

l.,

~ynIP', αρσενικού γένους, πληθυντικού

αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση και από το αντωνυ-

~yfiT'

μικό επίθημα

~h,-, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, πλη-

θυντικού αριθμού.

~ynIP' (προερχόμενο προφανώς από κάποιον τύπο hn<P') σημαίνει “πρόσωπο” και απαντά μόνο
σε πληθυντικό αριθμό. Σε συνεζευγμένη κατάσταση (ynEP).
μαζί με την πρόθεση l. σχηματίζει την πρόθεση ynEpl
. i (μεΤο ουσιαστικό

~h(,ynEp.li

τατροπή του σιεβά της πρόθεσης σε χίρεκ, λόγω επόμενου
ελλιπούς φωνήεντος· βλ. κεφ. 3) που σημαίνει “κατά πρόσωπο” (= μπροστά, ενώπιον, κ.τ.ό.).

και αυτός δεν υπήρχε

w>

Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από τον σύνδεσμο ,

!yae και το συνδεδεμένο
με αυτήν μέσω του συνδετικού συμφώνου n αντωνυμικό
επίθημα w, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθαπό την ημιρρηματική έκφραση

μού.
Ως ημιρρηματικές εκφράσεις χαρακτηρίζονται λέξεις, που
μορφολογικά είναι όμοιες με τα ουσιαστικά, λειτουργούν
όμως μέσα στην πρόταση σαν ρήματα. Έτσι, η λέξη

סז
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WNn<yaew>

(συνήθως σε συνεζευγμένη κατάσταση:

!yae) δηλώνει την

απουσία, την ανυπαρξία κάποιου πράγματος, ενώ η λέξη

vyE δηλώνει την παρουσία, την ύπαρξη. Στις ημιρρηματικές
εκφράσεις, όπως και σε ορισμένους ρηματικούς τύπους
και στην πρόθεση

!mi (= από), τα αντωνυμικά επιθήματα

ενικού αριθμού συνδέονται μέσω του συνδετικού συμφώ-

n

νου .

επειδή πήρε
Αιτιολογικός σύνδεσμος + ρήμα, βασικής διάθεσης, επιθηματικής κλίσης, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού
αριθμού, της ρίζας

xql.

αυτόν
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το μόριο της
αιτιατικής

tae και από το αντωνυμικό επίθημα w, γ΄ προ-

σώπου, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού.

ο Θεός
Ουσιαστικό, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού (με

xq;l'-yKi

σημασία ενικού), σε απόλυτη κατάσταση, σε κατάσταση
παύσης.

Atao

סח
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~yhil{a/

Αντωνυμικά επιθήματα είναι μονοσύλλαβα επιθήματα σε ουσιαστικά,
ρήματα ή προθέσεις, που λειτουργούν ως κτητικές αντωνυμίες (μου, σου,
του, της, μας, σας, τους) ή ως προσωπικές αντωνυμίες (με, σε, μου, σου,
του, της, μας, σας, τους, τον, την, το, τους, τις/τες, τα).
Η βασική μορφή των αντωνυμικών επιθημάτων είναι:

ΠΡΟΣΩΠΟ
α΄ κοινό
β΄ αρσενικό
β΄ θηλυκό
γ΄ αρσενικό
γ΄ θηλυκό

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

y^%wh-

Wn~k,!k,~h,- ή ~!h,- ή !-

Τα αντωνυμικά επιθήματα συνδεόμενα με ουσιαστικά (φωνηεντόληκτα
ή συμφωνόληκτα, ενικού ή πληθυντικού αριθμού), με ρήματα ή με προθέσεις παίρνουν κατά περίπτωση διάφορες μορφές (συνδετικά γράμματα,
μεταβολές στον φωνηεντισμό, κλπ):
π.χ. αντωνυμικό επίθημα α΄ ενικού με:
ουσιαστικό ενικού αριθμού:
ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού:
πρόθεση:
ρήμα:
סט

yviaOr : y-I
yh;loa/ : y-:
yli : y-I
ynIxeQy' I : ynI-
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yNIny< ae

ημιρρηματική έκφραση:

yNI-<

:

Τα ουσιαστικά, τα ρήματα ή οι προθέσεις υφίστανται κατά τη σύνδεσή
τους με αντωνυμικά επιθήματα επίσης φωνηεντικές μεταβολές:
π.χ.

πρόθεση

tae

:

ουσιαστικό

tyIB;

:

ρήμα

db;[' :

wOtao
^t,yBe
ynIT;d.b;[]

Τα ουσιαστικά κατά τη σύνδεσή τους με αντωνυμικά επιθήματα βρίσκονται στη συνεζευγμένη κατάσταση:

hr"AT Ë

tr:AT

Ë

Atr"AT

Τα ρήματα συνδέονται είτε απευθείας με τα αντωνυμικά επιθήματα είτε
τα αντωνυμικά επιθήματα προστίθενται στην πρόθεση

ע

tae.
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13. Μετοχή - Απαρέμφατο

`^t(,aceB. hT'a; %Wrb'W ^a+<boB. hT'a; %WrB' .1
hL,a+E hfe[-o lK' ^yh,la{ / hw"hy> tb;[]At yKi .2
AD=bl; . ~d"ah' ' tAyh/ bAj-al{ .3
bAv+w" %Alh' #r<ah' ' l[;me ~yIMh; ; WbvuYw" : .4
1. Ευλογημένος να ’σαι συ κάθε φορά που μπαίνεις, κι ευλογημένος κάθε
φορά που βγαίνεις (= Να είσαι ευλογημένος οτιδήποτε κι αν κάνεις). (Δευτερονόμιον κη΄ 6)

2. Γιατί είναι αποκρουστικός για τον Κύριο, τον Θεό σου, όποιος κάνει αυτά· (Δευτερονόμιον κε΄ 16)
3. Δεν (είναι) καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του· (Γένεσις β΄ 18)
4. Και αποσύρονταν τα νερά πάνω από τη γη βαθμιαία· (Γένεσις η΄ 3)

%WrB'

ευλογημένος
Παθητική μετοχή, βασικής διάθεσης, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση, της ρίζας

%rb

(= ευλογώ).
Στα εβραϊκά υπάρχουν δύο μετοχές, ενεργητική και παθητική, που μορφολογικά είναι όμοιες με τα ονόματα.
Χαρακτηριστικό της παθητικής μετοχής είναι ο φωνηεντισμός του δεύτερου ριζικού με σιούρεκ.

εσύ

hT'a;

Προσωπική αντωνυμία, β΄ προσώπου, αρσενικού γένους,

עא
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ενικού αριθμού.

κατά την είσοδό σου

^a,boB.

Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από την πρόθεση

B., από το συνεζευγμένο απαρέμφατο aOB, σε κατάσταση
παύσης, της ρίζας awb (= εισέρχομαι) και από το αντωνυμικό επίθημα β΄ προσώπου, αρσενικού γένους, ενικού
αριθμού.
Στα εβραϊκά υπάρχουν δύο απαρέμφατα· απόλυτο και
συνεζευγμένο. Συνηθέστερα απαντά το συνεζευγμένο
απαρέμφατο, που είναι ένα είδος ρηματικού ονόματος
και συντάσσεται όπως τα ονόματα.

και ευλογημένος

%Wrb'W

Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από τον σύνδεσμο

w>,

ο οποίος μετατρέπεται σε

W

επειδή ακολουθεί το

b (βλ. κεφ. 11, παράδειγμα 2) και από την παθητική μετοχή της ρίζας %rb (βλ. παραπάνω).
γράμμα

εσύ
Προσωπική αντωνυμία (βλ. παραπάνω).

hT'a;

κατά την έξοδό σου
Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από την πρόθεση

^t,aceB.

B., από το συνεζευγμένο απαρέμφατο tace, σε κατάσταση παύσης, της ρίζας acy (= εξέρχομαι) και από το
αντωνυμικό επίθημα β΄ προσώπου, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού.

עב
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γιατί / διότι
Αιτιολογικός σύνδεσμος

yKi

αποκρουστικός για τον Κύριο
Ουσιαστικό

hw"hy> tb;[]At

hb;)[eAT, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού,

σε συνεζευγμένη κατάσταση, συνδεδεμένο με το όνομα
του Θεού.

ο Θεός σου
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από το ουσιαστικό

^yh,la{ /

~yhila{ ,/ αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού (με
σημασία ενικού), σε συνεζευγμένη κατάσταση και από το
αντωνυμικό επίθημα, β΄ προσώπου, αρσενικού γένους,
ενικού αριθμού.

όποιος κάνει
Ουσιαστικό

hfe[-o lK'

lKo, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε

συνεζευγμένη κατάσταση + ενεργητική μετοχή, βασικής
διάθεσης, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση, της ρίζας

hf[ (= κάνω).

Χαρακτηριστικό της ενεργητικής μετοχής είναι ο φωνηεντισμός του πρώτου ριζικού με χόλεμ.

αυτά
Δεικτική αντωνυμία, κοινού γένους, πληθυντικού αριθμού, σε κατάσταση παύσης.

hL,ae

όχι καλό
Αρνητικό μόριο + επίθετο, αρσενικού γένους, ενικού α-

עג
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ριθμού.

bAj-al{

να είναι
Συνεζευγμένο απαρέμφατο της ρίζας

hyh (= είμαι / υ-

πάρχω).

tAyh/

ο άνθρωπος
Έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους, ενικού αριθμού,
σε απόλυτη κατάσταση.

~da;)h);

μόνος του
Η λέξη αποτελείται από τρία στοιχεία: από την πρόθεση

l., από το ουσιαστικό dB; (= μέρος / κομμάτι), αρσενικού
ADb;l.

γένους, ενικού αριθμού, σε συνεζευγμένη κατάσταση και
από το αντωνυμικό επίθημα

w- γ΄ προσώπου, αρσενικού

γένους, ενικού αριθμού.

αποσύρονταν
Ρήμα, προθηματικής κλίσης της ακολουθίας, γ΄ προσώπου, αρσενικού γένους, πληθυντικού αριθμού, της ρίζας

bwv (= επιστρέφω / γυρίζω πίσω).
WbvuY"w:

το νερό / τα νερά
Έναρθρο ουσιαστικό, αρσενικού γένους, δυικού αριθμού,
σε απόλυτη κατάσταση.
Το ουσιαστικό

~yIMh; ;

~yIm; (= νερό) όπως και το ~yImv; ;) (= ουρα-

νός) δεν έχει ιδιαίτερο τύπο ενικού αριθμού.

από πάνω από
Η λέξη αποτελείται από δύο στοιχεία: από την πρόθεση

עד
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l[;me

!mi (= από) και από την πρόθεση l[; (= επί, πάνω από).
Ο φωνηεντισμός της πρόθεσης !mi οφείλεται στο γεγονός
ότι το γράμμα ! αφομοιώνεται από το επόμενο, το οποίο
όμως ως λαρυγγόφωνο δεν μπορεί να υποστεί δίπλωση.

τη γη
Έναρθρο ουσιαστικό (βλ. κεφ. 6), θηλυκού γένους
(βλ. κεφ. 7), ενικού αριθμού, σε απόλυτη κατάσταση.

αποσύρομαι βαθμιαία
Η έκφραση σχηματίζεται από τα απόλυτα απαρέμφατα

%l;h' (= πηγαίνω) και bWv (= επιστρέφω)
συνδεδεμένα με τον σύνδεσμο w>.
Ο σύνδεσμος w> όταν συνδέεται με λέξη σε κατάσταση
των ρημάτων

#r<ah' '

παύσης και τονιζόμενη την πρώτη συλλαβή της φωνηεντίζεται με κάμετς.

bAvw" %Alh'

Χαρακτηριστικό του απόλυτου απαρεμφάτου είναι ο φωνηεντισμός του πρώτου ριζικού με κάμετς και του δεύτερου με μεγάλο χόλεμ.
Το απόλυτο απαρέμφατο του ρήματος

%l;h' χρησιμο-

ποιείται για να δηλωθεί η πρόοδος ή εξέλιξη μιας ενέργειας.

1. Το εβραϊκό ρήμα έχει δύο μετοχές, ενεργητική και παθητική, που
μορφολογικά μοιάζουν με ονόματα. Έτσι, έχουν γένος και αριθμό, καθώς και
απόλυτη και συνεζευγμένη κατάσταση.

עה
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Χαρακτηριστικά φωνήεντα είναι για την ενεργητική μετοχή το χόλεμ (
στην πρώτη συλλαβή και για την παθητική μετοχή το σιούρεκ (

-o )

W ) στη δεύ-

τερη.
Η μετοχή ισχυρού μη λαρυγγόφωνου ρήματος στη βασική διάθεση κλίνεται κατά το ακόλουθο παράδειγμα:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝΙΚΟΣ
απόλ. κατ.
αρσ.
θηλ.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
συν. κατ.

απ. κατ.

συν. κατ.

bteKo
bteKo
~ybitK. o ybetK. o
hb;)t.Ko ή tb,t,Ko tb;t.Ko ή tb,t,Ko twObt.Ko twObt.Ko
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝΙΚΟΣ

αρσ.
θηλ.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

απ. κατ.

συν. κατ.

απ. κατ.

συν. κατ.

bWtK;)
hb;)WtK.

bWtK;)
tb;t.Ko ή tb,t,Ko

~ybiWtK.
twObWtK.

ybeWtK.
twObWtK.

Αν και η μετοχή δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η
παθητική μετοχή εκφράζει συνήθως παρελθόν.

2. Το εβραϊκό ρήμα έχει δύο απαρέμφατα: απόλυτο και συνεζευγμένο.
Το συνεζευγμένο απαρέμφατο (γιε το ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα έχει
τη μορφή

btoK). μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ρηματικός είτε σαν

ονοματικός τύπος.

עו
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Η συνηθέστερη χρήση του συνεζευγμένου απαρεμφάτου είναι σε σύνδεση με προθέσεις στη θέση μιας δευτερεύουσας πρότασης. Συνδεδεμένο
με τις προθέσεις
την πρόθεση

B. και K. επέχει συνήθως θέση χρονικής πρότασης, ενώ με

l. τελικής ή συμπερασματικής.

Το απόλυτο απαρέμφατο δεν συνδέεται ούτε με προθέσεις ούτε με αντωνυμικά επιθήματα. Χρησιμοποιείται συνήθως ως σύστοιχο αντικείμενο
και, όταν προηγείται του ρήματος, δίνει έμφαση στον λόγο, οπότε μπορεί να
αποδοθεί με κάποια επιρρηματική έκφραση, ενώ όταν ακολουθεί το ρήμα
δηλώνει διάρκεια, συνέχεια ή επανάληψη. Το απόλυτο απαρέμφατο του
ρήματος

%l;h' χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η πρόοδος ή εξέλιξη μιας

ενέργειας.
Χαρακτηριστικά φωνήεντα για το απόλυτο απαρέμφατο είναι το κάμετς
για την πρώτη συλλαβή και το μεγάλο χόλεμ για τη δεύτερη:

עז

bAtK'.
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14. Διαθέσεις του ρήματος

Όπως αναφέρθηκε (βλ. κεφ. 8), το εβραϊκό ρήμα έχει επτά διαθέσεις
(βασική ή καλ, νιφάλ, ιφίλ, οφάλ, πιέλ, πουάλ και ιθπαέλ), από τις οποίες οι
τρεις είναι ενεργητικές (καλ, ιφίλ, πιέλ), τρεις παθητικές (νιφάλ, οφάλ,
πουάλ) και μία αυτοπαθής (ιθπαέλ).
Οι διάφορες διαθέσεις προκύπτουν από τη βασική διάθεση με εσωτερικούς μετασχηματισμούς ή εξωτερικές προσθήκες στη ρίζα του ρήματος, γι’
αυτό σε νεότερα εγχειρίδια γραμματικής προτιμάται ο όρος “ριζικές μορφές
του ρήματος”.
Η βασική ριζική μορφή (Καλ) του εβραϊκού ρήματος αντιστοιχεί στην ελληνική ενεργητική διάθεση. Το ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στη
βασική διάθεση ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

bt;K);
hb;)t.K)(;
T;)b.t;K);
T.b.t;K);
yTib.t;K);
Wbt.K)(;
Wbt.K)(;
~T,b.t;K.
!T,bt. K; .
Wnb.tK; ;)

Προθ. κλίση

bToky. I
bTokT. i
bTokT. i
ybiTk. T. i
bToka. ,
WbT.ky. I
hn"bT. okT. i
WbT.kT. i
hn"bT. okT. i
bTok.nI
עח

Προστακτ.
Απ. απόλ.:

bAtK'
bToK.
ybitK. i

Απ. συνεζ.:

btoK.
Ενεργ. μετ.:

bteKo
hb;)tK. o
Wbt.Ki
hn"bt. oK.

Παθητ. μετ.:

bWtK;)
hb;)WtK.
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Η ριζική μορφή Ν (Νιφάλ) έχει τη σημασία παθητικής διάθεσης. Χαρακτηριστικό για την Νιφάλ είναι το πρόθημα
στη μετοχή. Στην προθηματική κλίση το
στο πρόθημα

-nI στην επιθηματική κλίση και

-nI τίθεται ως πρόσφυμα ανάμεσα

-y και στο πρώτο ριζικό, από το οποίο και αφομοιώνεται.

Τέ-

λος, η προστακτική και το απαρέμφατο σχηματίζονται με την προσθήκη στη
ρίζα του ρήματος του προθήματος

-nhi, οπότε το n αφομοιώνεται από το

πρώτο ριζικό. Το ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στην Νιφάλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

bT;kn. I
hb;)Tk. n. I
T;)bT. k; n. I
T.bT. k; n. I
yTibT. k; n. I
WbT.kn. I
WbT.kn. I
~T,bT. k; n. I
!T,bT. k; n. I
Wnb.Tk; n. I

Προθ. κλίση

bteK);yI
bteK);Ti
bteK);Ti
ybitK. );Ti
bteK);a,
Wbt.K);(yI
hn"b.t;K);Ti
Wbt.K);(Ti
hn"b.t;K);Ti
bteK);(nI

Προστακτ.
Απ. απόλ.:

bteK);hi
bteK);hi
ybit.K);(hi

Wbt.K);(hi
hn"b.t;K);hi

Απ. συνεζ.:

bteK);hi

Παθητ. μετ.:

bT);kn. I
hb;)Tk); n. I

Η Ιφίλ έχει τη σημασία ενεργητικής αιτιολογικής διάθεσης· το υποκείμενο, δηλαδή, επιτρέπει σε ένα αντικείμενο να ενεργήσει (π.χ. Καλ: ακούω >
Ιφίλ: κάνω κάποιον να ακούσει = ανακοινώνω). Χαρακτηριστικό για την Ιφίλ

-hi στην επιθηματική κλίση και ο φωνηεντισμός του δεύτερου ριζικού με y-I. Στην προθηματική κλίση, την προστακτική και το απα-

είναι το πρόθημα

עט
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ρέμφατο το χαρακτηριστικό πρόθημα της Ιφίλ είναι το

-h;, αλλά το σύμφω-

h εξαφανίζεται μετά τα προθήματα του προσώπου. Τέλος, η μετοχή
σχηματίζεται με την προσθήκη στη ρίζα του ρήματος του προθήματος -m,
και του προσφύματος -h;-, από το οποίο εξαφανίζεται το σύμφωνο. Το ινο

σχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στην Ιφίλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

byTikh. i
hb;)yTikh. i
T;)bT. k; h. i
T.bT. k; h. i
yTibT. k; h. i
WbyTikh. i
WbyTikh. i
~T,bT. k; h. i
!T,bT. k; h. i
Wnb.Tk; h. i

Προθ. κλίση

byTiky. :
byTikT. ;
byTikT. ;
ybiyTikT. ;
byTika. ;
WbyTiky. :
hn"bT. ekT. ;
WbyTikT. ;
hn"bT. ekT. ;
byTikn. :

Προστακτ.
Απ. απόλ.:

bTekh. ;
bTekh. ;
ybiyTikh. ;

WbyTikh. ;
hn"b.Tek.h;

Απ. συνεζ.:

byTikh. ;

Μετοχή:

byTikm. ;
hb;)yTikm. ;

Η Οφάλ είναι παθητική της Ιφίλ, έχει, δηλαδή, τη σημασία παθητικής αιτιολογικής διάθεσης (το υποκείμενο αφήνεται να ενεργήσει). Χαρακτηριστι-

-h;) στην επιθηματική κλίση και στο απόλυτο απαρέμφατο. Στην προθηματική κλίση το -h;)- τίθεται ως πρόσφυμα
μετά τα προθήματα του προσώπου, οπότε το σύμφωνο h εξαφανίζεται. Η
κό για την Οφάλ είναι το πρόθημα

Οφάλ δεν διαθέτει προστακτική και συνεζευγμένο απαρέμφατο. Τέλος, η
μετοχή σχηματίζεται με την προσθήκη στη ρίζα του ρήματος του προθήμα-

פ
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τος

-m, και του προσφύματος -h;)-, από το οποίο εξαφανίζεται το σύμφω-

νο. Το ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στην Οφάλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

bT;kh. );
hb;)Tk. h. );
T;)bT. k; h. );
T.bT. k; h. );
yTibT. k; h. );
WbT.kh. );
WbT.kh. );
~T,bT. k; h. );
!T,bT. k; h. );
Wnb.Tk; h. );

Προθ. κλίση

Προστακτ.

bT;ky. );
bT;kT. );
bT;kT. );
ybiTk. T. );
bT;ka. );
WbT.ky. );
hn"bT. k; T. );
WbT.kT. );
hn"bT. k; T. );
bT;kn. );

Απ. απόλ.:

bTekh. );

Μετοχή:

bT;)km. );
hb;)T);km. );

Η Πιέλ έχει τη σημασία έντονα ενεργητικής διάθεσης (π.χ. Καλ: σπάζω >
Πιέλ: κάνω να σπάσει, συντρίβω). Χαρακτηριστικό για την Πιέλ είναι η δίπλωση του δεύτερου ριζικού γράμματος. Στην επιθηματική κλίση το πρώτο
ριζικό φωνηεντίζεται με χίρεκ, ενώ στην προθηματική κλίση, στην προστακτική, στο απαρέμφατο και στη μετοχή με πάθαχ. Το δηλωτικό του προσώπου πρόθημα της προθηματικής κλίσης φωνηεντίζεται με σιεβά (στο α΄
πρόσωπο με χατέφ πάθαχ). Τέλος, η μετοχή σχηματίζεται με την προσθήκη
στη ρίζα του ρήματος του προθήματος

-m.. Το ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρή-

μα κλίνεται στην Πιέλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.

bTeKi

Προθ. κλίση

bTek;y>
פא

Προστακτ.
Απ. απόλ.:
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γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

hb;)TK. i
T;)bT. K; i
T.bT. K; i
yTibT. K; i
WbT.Ki
WbT.Ki
~T,bT. K; i
!T,bT. K; i
Wnb.TK; i

bTek;T.
bTek;T.
ybiT.k;T.
bTek;a]
WbT.k;y>
hn"b.Tek;T.
WbT.k;T.
hn"b.Tek;T.
bTek;n>

bTek;
bTek;
ybiT.k;

WbT.k;
hn"b.Tek;

Απ. συνεζ.:

bTek;

Μετοχή:

bTekm; .
hb;)Tekm; .

Η Πουάλ είναι παθητική της Πιέλ και έχει ανάλογα χαρακτηριστικά. Το
ισχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στην Πουάλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

bT;Ku
hb;)T.Ku
T;)b.T;Ku
T.b.T;Ku
yTib.T;Ku
WbT.Ku
WbT.Ku
~T,b.T;Ku
!T,b.T;Ku
Wnb.T;Ku

Προθ. κλίση

bT;kuy>
bT;kuT.
bT;kuT.
ybiT.kuT.
bT;kua]
WbT.kuy>
hn"b.T;kuT.
WbT.kuT.
hn"b.T;kuT.
bT;kun>

פב

Προστακτ.
Απ. απόλ.:

bToku

Μετοχή:

bT;)kmu .
hb;)T);kmu .
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Η Ιθπαέλ είναι αυτοπαθής της Πιέλ. Χαρακτηριστικό για την Ιθπαέλ, εκτός από τη δίπλωση του δεύτερου ριζικού, είναι το πρόθημα

-thi. Το ι-

σχυρό μη λαρυγγόφωνο ρήμα κλίνεται στην Ιθπαέλ ως εξής:
Επιθ. κλίση
εν. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄
πλ. γ΄ αρ.
γ΄ θηλ.
β΄ αρ.
β΄ θηλ.
α΄

Προθ. κλίση

Προστακτ.

bTeKt; h. i
bTeKt; y. I
Απ. απόλ.:
hb;)TK. t; h. i bTeKt; T. i
bTeKt; h. i
T;)bT. K; t; h. i bTeKt; T. i bTeKt; h. i Απ. συνεζ.:
T.bT. K; t; h. i ybiTK. t; T. i ybiTK. t; h. i bTeKt; h. i
yTibT. K; t; h. i bTeKt; a. ,
WbT.Kt; h. i WbT.Kt; y. I
WbT.Kt; h. i hn"bT. eKt; T. i
~T,bT. K; t; h. i WbT.Kt; T. i WbT.Kt; h. i Μετοχή:
!T,bT. K; t; h. i hn"bT. eKt; T. i hn"bT. eKt; h. i bTeKt; m. i
bTeKt; n. I
Wnb.TK; t; h. i
hb;)TK. t; m. .

פג

